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ÊÎÍÖÅÏÖ²ß ÏÐÀÂ ² ÑÂÎÁÎÄ ËÞÄÈÍÈ 
Â ÌÓÑÓËÜÌÀÍÑÜÊÎÌÓ ÏÐÀÂ²

Проблеми правового регулювання ста-
новища людини у суспільстві, наявності, 
переліку та онтологічної сутності її прав та 
свобод постають у будь-якому свідомому сус-
пільстві. Ісламське суспільство не є винят-
ком. За останні роки вітчизняні та зарубіжні 
вчені все частіше звертаються до вивчення 
мусульманського права. Інтерес до цієї сфе-
ри є цілком закономірним, якщо врахувати, 
що за останні 10 років іслам став потужним 
фактором міжнародного суспільного і полі-
тичного життя. На даний час більше ніж у 
30 країнах світу зі 100 мусульманських іслам 
проголошений державною релігією і осно-
вним джерелом права. 
Стійкість правової картини світу обумов-

лена взаємодією правових систем, що її фор-
мують. Мусульманське право, будучи скла-
довою частиною правової картини світу, 
знаходиться в активній взаємодії із іншими 
правовими сім’ями, в силу якої відбувається 
взаємопроникнення окремих сфер. Сфера 
прав і свобод людини не є виключенням. І 
якщо в юридичній літературі європейських 
країн інститут прав і свобод людини, консти-

туційно-правовий статус особи, механізми і 
процедури його захисту доволі детально до-
сліджені, то правова регламентація право-
вого статуту особи й ісламська концепція, на 
якій він ґрунтується в країнах Арабського 
Сходу практично не досліджена.
Спеціальні дослідження у сфері визна-

чення та дотримання прав та свобод люди-
ни в ісламському світі почали розроблятись 
із прийняттям міжнародних стандартів 
з прав людини в рамках ООН в середині 
ХХ століття, проте ґрунтовні досліджен-
ня стали з’являтись у кінці ХХ ст. Так, Р. 
Давид торкався питань особистого статусу 
людини в ісламі [1]. Декілька робіт присвя-
тив питанням дослідження прав та свобод 
людини видатний російський науковець 
Сюкіяйнен Л.Р. Його основною моногра-
фічною працею у даній сфері є «Іслам і пра-
ва людини в діалозі культур та релігій», що 
була опублікована в 2014 році [2]. Моногра-
фія присвячена аналізу ісламської концеп-
ції прав людини і її ролі у діалозі культур та 
релігій у сучасному світі. Автор досліджує 
основи концепції прав і свобод людини в 
мусульманському праві, підхід ісламу до ро-
зуміння окремих прав і свобод, особливості 
правового статусу жінки тощо. У моногра-
фії проводиться порівняння даних погля-
дів з ліберальними теоріями і сучасними 
концепціями буддизму та християнства. 
Також автор приділяє увагу дослідженню 
суті проблеми прав та свобод людини на 
прикладі мусульманських меншин у краї-
нах Заходу.

У статті аналізується сутність концепції 
прав і свобод людини в мусульманському 
праві, проводиться порівняння із західною 
концепцією прав людини, досліджуються 
універсальні акти у сфері прав людини, 
прийняті в арабських країнах.

Ключові слова: права людини, права людини в му-
сульманському праві, західна концепція прав і свобод 
людини, міжнародні стандарти у сфері прав людини.
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На теренах України питанням дослі-
дження мусульманського права було при-
свячено декілька комплексних робіт на 
дисертаційному та монографічному рівнях. 
Однак варто відзначити, що вузькоспеці-
альне дослідження інституту прав та свобод 
людини в мусульманському праві в Україні 
не проводилось. Цей напрям активно до-
сліджує одеський науковець Хашматулла 
Бехруз, який у своїй монографії «Ісламські 
традиції права» [3] торкається питань прав 
та свобод людини в ісламському світі. 
Права людини є одним із найбільш важ-

ливих надбань західної культури та цивіліза-
ції, оскільки вони втілюють у собі ідеали сво-
боди та рівності, принципи справедливості, 
гуманності, милосердя. Проте постає логіч-
не запитання: чи тотожна концепція прав і 
свобод людини та її сутнісне наповнення на 
Заході і на Сході? Дослідження сфери прав 
і свобод людини в мусульманському праві та 
її наукове осмислення ускладнюється ще й 
тим, що слід обережно ставиться до паную-
чого у західній правовій науці твердження 
про універсальність західного підходу у ви-
значенні сутності прав та свобод людини. 
Аналізуючи та порівнюючи еволюцію прав 
людини у Європі, Північній Америці, Се-
редній Азії та Аравії, слід зазначити про те, 
що в ісламі сформовано цілковито відмінну 
від західноєвропейської чи американської 
концепцію прав людини.
За останні 50 років універсальність прав 

людини перейшла у рівень загальноприй-
нятих концепцій. Проте, як зазначає росій-
ський науковець Ф. Алієв, при детальному 
дослідженні того, що прийнято називати 
«універсальними правами», науковці ви-
мушені констатувати, що ці права мають 
європейське походження [4; 67]. Тому за-
кономірно постає питання про те, чи може 
міжнародне право (у тому числі у частині, 
що визначає права та свободи людини), яке 
сформувалось під впливом європейської 
культури та права, бути загальним мірилом 
правильності, доцільності та справедливос-
ті? 
Подібно бачить дану проблематику про-

фесор Одеської національної юридичної 
академії Х. Бехруз, зокрема, зазначаючи, 
що теоретична обґрунтованість і концеп-

туальні розробки прав людини не носять 
універсального характеру, оскільки існують 
різні розуміння прав людини, їх суті, похо-
дження, їх зв’язку із мораллю, а також форм 
їх реалізації [3; 235]. Пояснення подібного 
бачення ґрунтується на тому, що різнома-
нітні концепції і доктрини, що стосуються 
прав людини, відображають особливості 
тих принципів, на основі яких вони буду-
ються. У свою чергу, ці принципи продик-
товані не тільки суб’єктивними обставинами 
(різноманітним баченням різних авторів), 
а й об’єктивними факторами, зокрема, па-
нівною ідеологією, політикою й існуючими 
соціально-економічними умовами того чи 
іншого суспільства. Як приклад обґрунту-
вання даної концепції, дослідник із Саудів-
ської Аравії Абдуллах ібн Абдаль-Мухсин 
ат-Турки приводить передумови прийняття 
ряду важливих історичних документів з пи-
тань прав людини, таких як Велика Хартія 
Вольностей 1215 року, Декларація незалеж-
ності США 1776 року, Французька декла-
рація прав людини і громадянина 1789 р. 
Проаналізувавши ці документи та їх пере-
дісторію, він прийшов до висновку, що при-
чиною їх прийняття було свавілля феодалів 
і духовенства, а також прагнення церкви 
вести боротьбу з будь-якими ідейними течі-
ями, що мають намір звільнити розум і душу 
людини, і в той же час він зазначає, що нічо-
го подібного в ісламі – ні в його віровченні, 
ні в шаріаті, ні в культурі – не було [5, 6]. 
Враховуючи вище зазначене, варто зробити 
висновок, що проблема прав людини в іс-
ламі не вирішується і не може вирішитись 
засобами і способами, що використовуються 
західною традицією права. З огляду на це 
варто говорити про особливу ісламську кон-
цепцію прав людини.
На думку дослідника Л.Р. Сюкіяйне-

на, вихідною основою ісламської концепції 
прав людини є твердження про те, що саме 
Аллах – Уособлена Абсолютна Істина – є 
єдиним правителем мусульман [6]. Із огляду 
на це, служіння Йому для Його задоволен-
ня є основною метою життя для будь-якого 
правовірного мусульманина. Із цього слідує 
постулат про пріоритетність обов’язків пе-
ред Аллахом над правами в цілому, оскіль-
ки саме виконання встановлених Ним 
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обов’язків може забезпечити задоволеність 
Аллаха. Для правовірного мусульманина 
права у класично західному розумінні не 
мають такого великого значення, тому їм 
приділяється менше уваги, ніж обов’язкам. 
Саме тому у свій час радянський вчений 
А.Л. Могилевський писав, що «догмати віри 
не надають прав мусульманину, у нього є 
лише обов’язки перед Всевишнім» [7; 142-
143]. Проте дане твердження є досить по-
верхневим.
Для розуміння ісламської концепції прав 

людини ключове значення має розділення в 
шаріаті релігійної та правової основ, що дає 
можливість точніше виділити індивідуальні 
обов’язки і права в ньому. Загальновідомо, 
що нормативна сторона шаріату включає в 
себе дві основні групи правил поведінки, 
перша із яких стосується культу, виконан-
ня правовірним мусульманином своїх релі-
гійних обов’язків (ібадат), а друга регулює 
їх світські відносини (муамалат). Перший 
різновид норм шаріату, зазвичай, зводиться 
до обов’язків. При цьому в основоположних 
джерелах – Корані і Сунні – саме ці куль-
тові правила викладені в найбільш повно-
му вигляді, що створює зовнішнє вражен-
ня про шаріат перш за все як про систему 
обов’язків, а не індивідуальних прав.
Що стосується правил світської поведін-

ки мусульманина, то по відношенню до них 
в шаріаті використовується інший підхід: 
вказані вище джерела встановлюють у даній 
сфері небагато конкретних правил, у тому 
числі – обов’язків і прав. Тут загалом систе-
ма виглядає цілком збалансовано. Яскравим 
прикладом вищезазначеного є закріплений 
у Корані принцип свободи комерційної ді-
яльності: «Але торгівлю Аллах дозволив, а 
лихву заборонив» (Сура «Аль-Бакара», 275), 
де праву займатись підприємництвом про-
тистоїть лише один основний обов’язок 
– уникати лихварства. Іншим прикладом 
може послужити передбачене у Сунні право 
вносити у договір будь-які умови, окрім тих, 
які дозволяють заборонене Аллахом або за-
бороняють дозволене ним.
Іншими словами погляди про те, що 

шаріат встановлює лише обов’язки і не міс-
тить прав, є хибними. Дійсним є те, що між 
правами та обов’язками в ісламі існує спе-

цифічний «ісламський» зв’язок, певною мі-
рою обумовленість прав обов’язками, але не 
тільки. Однак даний досить тісний зв’язок 
прав і обов’язків не дає підстав вважати, що 
права людини в ісламі не є певними мож-
ливостями поведінки у певних життєвих 
ситуаціях. І зовсім навпаки – дотримання 
приписів ісламу породжує можливості як 
у особи, яка їх дотримується, так і у інших 
членів суспільства.
Ісламська концепція прав людини ви-

ходить з того, що право в цілому повинно 
опиратись на об’єктивний критерій – божу 
волю, а не на суб’єктивні інтереси і бажання, 
що досить часто підпадають різного роду 
впливу [6]. З огляду на це, основою прав і 
свобод людини в ісламській концепції прав 
є їх похідний від волі Аллаха характер. 
Права людини в шаріаті виходять із за-

думу незалежного від волі людей, категорій 
часу і місця і будь-яких доктрин, тобто неза-
лежно від різних критеріїв, практики в різ-
них країнах зі своїми порядками і законами. 
Згідно із ісламським світобаченням, яке 

не пов’язане із категоріями часу і місця, до-
тримання прав людини гарантується всім, 
виходячи із того, що найбільш надійною 
гарантією їх дотримання є їх джерело. При 
цьому на відміну від західного світобачення, 
де мета закріплення прав і свобод людини 
полягає у необхідності захистити людину 
від посягань держави, іслам бачить владу 
як інститут, пов’язаний правом і такий, що 
забезпечує його реалізацію. Іншими слова-
ми влада і мусульманська держава слугує 
інструментом у руках Аллаха по втіленню в 
життя прав і свобод людини. 
Взаємозв’язок людини і держави мусуль-

манські правники виводять з тлумачення 
відомого вірша 74-ї сури Корану, де зазнача-
ється, що мусульманин має право вимагати 
від держави поваги до своїх основних прав. 
Хоча ці права і не розглядаються як абсо-
лютні, держава при їх реалізації зобов’язана 
виходити передусім із загальних інтересів 
віруючих, як зазначає Онан [8; 116].
Для ісламської концепції прав людини, 

на думку російського науковця Л.А. Запаш-
никова, характерним є поділ на права му-
сульман і права немусульман. При цьому 
права перших мають пріоритет, а їх забез-
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печення і здійснення і є виключною метою 
існування мусульманської общини (умми) 
[9; 15]. Мусульманська умма є спільнотою, 
яка покликана реалізувати задум та волю 
Аллаха. Саме тому іслам велику увагу приді-
ляє правам умми. 
Варто зазначити, що у контексті вище 

вказаного особливістю ісламської концепції 
прав та свобод людини є те, що права інди-
віда розглядаються через призму прав іс-
ламської общини. Община є тим фільтром, 
який затримує сваволю індивідуалізму та 
веде всіх мусульман до їх спільної цілі – від-
даного служіння Аллаху. 
Ісламська концепція прав та свобод лю-

дини знаходиться в основі ісламської побу-
дови світу, тому її тою чи іншою мірою дотри-
муються в усіх мусульманських державах. 
Проте в деяких країнах можуть мати місце 
відмінності в закріпленні на законодавчому 
рівні тих чи інших аспектів концепції прав 
людини. Ступінь відмінності різниться в за-
лежності від наявного впливу інших кон-
цепцій прав людини у даних державах. Так, 
наприклад, у Турецькій Республіці, в основу 
законодавчого закріплення інституту прав і 
свобод людини покладено західну європей-
ську концепцію прав та свобод людини з не-
великим впливом ісламської концепції прав 
та свобод; у Королівстві Саудівська Аравія 
навпаки – інститут прав і свобод людини 
майже повністю базується на ісламській кон-
цепції прав та свобод людини. 
Загалом варто відзначити, що ісламську 

концепцію, з точки зору західного погляду 
на визначення прав та свобод критикують 
за те, що саме релігія лежить в основі їх 
визначення: від релігійної належності від-
різняється ступінь свободи індивіда, а та-
кож визначається наявність тих чи інших 
громадянських та політичних прав (свобо-
да пересування, право на життя у випадку 
віровідступництва від ісламу тощо). Однак 
варто зазначити, що ісламське світобачення 
є цілісною системою і не воно є проблемою, 
а проблемою є його недотримання в силу 
різних обставин. Окрім того, сприйняття 
західного світобачення як еталонного є без-
підставним.
Як зазначає Бехруз Х., основною відмін-

ністю європейської й ісламської концепції 

прав людини є те, що західна теорія при-
родного права відшуковує витоки права в 
природі людей і вважає суб’єктивні природ-
ні права людини джерелом закону, то іслам 
навпаки, джерелом прав і свобод людини 
визнає мусульманське право, засноване на 
релігійних нормах, відображених у Корані 
і Суні. Критерієм, щ покладений в основу 
визначення прироби єдиних для всіх прав 
і свобод, є воля Аллах, виражена в шаріаті, 
яка не піддається впливу суб’єктивних ін-
тересів і бажань [3; 214-215].
Також порівнюючи західний та іслам-

ський підхід варто відзначити, що ісламу 
притаманні й інші «холодні» реакції на деякі 
визнані у Європі та Америці права. Напри-
клад, відношення ісламу до гомосексуаліз-
му. До даної проблеми класичне ісламське 
право виробило негативне ставлення, засно-
ване на коранічному положенні: «Невже ви 
приходите до чоловіків ваших із всіх світів і 
залишаєте те, що створив вам ваш Господь 
в жінках ваших? Так, ви народ злочинців» 
(Сура «Аш-шура», 165-166). Також, як за-
значає відома мусульманська письменниця 
та дослідник Р. Максуд, у доповнення до за-
борони гомосексуалізму, Пророк Мухаммад 
також застерігав мусульман від прихованої 
небезпеки носіння чоловіками жіночого 
одягу, а жінками – чоловічого, і нагадував 
про те, що нікому не варто наслідувати ма-
нери, вимову, рухи і поведінку, що при-
таманна протилежній статі [10; 208]. Крім 
того, в ісламі існує заборона на одностатеві 
шлюби, які уже легалізовано у деяких за-
хідних країнах. Все вищезазначене свідчить 
іще про одну особливість ісламської концеп-
ції прав людини – вона покликана оберігати 
моральність людського суспільства, вдаю-
чись до найсуворіших засобів. 
Загалом варто зазначити, що ісламська 

концепція прав людини, як і іслам в ціло-
му, тримається на певних принципах. Так, 
на думку професора Амстердамського уні-
верситету Маджида Хаддурі, в основі ісламу 
лежить п’ять основних специфічних прин-
ципів: 1) гідність і братство; 2) рівність усіх 
членів ісламського суспільства, без поділу за 
ознакою раси, кольору шкіри чи соціально-
го становища; 3) повага до честі, репутації та 
сім’ї кожної людини; 4) презумпція невину-
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ватості; 5) особиста свобода [11; 208]. Відпо-
відно, можна зробити висновок про те, що 
основними принципами концепції прав лю-
дини в ісламському праві визнаються свобо-
да, гідність, рівність та справедливість. Але 
чи тотожним є змістовне наповнення цих 
понять?
Інтереси та права, які захищає шаріат 

умовно можна поділити на ті, які належать 
Аллаху або окремим людям або ж одночас-
но як Аллаху, так і індивідам. Незважаю-
чи на те, що в шаріаті встановлені досить 
суворі вимоги до обов’язкового виконан-
ня мусульманами релігійних обов’язків 
і дотримання культових заборон, однак 
ця жорсткість не поширюється на світські 
справи. Тут норми шаріату не спрямовані 
на надмірне обтяження людини суворими 
обмеженнями. В Корані можна прочитати 
наступні положення: «Аллах бажає для вас 
полегшення і не бажає труднощів для вас» 
(2:181-185); «Не покладає Аллах на душу 
нічого, крім можливого для неї» (2:286). 
Тому й не дивно, що одне з правил мусуль-
мансько юриспруденції наголошує, що при 
колізії двох норм перевага надається тій, 
застосування якої пов’язане з меншими зу-
силлями. 
Зміст поняття «свобода» в концепції му-

сульманського права теж своєрідний. Так, в 
ісламі людині надається досить широка сво-
бода вибору, яка закріплюється відомою му-
сульмансько-правовою аксіомою, відповідно 
до якої вихідною оцінкою дій, слів і речей є 
дозвіл, якщо інше не передбачене Кораном 
і Сунною. 
Реалізація свободи людини ґрунтується 

на принципі дозволу, який полягає у вказів-
ці на дану дію як на те, що не заборонено 
нормами ісламського права. При реалізації 
своїх прав мусульманин не може обмеж-
увати права інших мусульман, завдаючи їм 
шкоди, оскільки свобода в ісламі пов’язана з 
виконанням соціальних функцій і обмежена 
нормами ісламського права. Гідність люди-
ни знаходить прояв у розумінні та визнанні 
його виключного місця серед усіх створінь 
Аллаха. Коран називає людину найдоско-
налішим з творінь Аллаха. Рівність людей в 
ісламі проявляється, в першу чергу, в похо-
дженні всіх людей від Адама, що, однак, не 

виключає наявності різного кольору шкіри, 
народів, племен, статей, мов. 
Принцип справедливості лежить в основі 

рівності, про що теж іде мова в Корані і Сун-
ні. «Ісламська справедливість» розуміється 
як абсолютна рівність усіх правовірних, сво-
бода совісті та взаємна відповідальність сус-
пільства і індивіда. Принцип рівності проте 
не поширюється на немусульманське насе-
лення, яке було позбавлене багатьох осно-
вних громадянських і політичних прав. Так, 
в Арабському Халіфаті немусульманське на-
селення було обтяжене податками значно 
більше ніж їх сплачували мусульмани, нему-
сульманам заборонялось проживати на пев-
них територіях, мати рабів, укладати шлюб 
з мусульманкою тощо.
Як зазначав Онан, в теорії мусульман-

ського права вважається, що прийняття іс-
ламу робить усіх людей рівними незалежно 
від їх соціального походження, мови чи ко-
льору шкіри. Мова іде саме про рівність усіх 
перед законом і судом [8; 116-117].
Таким чином ісламська концепція прав 

та свобод людини має у своїй основі зовсім 
інший фундамент ніж західна «європейська» 
концепція. Даним фундаментом є релігія іс-
лам, Аллах, проявлений у ісламі та шаріаті, 
проте з огляду на те, що сьогодні на тере-
нах Європи християнство вже не має такого 
вагомого значення, як в арабських країнах 
іслам, а питання віри – це особиста справа 
кожної людини, тому і ускладнюється розу-
міння ісламського підходу в розумінні кон-
цепції прав і свобод людини. 
Окремо слід сказати і про універсальні 

акти про права людини, прийняті в араб-
ських країнах на міждержавному рівні, за 
аналогією з міжнародним правом прав лю-
дини, в основу якого покладені міжнародні 
стандарти в сфері прав людини, що закрі-
плені в основоположних актах міжнародно-
го характеру про права людини – Загальна 
декларація прав людини, Пакт про грома-
дянські та політичні права та Пакт про соці-
ально-економічні права, а також низка між-
народних конвенцій.
Міжнародне мусульманське право прав 

людини складають низка актів, зокрема За-
гальна ісламська декларація прав людини 
1980 р., проте як справедливо підкреслює 
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Н.В. Жданов, вона не має обов’язкового 
характеру, оскільки була прийнята неуря-
довою організацією. Декларація виходить 
із основних положень та принципів універ-
сальних міжнародно-правових норм і не 
ставить перед державами завдання надати 
певні гарантії та імплементувати її положен-
ня до національного законодавства [12; 115].
Наступним актом є Каїрська декларація 

прав людини в ісламі 1990 р., що закріплює 
пріоритет шаріату над природними права-
ми людини в своїх положеннях. Так, стат-
тя 25 Каїрської Декларації вказує, що «іс-
ламський шаріат є єдиним джерелом для 
тлумачення чи пояснення будь-яких статей 
даної Декларації»[13]. Як зазначають до-
слідники, такий вузькорелігійний характер 
Каїрської декларації, яка була прийнята з 
метою уніфікації позицій ісламських держав 
у сфері прав людини, відбиває позицію най-
більш радикальних ісламських держав. Ряд 
основних прав і свобод у ній не визначено 
і, зокрема, відсутня заборонами на наявну в 
ісламі дискримінацію за ознакою статі. Зо-
крема, стаття 6 Декларації обмежено вказує 
на рівність чоловіка і жінки, торкаючись 
лише гідності, самостійного цивільного ста-
тусу та фінансової незалежності, а також 
право зберігати своє ім’я і рід [14; 300].
Серед міжнародних актів, що торкають-

ся прав людини, слід згадати і прийняту в 
1994 р. Лігою арабських держав Арабську 
хартію прав людини. Проте й вона не може 
конкурувати з універсальними міжнародни-
ми актами в сфері прав людини, прийняти-
ми під егідою ООН. Так, Арабська хартія, як 
і попередні документи, має декларативний 
характер і не накладає на держав-учасниць 
яких-небудь суттєвих зобов’язань, механізм 
імплементації є малоефективний і не робить 
суттєвого внеску у сферу захисту прав люди-
ни в арабських країнах.
Дослідження універсальних актів, що 

прийняті арабськими країнами у сфері прав 
людини, дає уявлення про цілковиту від-
мінність західної концепції прав людини і 
концепції, що панує в мусульманських дер-
жавах. Більше того, неможливості перене-
сення, рецепції відправних принципів, на 
яких грунутується західна концепція прав 
людини, адже в її основі лежить еволюція 

державно-політичного ладу в конкретних 
країнах. Як вказується в літературі, чинні 
в країнах Близького Сходу внутрішньодер-
жавні механізми не досконалі і не можуть 
гарантувати індивіду ефективного захисту 
його прав з таких причин: відсутність демо-
кратії в житті арабського суспільства і підко-
рення всіх державних органів та структур, 
у тому числі й судових, одній особі та одній 
політичній партії; відсутність правової бази, 
яка б відповідала загальновизнаним нормам 
і стандартам у сфері прав людини; збере-
ження в країнах регіону старих національ-
них звичаїв та традицій і низький рівень 
правової культури населення. У ряді країн 
цього регіону відсутні найважливіші для за-
хисту прав людини інститути, у тому числі 
інститут парламентаризму, інститут парла-
ментського уповноваженого з прав люди-
ни та інститут конституційного контролю 
[15; 18]. І взагалі постає питання чи можна 
співвідносити поведінку, норми та релігійні 
переконання населення арабо-мусульман-
ських країн з їх уявленнями про демокра-
тичне правління або втілення елементів 
демократії в суспільно-політичне життя цих 
країн? Існує думка, що іслам є несумісний з 
демократією, адже в ісламі відсутнє розмеж-
ування між релігійною і світською владою, 
існує беззаперечне підкорення владі та пе-
реважання інтересів общини над інтересами 
індивіда, проте події останніх років, що від-
булися в окремих арабських країнах (Єги-
пет, Туніс та ін.) доводять, що цінності ісла-
му не суперечать процесам демократизації в 
цих країнах, хоча можуть створювати певні 
складнощі на шляху демократизації арабо-
мусульманських країн.
Отже, відмінності західної концепції 

прав людини і концепції, що панує в араб-
ських країнах і базується на ісламі, очевидні. 
Навіть якщо й існують спільні поняття, що 
використовуються в концепції прав людини 
в ісламі, зміст їх цілковито відрізняється від 
загальноприйнятого розуміння звичних по-
нять права, свободи, принципів рівності та 
справедливості, у західній концепцій прав 
людини.
Ісламська концепція прав і свобод лю-

дини побудована на принципах свободи, 
рівності та гідності. Їй притаманні наступ-
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ні характерні особливості: права та свобо-
ди є подарунком Аллаха; у їх основі лежить 
об’єктивний критерій – Божа воля; існує 
поділ на права мусульман і права не му-
сульман; права не є просто можливостями, 
права зобов’язують, оскільки покликані під-
вищити свідомість та моральні якості му-
сульманина; забороняються права та свобо-
ди, які призводять до деградації індивіда та 
соціуму (наприклад, право на одностатевий 
шлюб); права мають сакральний та правед-
ний характер, від них не можна відмови-
тись; права та свободи людини реалізують-
ся через призму прав та свобод ісламської 
общини (умми); права та свободи забезпе-
чуються належним виконанням обов’язків 
іншими особами, ісламською общиною (ум-
мою), державою; права та свободи людини 
є невід’ємною частиною ісламського світо-
порядку.
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SUMMARY 
The article deals with essence of the conception 

of human rights in the Islamic law, a comparison 
with the western concept of human rights are 
shown, the universal acts of human rights, adopted 
by the Arab countries at the international level are 
investigated.
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ÄÅßÊ² ÀÑÏÅÊÒÈ ÂÈÇÍÀ×ÅÍÍß 
ÑÓÄÄ²ÂÑÜÊÎÃÎ ÐÎÇÑÓÄÓ Â ÒÅÎÐ²¯ 

Постановка проблеми
Розвиток суспільства характеризується 

безперервною зміною та формуванням но-
вих соціальних відносин. У цьому зв’язку за-
конодавець не в змозі передбачити всі мож-
ливі варіанти їх розвитку та регламентувати 
правовими нормами. Останнє до того ж не 
завжди доцільне, оскільки досягнення цілей 
правового регулювання забезпечується, у 
тому числі, за рахунок його гнучкості. При 
цих умовах особливого значення набуває 
суддівський розсуд, при якому його суб’єкт 
у визначених законом випадках правомоч-
ний вибрати варіант вирішення правового 
питання.
Довгий час доктрина суддівського роз-

суду піддавалася критиці та не визнавалася 
на практиці. Вважалося, що кожна правова 
проблема має одне законне рішення. Де-

зорганізація громадського життя, нерозви-
неність ринкових відносин, типовий харак-
тер виникаючих конфліктних ситуацій тощо 
породжували рутинну юридичну практику і 
зводили нанівець необхідність використан-
ня такого тонкого і складного інструмента, 
як суддівський розсуд. 
Глобальні перетворення, які відбулися в 

економіці, зміна характеру суспільних відно-
син, формування нового правового мислен-
ня, збільшення господарської та економіч-
ної активності викликали таке різноманіття 
конфліктних ситуацій, які законодавство пе-
редбачити не в змозі. Законодавець не всти-
гає за стрімкими змінами, що відбуваються 
в процесі становлення суспільства, діюча за-
конодавча база містить великий обсяг заста-
рілих і суперечливих норм. 

Стан дослідження
У вітчизняній правовій науці питання 

про визначення суддівського розсуду і його 
меж залишається дискусійним. Основні при-
чини цього бачаться як у відсутності чітких 
уявлень про сутність суддівського розсуду, 
так і в недостатній теоретичній розробле-
ності. Порівнюючи між собою правові сім’ї, 
можна побачити, що кожна з них пов’язана 
з цілком певним уявленням про суддівський 
розсуд, тому аналіз даної проблеми в різних 
правових системах, наприклад романо-гер-
манської та англосаксонської, залежить від 
уявлень про право як такого.
У зв’язку з тим, що суддівський розсуд 

до останнього часу українським правом за-

В статье исследованы некоторые аспек-
ты определения судебного усмотрения в те-
ории права; рассмотрены типы судебного 
усмотрения; выделены ключевые элементы 
судебного усмотрения: применение судебного 
усмотрения предусмотрено юридическими 
нормами; осуществляется в процессуальной 
форме; должно быть мотивированным; 
ключевым элементом судебного усмотрения 
является категория выбора варианта ре-
шения того или иного правового вопроса, но 
выбор ограничен общими и специальными 
границами.

Ключові слова: суддівський розсуд, судова інстан-
ція, суддя, справедливість, законність.
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перечувався, у тому числі й через те, що 
суди діяли і діють на підставі розуміння і за-
стосування винятково формального права, в 
українській правовій теорії даний інститут є 
практично недослідженим, а сучасне вітчиз-
няне законодавство містить незначну кіль-
кість норм, на яких ґрунтується суддівський 
розсуд. 
Окремі аспекти суддівського розсуду 

були дослідженні такими вченими, як А. Ба-
рак, Н. Гураленко, Л. Ніколенко, А. Мака-
ренко, О. Папкова, П. Куфтирєв та ін. Разом 
із тим вивчення деяких аспектів визначення 
суддівського розсуду в теорії права не набу-
ло належного розвитку, що, власне, зумов-
лює актуальність та вибір теми дослідження.

Метою даної статті є комплексний 
аналіз і узагальнення загальнотеоретич-
них питань, пов’язаних з виявленням суті, 
основних ознак та визначення суддівського 
розсуду в теорії права.

Виклад основних положень
Суддівський розсуд найчастіше застосо-

вується і краще вивчений англо-американ-
ськими правовими системами, які орієнту-
ються на прецедентну правову дійсність, де 
поряд з законом існує більш широке коло 
інших джерел права, ніж в Україні. Тому 
при визначенні поняття суддівського роз-
суду потрібно враховувати теоретичні роз-
робки представників зазначених правових 
систем. Суддівський розсуд припускає іс-
нування правової проблеми, що має біль-
ше одного законного засобу її вирішення. 
Таким чином, суддівський розсуд припус-
кає: наявність декількох, як мінімум двох, 
варіантів рішення проблеми, з яких суддя 
вправі вибрати один, але вибір повинен 
здійснюватися тільки між наявними закон-
ними варіантами. 
Достатньо повне визначення, яке під-

креслює сутність даного явища, запропо-
нував А. Барак: «Суддівський розсуд - це 
повноваження, які закон надає судді, щоб 
зробити вибір з декількох альтернатив, з 
яких кожна законна». Зазначений автор ви-
діляє три типи суддівського розсуду: вибір 
із сукупності фактів, що є необхідними для 
вирішення спору; суддівський розсуд при 

застосуванні норми, що припускає вибір з 
різних варіантів застосування, які допуска-
ються даною нормою, одного, котрий суд-
дівський розсуд знаходить найбільш при-
датним у даній ситуації; суддівський розсуд 
при встановленні самої норми, що припус-
кає вибір з нормативних можливостей най-
більш придатного варіанта [1, с. 10]. 
На практиці розходження між трьома 

об’єктами суддівського розсуду - фактом, за-
стосуванням норми і самою нормою не на-
стільки є очевидною. 
Серйозна увага в теорії приділяється пи-

танню про обмеження суддівського розсуду 
[2, с. 292–304]. Виходячи з постулату про те, 
що суддівський розсуд не є і не може бути 
абсолютним, виділяються два типи його 
обмежень - процедурні (коли суддя робить 
вибір стосовно дотримання вимоги справед-
ливості суддівського розсуду) та матеріальні 
(коли суддя відносно доводів, що він бере до 
уваги, застосовує вимогу розумності). 
При характеристиці процедурних обме-

жень особлива увага звертається на те, що 
застосування суддівського розсуду повинно 
бути завжди мотивоване. Варто визнати, що 
обов’язок викласти мотиви відноситься до 
числа найважливіших проблем, з якими зі-
штовхується суддя, який прагне застосувати 
суддівський розсуд. 
При аналізі матеріальних обмежень під-

креслюється, що розумність вибору визна-
чається світоглядом судді. Він, у свою чер-
гу, ґрунтується на особистому досвіді судді 
(його особистості й емоційності) і на соціаль-
них принципах, які визначають його розу-
міння судової функції [3, с. 59-61].
Розкриваючи сутність суддівського роз-

суду, представники англо-американської 
правової системи відзначають, що суддя в 
правових системах, де основним джерелом 
права є судовий прецедент, не просто де-
кларує, у чому складається діюче право, не 
просто застосовує діючі норми права, суддя 
здійснює право. Це робиться малими пра-
вотворчими актами; це, свого роду, законо-
давство між рядків. Правотворча діяльність 
судді є випадковою і побічною стосовно ви-
рішення справи, і коли він здійснює право, 
він робить це не як законодавець, а тільки 
як суддя [4, с. 46].
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Суддівський розсуд в українському пра-
ві - це аналіз діючих норм і практики їх за-
стосування. Вище вже говорилося про три 
типи суддівського розсуду. Як приклад 
правової підстави застосування суддівсько-
го розсуду при оцінці фактів можна вказа-
ти п. 4 ст. 169 Цивільного процесуального 
кодексу України: у разі повторної неявки в 
судове засідання відповідача, повідомлено-
го належним чином, суд вирішує справу на 
підставі наявних у ній даних чи доказів (по-
становляє заочне рішення).
Другий тип суддівського розсуду - при 

застосуванні норми права. Наприклад, стат-
тя 117 Кодексу адміністративного судочин-
ства України визначає, що суд за клопотан-
ням позивача або з власної ініціативи може 
постановити ухвалу про вжиття заходів за-
безпечення адміністративного позову, якщо 
існує очевидна небезпека заподіяння шкоди 
правам, свободам та інтересам позивача до 
ухвалення рішення в адміністративній спра-
ві, або захист цих прав, свобод та інтересів 
стане неможливим без вжиття таких захо-
дів, або для їх відновлення необхідно буде 
докласти значних зусиль та витрат, а також 
якщо очевидними є ознаки протиправності 
рішення, дії чи бездіяльності суб’єкта влад-
них повноважень.
Можливість застосування третього типу 

суддівського розсуду - розсуд при встанов-
ленні норми закладена у ст. 9 Кодексу адмі-
ністративного судочинства України: у разі 
відсутності закону, що регулює відповідні 
правовідносини, суд застосовує закон, що 
регулює подібні правовідносини (аналогія 
закону), а за відсутності такого закону суд 
виходить із конституційних принципів і за-
гальних засад права (аналогія права). 
Однак, слід зазначити, що розподіл суд-

дівського розсуду на типи є дуже відносним. 
Аналіз нормативно-правових підстав суд-
дівського розсуду, у тому числі зазначених 
вище, і практики їх застосування приводить 
до наступних висновків.
По-перше, поняття суддівського роз-

суду, його застосування різне як у романо-
германській правовій системі, так і в англо-
американській правовій системі. На думку 
вчених-юристів - представників англо-аме-
риканської правової системи, правові про-

блеми, що мають більше одного законного 
рішення, існують тільки у важких справах 
[5, с. 112]. Суддівський розсуд в українській 
правозастосовчій практиці розуміється 
більш широко: фактично про суддівський 
розсуд мова йде у всіх випадках, коли по-
стає питання про тлумачення тієї чи іншої 
норми права, застосуванні інститутів анало-
гії закону та аналогії права у випадку наяв-
ності прогалин у законодавстві, при оцінці 
фактичних обставин справи.
По-друге, застосовуючи суддівський роз-

суд самі судді або слабко мотивують його за-
стосування, або не мотивують своє рішення 
взагалі. Найбільш показове в цьому змісті 
застосування ст. 551 Цивільного кодексу 
України. Зменшуючи підлягаючу стягнен-
ню неустойку, судді, як правило, просто об-
межуються посиланням на цю статтю, не 
обґрунтовуючи, чому в даному конкретно-
му випадку судом зменшується підлягаюча 
стягненню сума неустойки до встановленого 
судом розміру. Тобто це ще раз свідчить про 
те, що судове рішення, особливо в частині 
застосування суддівського розсуду, повинне 
бути належним чином мотивоване.
По-третє, застосовуючи деякі норми, що 

є правовою підставою суддівського розсуду, 
судді найчастіше не використовують надану 
такими нормами можливість вибору серед 
декількох варіантів рішення проблеми, ін-
шими словами, - можливість застосування 
суддівського розсуду, приймаючи рішення у 
відповідності з сформованою судово-госпо-
дарською практикою.
По-четверте, виникає питання про мож-

ливість зміни чи скасування судового акта 
суду першої інстанції в тій частині, в якій 
при його ухвалені судом застосовувався суд-
дівський розсуд, через інший суддівський 
розсуд суду вищої інстанції. Якщо застосу-
вання суддівського розсуду в конкретному 
випадку допускається чинним законодав-
ством, і воно мотивоване, суд апеляційної 
чи касаційної інстанції не може скасувати чи 
змінити рішення суду першої інстанції у тій 
частині, в якій при його ухваленні застосо-
вувався суддівський розсуд тільки на підста-
ві іншого суддівського розсуду [6, с. 221]. 
Наприклад, даний висновок може бути 

обумовлений тим, що за змістом ст. 104, 
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11110, 11119 ГПК України не може бути 
скасовано законне й обґрунтоване судове 
рішення через інший варіант суддівського 
розсуду за умови, що суддівський розсуд, 
застосований судами нижчестоящих інстан-
цій, відповідає ознакам справедливості, за-
конності й обґрунтованості.
У зв’язку з цим слід зазначити, що про-

блема суддівського розсуду припускає 
обов’язкову наявність абсолютно визна-
чених та чітких гарантій його застосуван-
ня для нижчестоящих судових інстанцій. -
В іншому випадку дана категорія так і зали-
шиться в українській правовій системі чисто 
схоластичним явищем. 
Дуже часто зустрічаються ситуації, коли 

відбувається скасування судових актів, на 
перший погляд, через інший суддівський 
розсуд. Насправді ж подібні скасування ви-
кликані в багатьох випадках необґрунто-
ваністю відповідних судових актів, у тому 
числі й у частині застосування суддівського 
розсуду судами нижчестоящих інстанцій [7, 
с. 74-78]. 
Найбільш широка можливість застосу-

вання суддівського розсуду, його важли-
вість і значимість виявляються при розгляді 
справ про відновлення платоспроможності 
боржника або визнання його банкрутом. 
Очевидно, що саме законодавство про 

відновлення платоспроможності боржника 
містить найбільшу кількість норм, що до-
пускають застосування суддівського розсу-
ду при вирішенні тих чи інших питань [8]. 
Обумовлено дану обставину істотною спе-
цифікою цієї категорії справ. Кожна справа 
про банкрутство вимагає індивідуального 
підходу до його вирішення, урахування ве-
личезної кількості обставин, що впливають 
на його результат (таких, наприклад, як со-
ціальна значимість підприємства, інтереси 
кредиторів та боржника, можливі економіч-
ні та соціальні наслідки ухвалених рішень та 
ін.), і при їх розгляді неприпустимий який-
небудь одноманітний підхід. 
Слід підкреслити, що неможливо в за-

конодавстві передбачити всі обставини та 
всі передбачувані шляхи вирішення вини-
каючих проблем. Цим і підкреслюється по-
треба в гнучкому законодавстві, що регулює 
відносини, що складаються в ході реалізації 

процедур відновлення платоспроможнос-
ті боржника або визнання його банкрутом. 
Останнє повинно забезпечувати, крім всьо-
го іншого, надання господарському суду 
широких можливостей для застосування 
суддівського розсуду при розгляді вказаної 
категорії справ.
Однак Закон України «Про відновлення 

платоспроможності боржника або визнання 
його банкрутом» містить деякі оціночні ка-
тегорії. Так, наприклад, ст. 22 Закону ви-
значає, що розпорядник майна несе відпо-
відальність за невиконання або неналежне 
виконання своїх повноважень відповідно до 
законодавства України. При цьому те, що 
розуміється під поняттям «невиконання або 
неналежне виконання своїх повноважень» 
закон, не визначає. Тому аналіз практики 
застосування зазначених положень Закону 
приводить до висновку про необхідність 
надання господарському суду права застосо-
вувати в даній ситуації суддівський розсуд: 
відстороняти розпорядника за власною іні-
ціативою у випадку невиконання чи нена-
лежного виконання їм своїх обов’язків. 
Крім того, неприпустимо встановлювати 

законодавчо які-небудь формальні тимчасо-
ві межі, у рамках яких можна здійснювати 
заходи щодо відновлення платоспромож-
ності боржника. Кожна справа такого роду 
є індивідуальною, неповторною та вимагає 
вирішення обсягу величезної кількості різ-
ного роду обставин. 
Ефективне правове регулювання відно-

шень (як процесуальних, так і матеріаль-
них) щодо відновлення платоспроможнос-
ті юридичних осіб та громадян винятково 
формальними і твердими правилами, без 
допущення в необхідних випадках суддів-
ського розсуду неможливо. 

Висновок
Застосування суддівського розсуду - це 

не тільки право, але й обов’язок суду, оскіль-
ки можливість здійснення такого розсуду 
закріплена юридичними нормами, а про-
цесуальні права суду є разом з тим і його 
обов’язками. Суд не тільки має право здій-
снювати певні дії за наявності зазначених 
у законі умов, а й зобов’язаний це робити. 
Слід підкреслити, що ключовими елемен-
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тами поняття суддівського розсуду є те, що 
застосування суддівського розсуду перед-
бачено юридичними нормами; суддівський 
розсуд здійснюється в процесуальній формі; 
суддівський розсуд має бути мотивованим; 
ключовим елементом судового розсуду є ка-
тегорія вибору варіанта вирішення того чи 
іншого правового питання; вибір обмеже-
ний загальними та спеціальними межами.
Законність суддівського розсуду прояв-

ляється в дотриманні судом правових норм, 
що підлягають застосуванню при розгляді та 
вирішенні конкретної справи і пов’язаних із 
здійсненням суддівського розсуду, а також 
при належному використанні судом аналогії 
закону чи права, за умови дотримання пра-
вил судочинства, встановленими процесу-
альним законодавством.
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АНОТАЦІЯ 
У статті досліджено деякі аспекти визна-

чення суддівського розсуду в теорії права; роз-
глянуто типи суддівського розсуду; виокремлено 
ключові елементи суддівського розсуду: застосу-
вання суддівського розсуду передбачено юридич-
ними нормами; здійснюється в процесуальній 
формі; має бути мотивованим; ключовим 
елементом судового розсуду є категорія вибору 
варіанта вирішення того чи іншого правового 
питання, але вибір обмежений загальними та 
спеціальними межами.

SUMMARY 
The article examines some aspects of the 

defi nition of judicial discretion in the theory of 
law; the types of judicial discretion; highlighted 
the key elements of judicial discretion: the use of 
judicial discretion provided legal norms; carried 
out in the procedural form; reasons shall be given; 
a key element of judicial discretion is the category 
of choices about the solution of a legal question, 
but the choice is limited to general and specifi c 
boundaries.
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У статті розглядається поняття регіону, 
аналізуються функції місцевих державних 
адміністрацій і органів місцевого самовря-
дування як суб`єктів протидії злочинності в 
регіоні.

Ключові слова: регіон, місцеві державні адміні-
страції, органи самоврядування, протидія злочин-
ності, функції.

    ÂÅÏÐÈÖÜÊÈÉ Ðîìàí Ñåðã³éîâè÷ - êàíäèäàò þðèäè÷íèõ íàóê, çäîáóâà÷ 
Õàðê³âñüêîãî íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó âíóòð³øí³õ ñïðàâ

Регіон розуміється як «область, район, 
частина країни, що відрізняється від інших 
областей сукупністю природних і (або) іс-
торично сформованих, відносно економі-
ко-географічних і інших особливостей, що 
нерідко сполучаються за особливостями на-
ціонального складу населення».1 Територія 
України неоднорідна за економічними, гео-
графічними, демографічними, соціальними, 
кримінологічними ознаками, існує природ-
на потреба поділу території для зручнос-
ті і ефективності соціального управління з 
урахуванням однорідних факторів, харак-
терних для кожної частини території. Для 
позначення частини території вживаються 
різні терміни: область, регіон, район. Тер-
мін «регіон» використовується переважно 
для позначення певних типів території: 
адміністративний район в області, район у 
складі міста, економічний район або район 
дії певних факторів (природних, техноло-
гічних, екологічних тощо). Алаєв Е.Б. район 
визначає як територію за сукупністю еле-

1 Малый экономический словарь (Под ред. А.Н. 
Арзилияна). Москва. Институт новой экономики. 
2000. с. 729.

ментів, що її насичують, що відрізняються 
від інших територій, яка володіє єдністю, 
взаємозв`язком складових елементів, ціліс-
ністю, причому ця цілісність – об’єктивно 
умовна й закономірний результат розвитку 
даної території.2 Останнім часом у зв`язку 
з намірами України приєднатись до Євро-
пейських співтовариств, розвитком еконо-
мічних, наукових, соціальних, культурних 
зв`язків з країнами Європи та окремими їх 
регіонами в Україні широко вживається по-
няття регіону для позначення території пев-
ної суспільної діяльності. 
У Європейському Союзі і в рамках Євро-

пейських співтовариств розроблене загаль-
не для всіх країн поняття регіону, основною 
ознакою якого певна адміністративна само-
стійність з соціально-економічною специфі-
кою і територіальними особливостями сус-
пільного відтворення, що формуються під 
впливом взаємозалежних економічних, со-
ціальних і природних та морально-духовних 
факторів.

«Територіальний устрій України ґрун-
тується на засадах єдності та цілісності дер-
жавної території, поєднання централізації і 
децентралізації у здійсненні держаної влади, 
збалансованості соціально-економічного роз-
витку регіонів, з урахуванням їх історичних, 
економічних, екологічних, географічних і де-
мографічних особливостей, етнічних і куль-

2 Алаев Э.Б. Социально-экономическая география. 
Понятийно-терминологический словарь. Москва. 
1983. ст. 173.
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турних традицій»3 (ст. 132 Конституція Укра-
їни).
Зростання масштабів суспільного вироб-

ництва, посилення ролі людини в громад-
ському розвитку, ускладнення управління, 
перехід на ринкові умови національної еко-
номіки, зменшення можливостей керувати з 
центру з урахуванням особливостей кожно-
го регіону обумовили процеси регіоналізації 
державної політики у сфері управління еко-
номікою. «Регіоналізація управління еконо-
мікою означає децентралізацію управління, 
при якій центральні органи влади делегу-
ють регіональним органам повноваження 
й відповідальність за ефективне прийняття 
рішень із питань розвитку відповідної тери-
торії. Регіоном у цьому випадку виступає ад-
міністративно-територіальна одиниця – об-
ласть. район, місто».4
Суб`єктами державного регулювання 

розвитку регіонів і їх всебічного функціону-
вання , у. т.ч. і у сфері протидії злочинності, 
виступають органи державної влади, пред-
ставницькі органи (обласні і районні ради), 
органи місцевого самоврядування.

«Нині для України визначальне значення 
мають суб`єкти регіональної політики, яки-
ми виступають вищі державні органи влади, 
центральні, регіональні та місцеві органи ви-
конавчої влади й органи самоврядування, а 
також самі регіони. Переведення територій 
із статусу об`єкта в статус суб`єкта є прин-
циповим, оскільки вони перестають бути 
керованими «об`єктами». Якщо говорити 
про нову регіональну політику сьогодні, то 
вона повинна розпочинатися саме з цього».5-
У системі цілей і завдань регіональної по-
літики особливе значення мають завдання 
зміцнення законності, захист прав і свобод 
людини, забезпечення громадської безпеки, 
протидії злочинності. 
Регіональна державна політика склада-

ється із різних напрямків діяльності, які між 
3 Конституція України. К. 1996 р. Парламент. ви-
давництво.
4 Т.Л. Миронова, О.П. Добровольська, А.Ф. Про-
цай, С.Ю. Колодій. Управління розвитком регіо-
ну. Навч. посіб. Київ. Центр навч. літ-ри. 2006. ст. 
47(326 ст.).
5 В.П. Семиноженко, Б.М. Данилишин. Новий ре-
гіоналізм. Наукове видання. Київ. Наукова думка. 
2005. ст. 14 (154 ст.).

собою пов`язані і взаємозалежні та вплива-
ють одні на інших. Так від стану протидії зло-
чинності залежить і соціально-економічний 
розвиток регіону і рівень захисту суспільних, 
державних та особистих інтересів.
Цілі і завдання державної регіональної 

політики вирішуються через механізм їхньої 
реалізації, який включає суб`єкти і об`єкти 
соціального управління, сукупність засобів, 
методів і ресурсів, забезпечуючих виконання 
запланованих заходів у відповідності з по-
ставленими завданнями.
Механізм реалізації складається із комп-

лексу міроприємств, зокрема:
- організаційно-управлінських;
- нормативно-правових;
- фінансово-економічних;
- соціально-психологічних;
- морально-ідеологічних.
Козбаненко В.А. вважає, що для успішної 

реалізації державного управління необхідно 
визначити:
а) якісні цілі діяльності і стандарти вико-

нання функцій;
б)наявність необхідних ресурсів: фінансо-

вих, матеріальних, інформаційних, людських 
і т. інш.;
в) ефективні організаційні структури;
г) розроблені правила, процедури й ін-

струкції, координуючі і регламентуючі діяль-
ність організації і їх відносини з владними 
структурами;
д) розвинуті комунікації і системи коорди-

нації діяльності різних структур, включених 
у процес здійснення політики, у тому числі:

- виконавчої і законодавчої влади;
- центральної, регіональної і місцевої вла-

ди;
- інші суб`єкти управління;
є) мотивований і кваліфікований персо-

нал.6 
Провідним суб’єктом протидії злочиннос-

ті в регіоні є місцеві державні адміністрації. 
Закон України «Про місцеві державні 

адміністрації»7 встановлює, що місцеві орга-

6 Див. дет. Козбаненко В.А. Государственное управ-
ление: основы теории и управления. Учебник. Мо-
сква. Изд. Госуд. унив. управления. 2011г.
7 Закон України «Про місцеві державні адміні-
страції» // Відомості Верховної рад и України. 
– 1999. – № 20-21. -С. 190.
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ни виконавчої влади, якими є по суті місцеві 
державні адміністрації, у межах своїх «повно-
важень здійснюють виконавчу владу на тери-
торії відповідної адміністративно-територі-
альної одиниці і реалізують повноваження, 
делеговані їм місцевими радами. 
Законом України «Про місцеві державні 

адміністрації» визначено їх основні галузеві 
повноваження, зокрема, в галузі соціально-
економічного розвитку; бюджету та фінансів; 
управління майном, приватизації та підпри-
ємництва; у галузі містобудування; житло-
во-комунального господарства, побутового, 
торговельного обслуговування; транспорту 
та зв’язку; використання та охорони земель, 
природних ресурсів і охорони довкілля; у 
галузі освіти, науки, охорони здоров’я, куль-
тури, фізкультури і спорту, материнства і 
дитинства; соціального забезпечення та со-
ціального захисту населення, праці та заро-
бітної плати; забезпечення законності, пра-
вопорядку, прав і свобод громадян; у галузі 
міжнародних та зовнішньоекономічних від-
носин у галузі оборонної діяльності8.
На місцеві державні адміністрації покла-

дені також широкі повноваження у здійснен-
ні контролю за додержанням законів у діяль-
ності галузевих служб з питань забезпечення 
прав і свобод людини, охорони громадського 
порядку та громадської безпеки, правил тех-
нічної експлуатації транспорту та дорожньо-
го руху, запобіганню надзвичайних ситуацій 
природного та техногенного характеру, за-
побіганню і протидії корупції, усуненню при-
чин і умов, які сприяють вчиненню злочинів.

«Місцеві державні адміністрації – це єди-
ноначальні місцеві органи виконавчої вла-
ди загальної компетенції, наділені правом 
представляти інтереси держави і приймати 
від її імені владні рішення на території від-
повідних адміністративно-територіальних 
одиниць».9
Місцеві державні адміністрації забезпе-

чують виконання Конституції України, ак-
тів Президента України, Кабінету Міністрів 
України та інших центральних органів ви-

8 Добкін М.М. Місцеві державні адміністрації – 
органи виконавчої влади // Наше право, № 1, 
ч. 2. – 2011.- С. 36-37
9 Коваленко В.В. Основи державного управління : 
монографія. X.: ТД «Золота миля», 2009. -318 с.

конавчої влади, законність і правопорядок; 
додержання прав і свобод громадян, вико-
нання загальнодержавних та регіональних 
програм соціально-економічного розвитку, 
програм охорони довкілля, культурного роз-
витку, виконання Державного і місцевих 
бюджетів, взаємодіють з органами місцевого 
самоврядування, реалізацію інших наданих 
державою, а також делегованих відповідни-
ми радами повноважень.10

 Однією з головних функцій місцевих 
державних адміністрацій є координація ді-
яльності галузевих служб виконавчої влади, 
органів місцевого самоврядування. Місцева 
державна адміністрація розробляє проекти 
програм соціально-економічного розвитку, у 
т.ч. і в сфері протидії злочинності, і подає їх 
на затвердження відповідній раді, забезпечує 
їх виконання, звітує перед відповідною ра-
дою про їх виконання, розглядає та приймає 
рішення за пропозиціями органів місцевого 
самоврядування щодо проектів, планів та за-
ходів підприємств, установ, організацій, роз-
ташованих на відповідній території, складає 
і подає на затвердження ради проект відпо-
відного бюджету та забезпечує його виконан-
ня, звітує перед радою про його виконання. 
Координаційна діяльність місцевих держав-
них адміністрацій повинна здійснюватись у 
таких сферах суспільного життя, що є одна-
ково важливими як для держави взагалі, так 
і для відповідної територіальної одиниці. Це, 
«насамперед, взаємодія у вирішенні питань 
соціального, економічного та культурного 
розвитку території, в галузі соціального захис-
ту населення, охорони навколишнього серед-
овища та раціонального використання при-
родних ресурсів, а також у галузі забезпечен-
ня законності, правопорядку, прав і свобод 
громадян. Головною метою координаційної 
діяльності місцевих державних адміністрацій 
є об’єднання управлінських зусиль для більш 
якісного вирішення спільних завдань».11

Важливі повноваження щодо забезпечен-
ня законності, правопорядку, охорони прав, 

10 Серьогін В.О. Державне будівництво та міс-
цеве самоврядування в Україні: підручник /-
/Ярмиш О.Н., Серьогін В.О.. – X., 2002. – С. 402.
11 Добкін М.М. Координація як функція місцевих 
державних адміністрацій // Право і безпека. — X.: 
ХНУВС. -2010.-№ 5 (37).-С. 228. 
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свобод і законних інтересів та протидії зло-
чинності на регіональному рівні відводиться 
місцевим органами самоврядування.
У сфері забезпечення законності, право-

порядку та протидії злочинності до відання 
виконавчих органів сільських, селищних, 
міських та обласних рад, згідно із Законом 
України «Про місцеве самоврядування в 
Україні»12, належать: 

 а) власні (самоврядні) повноваження:
1) підготовка і внесення на розгляд ради 

пропозицій щодо створення відповідно до 
закону міліції, що утримується за рахунок ко-
штів місцевого самоврядування, вирішення 
питань про чисельність працівників такої мі-
ліції, про витрати на їх утримання, здійснен-
ня матеріально-технічного забезпечення їх 
діяльності, створення для них необхідних 
житлово-побутових умов;

2) сприяння діяльності органів суду, про-
куратури, юстиції, служби безпеки, внутріш-
ніх справ, адвокатури і Державної пенітенці-
арної служби України;

3) внесення подань до відповідних орга-
нів про притягнення до відповідальності по-
садових осіб, якщо вони ігнорують законні 
вимоги та рішення рад і їх виконавчих орга-
нів, прийняті в межах їх повноважень;

 4)звернення до суду про визнання не-
законними актів органів виконавчої влади, 
інших органів місцевого самоврядування, 
підприємств, установ та організацій, які об-
межують права територіальної громади, а та-
кож повноваження органів та посадових осіб 
місцевого самоврядування;

5) підготовка і внесення на розгляд ради 
пропозицій щодо створення відповідно до за-
конодавства комунальної аварійно-рятуваль-
ної служби, що утримується за рахунок коштів
місцевого бюджету, вирішення питань про 
чисельність працівників такої служби, ви-
трати на їх утримання, зокрема щодо матері-
ально-технічного забезпечення їх діяльності, 
створення для них необхідних житлово-по-
бутових умов;

6) створення в установленому порядку 
комунальних аварійно-рятувальних служб;

7) створення резервного фонду для лікві-

12 Закон України «Про місцеве самоврядування 
в Україні» // Відомості Верховної Ради України. – 
1997. – № 24. – С. 170.

дації надзвичайних ситуацій техногенного та 
природного характеру;

8) розроблення та здійснення заходів 
щодо матеріально-технічного забезпечення 
діяльності комунальних аварійно-рятуваль-
них служб;

9) організація в установленому порядку 
навчання особового складу комунальних ава-
рійно-рятувальних служб та аварійно-ряту-
вальних служб громадських організацій;

10) централізоване тимчасове зберігання 
архівних документів, нагромаджених у про-
цесі документування службових, трудових 
або інших правовідносин юридичних і фізич-
них осіб на відповідній території, та інших 
архівних документів, що не належать до На-
ціонального архівного фонду;
б) делеговані повноваження:
1) забезпечення вимог законодавства 

щодо розгляду звернень громадян, здійснен-
ня контролю за станом цієї роботи на під-
приємствах, в установах та організаціях не-
залежно від форм власності;

2) вжиття у разі надзвичайних ситуацій 
необхідних заходів відповідно до закону 
щодо забезпечення державного і громад-
ського порядку, життєдіяльності підпри-
ємств, установ та організацій рятування жит-
тя людей, захисту їх здоров’я, збереження 
матеріальних цінностей;

3) вирішення відповідно до закону пи-
тань про проведення зборів, мітингів, мані-
фестацій і демонстрацій, спортивних, видо-
вищних та інших масових заходів; здійснення 
контролю за забезпеченням при їх проведен-
ні громадського порядку;

31) погодження проекту плану проведен-
ня потенційно небезпечних заходів в умовах 
присутності цивільного населення за участю 
особового складу Збройних Сил України, 
інших військових формувань та правоохо-
ронних органів з використанням озброєння 
і військової техніки; взаємодія з органами 
військового управління під час планування 
та проведення таких заходів з метою запо-
бігання і недопущення надзвичайних ситу-
ацій та ліквідації їх наслідків відповідно до 
закону;

4) розгляд справ про адміністративні пра-
вопорушення, віднесені законом до їх віда-
ння; утворення адміністративних комісій та 
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комісій з питань боротьби зі злочинністю, 
спрямування їх діяльності;

5) вчинення нотаріальних дій з питань, 
віднесених законом до їх відання, реєстрація 
актів цивільного стану (за винятком виконав-
чих органів міських (крім міст обласного зна-
чення) рад);

6) реєстрація у встановленому порядку 
місцевих об’єднань громадян, органів тери-
торіальної самоорганізації населення, які 
створюються і діють відповідно до законо-
давства.

2. До відання виконавчих органів район-
них, міських (за винятком міст районного 
значення) рад, крім повноважень, зазначе-
них у пункті «б» частини першої цієї статті, 
належить:

1) утворення служб у справах дітей та 
спостережних комісій, спрямування їх діяль-
ності;

2) сприяння органам Державної мігра-
ційної служби України та органам внутріш-
ніх справ у забезпеченні додержання правил 
паспортної системи;

3) вирішення спільно з відповідними ор-
ганами Міністерства внутрішніх справ Укра-
їни питань щодо створення належних умов 
для служби та відпочинку особовому складу 
органів внутрішніх справ;

4) зберігання документів Національного 
архівного фонду, що мають місцеве значен-
ня, і управління архівною справою та діло-
водством на відповідній території;

5) здійснення заходів щодо ведення Дер-
жавного реєстру виборців відповідно до закону.

1. До відання виконавчих органів сіль-
ських, селищних, міських рад належать та-
кож повноваження сфері надання безоплат-
ної первинної правової допомоги:

1) утворення в установленому порядку 
установ з надання безоплатної первинної 
правової допомоги з урахуванням потреб те-
риторіальної громади;

2) підготовка і внесення на розгляд ради 
пропозицій щодо утворення установ з на-
дання безоплатної первинної правової до-
помоги, вирішення питань про чисельність 
працівників таких установ, про витрати на їх 
утримання, здійснення матеріально-техніч-
ного забезпечення їх діяльності, надання для 
їх функціонування необхідних приміщень;

3) забезпечення координації діяльнос-
ті установ з надання безоплатної первинної 
правової допомоги на території відповідної 
адміністративно-територіальної одиниці;

4) здійснення фінансування установ з на-
дання безоплатної первинної правової допо-
моги та контролю за використанням коштів 
такими установами за призначенням;

5) розгляд письмових звернень про на-
дання безоплатної первинної правової до-
помоги та надання такої допомоги з питань, 
що належать до їх компетенції, відповідно до 
закону;

6) надання роз’яснень положень законо-
давства та консультацій щодо порядку звер-
нення про надання безоплатної вторинної 
правової допомоги;

7) забезпечення особистого прийому осіб 
для надання безоплатної первинної правової 
допомоги;

8) залучення на підставі договорів адво-
катів, фізичних та юридичних осіб приватно-
го права до надання безоплатної первинної 
правової допомоги;

9) координація діяльності з місцевими ор-
ганами виконавчої влади та територіальни-
ми органами центральних органів виконав-
чої влади щодо надання безоплатної первин-
ної правової допомоги;

10) надання документів та інших матері-
алів або їх копій, необхідних у зв’язку з на-
данням безоплатної вторинної правової до-
помоги;

11) організація семінарів, конференцій з 
питань безоплатної первинної правової до-
помоги.

 Виконавчі органи сільських, селищних, 
міських рад взаємодіють з центрами з надан-
ня безоплатної вторинної правової допомоги 
та надають їм сприяння у межах своїх повно-
важень.

 До повноважень місцевого самовряду-
вання в місті, районі, області належить також 
заслуховування інформації прокурорів та ке-
рівників органів внутрішніх справ про стан 
законності, боротьби зі злочинністю, охоро-
ни громадського порядку та результати ді-
яльності на відповідній території;
прийняття рішень з питань адміністра-

тивно-територіального устрою в межах і по-
рядку, визначених цим та іншими законами;
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затвердження в установленому порядку 
місцевих містобудівних програм, генераль-
них планів забудови відповідних населених 
пунктів, іншої містобудівної документації;
встановлення відповідно до законодав-

ства правил з питань благоустрою території 
населеного пункту, забезпечення в ньому 
чистоти і порядку, торгівлі на ринках, до-
держання тиші в громадських місцях, за по-
рушення яких передбачено адміністративну 
відповідальність;
прийняття у межах, визначених законом, 

рішень з питань боротьби зі стихійним ли-
хом, епідеміями, епізоотіями, за порушення 
яких передбачено адміністративну відпові-
дальність;

 визначення територій, на яких можуть 
проводитися потенційно небезпечні заходи 
в умовах присутності цивільного населення 
за участю особового складу Збройних Сил 
України, інших військових формувань та 
правоохоронних органів з використанням 
озброєння і військової техніки;
створення відповідно до законодавства 

комунальної аварійно-рятувальної служби;
затвердження порядку переміщення на 

штрафні майданчики транспортних засобів, 
припаркованих не у спеціально відведених 
місцях для паркування транспортних засобів 
та інші повноваження. 
Одним із найбільш популярних інстру-

ментів державної регіональної політики є 
цільові програми територіального розвитку, 
основними серед яких є програми соціально-
економічного розвитку областей (регіонів).
Цільові програми регіонального розви-

тку є найбільш ефективним комплексним 
нормативним актом державного регулюван-
ня соціального та економічного функціону-
вання області чи регіону іншого масштабу. 
Мета таких програм створити передумови 
для вирішення завдань стратегічного і так-
тичного характеру у сфері економіки, куль-
турного і духовного життя регіону, забезпе-
чення реалізації прав і свобод людини, захист 
законних інтересів суспільства і держави.-
У програмах соціально-економічного розви-
тку регіону, які можуть розроблятись як уря-
дом, так і обласною державною адміністраці-
єю і затверджуватись на сесії обласної ради 
обов`язково передбачаються заходи проти-

дії негативним суспільним явищам, зокрема, 
пияцтву, наркоманії, безробіттю, насильству 
в сім`ї, антигромадській поведінці, усунення 
причин і умов, які сприяють вчиненню зло-
чинності у сфері економіки, торгівлі, надан-
ня комунальних і адміністративних послуг. 
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Постановка проблеми
Демократія, верховенство права, не-

ухильне дотримання прав людини та забез-
печення її основоположних свобод є голо-
вними принципами внутрішньої політики 
України, на утвердження та розвиток яких 
має спрямовуватися діяльність органів дер-
жавної влади та органів місцевого самовря-
дування. Зазначене стосується і військових 
формувань. 
Виконувати ці та інші завдання військо-

ві формування здатні за умови своєчасного і 
всебічного матеріально-технічного забезпе-
чення (далі – МТЗ).

Аналіз останніх досліджень 
та публікацій
Дослідженням окремих питань щодо 

МТЗ військових формувань в Україні займа-
лися як вітчизняні (М. С. Бідюкова, П. І. Зі-
нов, М. С. Ільницький, В. С. Калиновський, 
В. С. Кивлюк, О. В. Кузьминець, І. Ф. Ролін, 
І. Є. Руколайніна, В. І. Сергійчук, О. С. Фе-
донін, І. Ф. Хараберюш та ін.), так і зарубіжні 
вчені (В. В. Абіркін, Д. Д. Бауерсокс, А. А. Жо-

міні, С. І. Качалов, Б. Д. Лалонд, Г. В. Лейб-
ніц, П. В. Нелезін, Ф. Х. Флурі, Д. Л. Хескет 
та ін.). Однак у працях цих та інших авторів 
не розглядався зміст принципів права Євро-
пейського Союзу щодо цієї проблематики та 
питання їх реалізації у МТЗ військових фор-
мувань в Україні. 

Метою статті є розкрити зміст принципів 
права Європейського Союзу щодо МТЗ ві-
тчизняних військових формувань та вказати 
на проблеми їх реалізації в Україні. 

Викладення основного матеріалу
Призначення правових принципів поля-

гає в тому, що вони: здійснюють універсальне 
й узагальнене закріплення основ суспільного 
ладу; забезпечують однакове формулювання 
норм права та їх вплив на суспільні відноси-
ни у формі правового регулювання та інших 
видів правового впливу (інформаційного, 
ціннісноорієнтаційного, системоутврюючого 
тощо) [18, c. 166].
Принципи МТЗ військових формувань 

України насамперед базуються на ст. 9 Кон-
ституції України, що свідчить про дотриман-
ня Україною своїх міжнародно-правових 
зобов’язань. 
А тому необхідною вимогою до норма-

тивно-правових актів військових формувань 
є їх відповідність законодавству України та 
Європейській Конвенції з прав людини. Так, 
відповідний підрозділ СБ України у разі по-
рушення його співробітниками при вико-
нанні службових обов’язків прав чи свобод 

В статье рассмотрено содержание прин-
ципов Европейского Союза относительно 
материально-технического обеспечения во-
енных формирований. Проанализировано 
сущность отдельных принципов и указано на 
проблемы их реализации в Украине.

Ключові слова: принципи права Європейського 
Союзу, матеріально-технічне забезпечення, ресурси, 
матеріально-технічні засоби, військові формування.
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людини, повинен вжити заходів до понов-
лення цих прав та свобод, відшкодування 
заподіяної моральної та матеріальної шкоди, 
притягнення винних до відповідальності [10, 
ст. 5].
Загальні (конституційні) принципи сфор-

мульовані у Конституції України та, переваж-
но, у конституційних законах. Вони відобра-
жають побудову правової системи та системи 
права в цілому. До переліку цих принципів, 
зазвичай, відносять такі: верховенства пра-
ва, верховенства закону, пріоритету прав 
і свобод людини та громадянина, рівності 
громадян перед законом, взаємної відпо-
відальності держави і людини, гуманізму та 
справедливості у взаємовідносинах між дер-
жавою і людиною [2, с. 301]. 
Діяльність військових формувань та їх 

співробітників ґрунтується на засадах за-
конності, поваги до прав і гідності особи, 
позапартійності та відповідальності перед 
народом України. У своїй діяльності вони 
мають дотримуватися принципів поєднання 
єдиноначальності і колегіальності, гласнос-
ті і конспірації безперервності, поєднання 
гласних та негласних форм і методів діяль-
ності, комплексного використання правових, 
профілактичних та організаційних заходів, 
адекватності заходів щодо захисту держав-
ної безпеки реальним і потенційним загро-
зам, взаємодії з органами державної влади 
України, органами місцевого самоврядуван-
ня, об’єднаннями громадян, юридичними та 
фізичними особами, підконтрольності та під-
звітності відповідним органам державної вла-
ди в межах, передбачених законом [8, ст. 2; 9, 
ст. 4; 10, ст. 3].
МТЗ військових формувань України без-

умовно здійснюється із застосуванням зазна-
чених принципів, однак також враховує спе-
ціальні (галузеві) принципи.
Спеціальні принципи відображають спе-

цифіку та особливості правового регулюван-
ня певних суспільних відносин [16, с. 311] і 
досвід зарубіжних країн, зокрема країн ЄС у 
цій сфері [13, с. 53].
В умовах інтеграційних процесів особли-

ве значення має реалізація принципів права 
та Європейського Союзу (далі – ЄС). 
Принципи права ЄС як вихідні положен-

ня найбільш спільного характеру, що визна-

чають сенс, вміст, реалізацію і розвиток всіх 
останніх норм права ЄС, поділяють на функ-
ціональні та загальні. До функціональних 
принципів відносять принципи верховен-
ства права ЄС і прямої дії права ЄС. Сутністю 
принципу верховенства права ЄС є пріори-
тет норм права ЄС над нормами національ-
ного законодавства держав-членів, а останні 
не повинні суперечити нормам права ЄС. 
Принцип прямої дії права ЄС означає 

безпосереднє застосування права ЄС на те-
риторії держав-членів, дія норм права Спів-
товариства без якої-небудь трансформації на 
території держави-члена. Дані принципи 
були вироблені практикою Європейського 
Суду шляхом тлумачення установчих доку-
ментів організації. Норми права ЄС наділені 
вищою юридичною силою щодо норм наці-
онального права держав-членів. У випадку 
колізії норми національного права і права 
ЄС переважну силу має остання. Саме вона і 
підлягає застосуванню національною адміні-
страцією і судами. 
Загальними принципами права ЄС є такі: 

охорони прав і свобод особистості, правової 
визначеності, пропорційності, недискримі-
нації, субсидіарності, процесуальні принци-
пи [1].
В аспекті питання, що розглядається, за-

уважимо, що більшість західних оборонних 
відомств використовують методи локалізації 
ресурсів, заснованих на принципах, які впер-
ше були застосовані у США в 60-х рр. ХХ ст., 
які і формулюються, як ППБС: плануван-
ня, програми, бюджетна система. Пізніше 
до системи таких принципів було включено 
вартість та оцінку. Цінність цієї системи ви-
значається у диференціації різних елементів 
процесу, а також у встановленні зв’язку між 
внеском і готовою продукцією, тобто вона 
визначає реальні витрати ресурсів, необхід-
них для отримання окремого воєнного по-
тенціалу [4, с. 301]. 
Досвід держав-членів НАТО та Європей-

ського Союзу свідчить, що провідним прин-
ципом ефективного безпекового менеджмен-
ту є принцип врахування професіоналізму і 
компетентності з метою створення стабільно-
го людського ресурсу сектору безпеки. З цією 
метою вказані держави створюють належні 
умови для забезпечення органів безпеки 
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висококваліфікованим персоналом. Навіть 
у разі фінансової кризи та жорсткої конку-
ренції за бюджетні ресурси суб’єкти сектору 
безпеки європейських країн прагнуть забез-
печити своїм співробітникам більш високе, 
порівняно з іншими категоріями державних 
службовців, грошове забезпечення [4, с. 152].
Якщо мову вести про принципи сучас-

ного оборонного планування ЄС, то вони 
перш за все орієнтуються на задачі – чутли-
вість до витрат, комплексність, перспектив-
ність, гнучкість, прозорість, концептуальні 
потреби воєнно-економічного планування. У 
країнах ЄС також виділяють принципи пла-
нування фінансування та розподілу ресур-
сів в обороні: цілі планування повинні бути 
узгоджені зі специфікацією кінцевої про-
дукції або статусу готовності тимчасових об-
межень для досягнення зазначених цілей, у 
тому числі обмеження за вартістю; принцип 
періодичної переоцінки положення з фінан-
сування окремої програми як на стратегіч-
ному, так і на оперативному рівні; принцип 
інвестування в компетентність [4, с. 215-217, 
227-228]. Зазначені основні принципи ЄС у 
сфері планування фінансування та розподілу 
ресурсів необхідно імплементувати у відомчу 
нормативно-правову базу військових форму-
вань в Україні.
Варто зазначити, що у наукових джере-

лах досліджуються загальні принципи права 
ЄС. 
Основними принципами розвитку право-

вої системи європейських країн є: верховен-
ство права; точне і неухильне дотримання 
конституції, міжнародних договорів, законів 
і підзаконних актів; юридична рівність пе-
ред законом і судом; передбачення законом 
творчої діяльності суб’єктів права; справед-
ливість, гуманність і демократичність зако-
нодавства та правосуддя; обов’язковість вста-
новлення об’єктивної істинності в юридичній 
справі; юридична відповідальність тільки 
за встановлену вину; виключення видів по-
карання, що порушують людську гідність чи 
спричиняють фізичні страждання; забезпе-
чення внутрішньої збалансованості правової 
системи, її інтеграція та диференціація на 
відповідні елементи; узгодженість елементів 
у системі і структурі права. Крім того, “ви-
значальними організуючими принципами 

правової системи є цілісність, системність, 
комплексність і функціональність. Взаємодія 
цих принципів сприяє існуванню і функціо-
нуванню правової системи” [13, с. 79]. 
С. Ю. Кашкін розрізняє, з одного боку, 

принципи правової системи ЄС, з іншого – 
принципи, що визначають її співвідношен-
ня з правовими системами держав-членів 
(принципи верховенства і прямої дії права 
ЄС) [12, с. 119]. Інакше кажучи, керуючись 
цим підходом, принципи, що визначають 
співвідношення правової системи ЄС із пра-
вовими системами його держав-членів, у 
систему принципів правової системи ЄС не 
включаються.
У системі загальних принципів права, які 

визначають створення, застосування і захист 
правової системи ЄС в цілому, безвідносно 
до конкретних предметів її регулювання, 
також виділяють принцип пропорційності 
(відповідності); рівності; правової визначе-
ності; процесуальні принципи (зокрема, пра-
во на юридичну допомогу, на конфіденцій-
ність інформації, отриманої адвокатом або 
представником, “право бути вислуханим” і 
“право на висловлювання своєї думки” при 
розгляді справи відносно особи судовим або 
адміністративним органом). Наведений пе-
релік загальних принципів не є вичерпним, 
їх система продовжує розвиватися та розши-
рюватися в сучасних умовах [12, с. 120]. 
Спеціальні принципи закріплюються, в 

основному, у засновницьких договорах ЄС, 
а іноді – і в нормативних актах. Наприклад, 
принципи економічної системи і економічної 
політики Співтовариства (“принцип відкри-
тої ринкової економіки з вільною конкурен-
цією” [6, § 1 ст. 4], “стабільні ціни, здоровий 
стан публічних фінансів і валюти, стійкий 
платіжний баланс”) [12, с. 122-123]. 
Окремі з цих принципів знайшли своє 

відображення у законодавстві України. Так, 
закупівля матеріально-технічних засобів у 
військових формуваннях здійснюється від-
повідно до принципів, закріплених у Зако-
ні України “Про здійснення державних за-
купівель” від 10.04.2014 № 1197-VII, а саме: 
добросовісна конкуренція серед учасників; 
максимальна економія та ефективність; від-
критість і прозорість на всіх стадіях закупі-
вель; недискримінація учасників; об’єктивна 
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та неупереджена оцінка пропозицій конкурс-
них торгів; запобігання корупційним діям і 
зловживанням [7, ст. 3]. 
Слід зазначити, що в укладенні догово-

рів держзакупівлі у державах-членах ЄС до-
тримуються таких принципів Договору про 
заснування Європейського Співтовариства: 
свободи руху товарів; свободи заснування; 
свободи надання послуг; рівного ставлення; 
недискримінації; взаємовизнання; пропо-
рційності та прозорості; чесної конкуренції. 
Однак, стосовно договорів, вартість яких пе-
ревищує певну межу, виникає необхідність 
у введенні в дію положень Співтовариства 
з координації національних процедур щодо 
укладення таких договорів, які базуються на 
цих принципах для забезпечення їх ефек-
тивності та гарантування чесної конкуренції 
у сфері закупівель [5]. 
Якщо мову вести про вітчизняне законо-

давство, то у Законі України “Про здійснен-
ня державних закупівель” прописано, що 
“істотні умови договору про закупівлю не мо-
жуть змінюватися після його підписання до 
виконання зобов’язань сторонами в повному 
обсязі, зокрема зміни ціни за одиницю това-
ру не більше ніж на 10 % у разі коливання 
ціни такого товару на ринку за умови, що 
зазначена зміна не призведе до збільшення 
суми, визначеної в договорі” [7, п. 5 ст. 40]. 
Як свідчить практика, в Україні продавець 
автоматично залишає за собою право збіль-
шувати ціну (закладає в собівартість майна 
приблизно 10-15 % від загальної вартості 
майна, на випадок нестабільної економічної 
ситуації). Зазначені норми не відповідають 
принципам права ЄС, а тому потребують 
удосконалення. 
Щодо іншого принципу ЄС – принципу 

субсидіарності, то відповідно до матеріалів, 
підготовлених за підтримки європейських 
країн та міжнародних організацій, його роз-
глядають в якості рецепту подолання існу-
ючих в Україні соціально-економічних про-
блем. Однак принципово ставиться питання 
про існування обмежень на його впрова-
дження, особливо щодо місцевих бюджетів 
[17; 19].
Принцип субсидіарності (від латин-

ського “субсидіарність” – додатковість, 
другорядність, залишковість) визначе-

но у Бюджетному кодексі України. Його 
впровадження сприяє перерозподілу по-
даткових та інших надходжень у бюджети 
різних рівнів на користь регіонів їх похо-
дження [11]. Варто зазначити, що бюджет-
на система України ґрунтується й на інших 
принципах: єдності бюджетної системи 
України, збалансованості, самостійності, 
повноти, обґрунтованості, ефективності та 
результативності, цільового використання 
бюджетних коштів, справедливості і не-
упередженості, публічності та прозорості 
[3, ст. 7]. Принцип субсидіарності застосо-
вується і у фінансуванні законних військо-
вих формувань України. Однак реалізація 
цього принципу пов’язана із питанням не-
достатнього фінансування військових фор-
мувань.

Висновки
Таким чином, принципи МТЗ законних 

військових формувань України пропону-
ємо об’єднати у такі групи: системно-пра-
вові принципи (законність, повага до прав 
і гідності особи, об’єктивності, принцип 
відповідальності перед народом України, 
єдиноначальність і колегіальність, прин-
цип централізму, гласність і конспірація, 
безперервність, взаємодія з органами дер-
жавної влади України, органами місцевого 
самоврядування, об’єднаннями громадян, 
юридичними та фізичними особами, прин-
цип підконтрольності та підзвітності відпо-
відним органам державної влади в межах, 
передбачених законом, принцип керова-
ності та контрольованості; спеціально-пра-
вові принципи (єдиної нормативності, 
адекватності заходів щодо захисту держав-
ної безпеки реальним і потенційним загро-
зам, принцип збалансованості, плановості, 
принцип субсидіарності, прогнозування, 
принцип цільового використання бюджет-
них коштів).
З метою належного МТЗ законних вій-

ськових формувань України зазначені прин-
ципи ЄС, а також принципи економічної сис-
теми і економічної політики Співтовариства 
[6, § 1 ст. 4] доцільно імплементувати до за-
конодавства України. 
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SUMMARY 
The article considers the content of the 

principles of the European Union regarding the 
logistics of military forces. It analyzed the nature of 
certain principles and pointed out the problems of 
their implementation in Ukraine.

АНОТАЦІЯ 
У статті розглянуто зміст принципів пра-

ва Європейського Союзу щодо матеріально-тех-
нічного забезпечення військових формувань. 
Проаналізовано сутність окремих принципів і 
вказано на проблеми їх реалізації в Україні.
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ÏÐÀÂÀ ÎÑÎÁÈ Â ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÒÈÂÍÈÕ 
ÏÐÀÂÎÂ²ÄÍÎÑÈÍÀÕ

Незважаючи на відносно велику кількість 
як сучасних, так і минулих досліджень у сис-
темі адміністративного та публічного права, 
не можна вважати вичерпаною дискусію 
щодо адміністративної правосуб’єктності ін-
дивідуальних суб‘єктів. Відсутність єдиного 
підходу у цій сфері гостро ставить проблему 
вироблення сучасної концепції правового 
статусу учасників відносин, одним із сторін 
яких є суб’єкт із владними повноваження-
ми.
Необхідність перегляду багатьох науко-

вих позицій безпосередньої участі особи в 
адміністративних правовідносинах в умовах 
правової реформи та комплексної перебу-
дови відносин інституцій держави та грома-
дян, обумовлює актуальність цієї статті. 
Вагомий вклад у розробку проблем роз-

витку теорії прав особи в адміністративних 
правовідносинах здійснили такі вчені-пра-
вознавці як В.Б. Авер’янов, О.М. Бандурка, 
Ю.П. Битяк, І.П. Голосніченко, Р.А. Калюж-

ний, Л.В. Коваль, А.Т. Комзюк, В.К. Колпа-
ков, М.Ф. Орзіх, О.І. Остапенко, В.О. Селі-
ванов та інші вчені. 
Метою статті є визначення прав особи в 

адміністративних правовідносинах та їхнє 
значення в перебудові взаємовідносин дер-
жави та людини.
У сучасних виданнях недостатньо спеці-

альних монографічних праць з цього питан-
ня. Тому розпочнемо із радянського видан-
ня класика-адміністративіста радянського 
періоду Г.І. Петрова. Він у своїй праці «Со-
ветские административно-правовые отно-
шения» показує дві концепції адміністра-
тивних правовідносин, що, на наш погляд, 
актуальні й сьогодні.
Перша позиція заснована В.І. Кобалев-

ським і критикується як така ,що запозиче-
на із так званого «буржуазного» права. Для 
неї характерно таке: 1) відносини виника-
ють у процесі державного управління; 2) 
мають в якості обов’язкового суб’єкта орган 
державного управління; 3) є відносинами 
влади-підпорядкування і характеризуються 
юридичною нерівністю їх сторін [1, с. 17].
Друга позиція виникла у 50-х роках ми-

нулого століття. Її характеристика наступ-
на: 1) адміністративні правовідносини ви-
никають у сфері державного управління; 2) 
можуть мати місце між усіма суб’єктами ад-
міністративного права в будь-якому їх поєд-
нанні; 3) діляться по співвідношенню прав і 
обов’язків учасників на дві групи: відноси-
ни, в яких одна сторона підпорядкована ін-
шій (відносини влади і підпорядкування), і 

Статья посвящена исследованию теоре-
тических аспектов прав человека в админи-
стративных правоотношениях. На основе 
анализа литературы и обобщения практики 
дается собственный взгляд на природу основ-
ных прав лиц в административно-правовой 
теории.
Ключові слова: права людини, адміністратив-

но-правовий статус, суб’єкт адміністративного 
права, адміністративні права, адміністративна 
правосуб’єктність, адміністративно-правові відно-
сини.
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відносини, в яких сторони не підпорядкова-
ні один одному (відносини рівноправності) 
[1, с. 18-19].
Отже, ключові відмінності тут базуються 

у трьох показниках:
1. Існування адміністративних право-

відносин «у процесі» (лише у діяльності 
державних органів) та «у сфері» (ширше ба-
чення, засноване на можливості вирішувати 
суспільно-управлінські питання і поза дер-
жавним органом) державного управління.

2. Існування адміністративних право-
відносин лише за участі державного органу 
чи, можливо, і без його участі між іншими 
суб’єктами.

3. Відсутність у адміністративних відно-
синах принципу рівноправності або його 
наявність.
Ми утримаємося від оперативного реа-

гування на ці позиції, натомість порівняємо 
ці положення з тими, що наводяться у сучас-
них джерелах адміністративного права.
Так, у монографічному дослідженні 

щодо адміністративних правовідносин 
О.І. Харитонова наводить такі їх ознаки: 
1) адміністративні правовідносини вини-
кають у зв’язку із реалізацією завдань та 
функцій, повноважень виконавчої влади; 
2) пов’язані із сферою державного (пу-
блічного) управління; однією зі сторін 
адміністративних правовідносин висту-
пає офіційний чи уповноважений суб’єкт 
виконавчої влади; 3) вольова ознака ад-
міністративних правовідносин особлива 
(вони виникають за ініціативою або всіх 
суб’єктів одночасно, або виключно за іні-
ціативою державного суб’єкта); 4) спірні 
питання вирішуються не лише в судовому, 
а, головним чином, в адміністративному 
порядку (тобто, по суті, новими адміні-
стративними правовідносинами щодо того 
ж об’єкта, але за участю нового суб’єкта – 
органу вищого рівня); 5) при порушенні 
норм адміністративного права настає від-
повідальність не уповноваженого суб’єкта, 
а застосовує її уповноважений орган, по-
декуди за допомогою ініціювання нових 
адміністративних правовідносин; 6) адмі-
ністративні правовідносини виникають у 
контексті імперативного методу регулю-
вання та моделі «влада-підпорядкування», 

у якій першість зберігається державним 
органом [2, с. 154-159]. 
Відмітимо, що така позиція є дуже тен-

денційною: навіть згадані радянські автори 
передбачають існування адміністративних 
правовідносин без державного суб’єкта. З 
цього приводу підтримаємо позицію сучас-
ного вченого адміністративіста, зазначену 
щодо громадських об’єднань, оскільки, на 
наш погляд, вона у генеральному плані сто-
сується і фізичних осіб: удосконаленню нау-
ки адміністративного права сприятиме уре-
гулювання співпраці громадських об’єднань 
не лише з державними органами, але і без 
їхньої участі, якщо предметом взаємодії 
буде вплив на органи публічного управлін-
ня [3, с. 13-14]. 
Сумнівною є і пов’язання ініціативи 

щодо утворення адміністративних право-
відносин із державним суб’єктом. Для при-
кладу дослідимо відносини, що виникають 
з приводу отримання публічної інформації 
згідно з однойменним законом [4]:

1) ініціатива реалізації цього права нале-
жить особі;

2) досить часто державні органи блоку-
ють цю ініціативу [5];

3) за необґрунтовану протидію в реалі-
зації цього права настає відповідальність, 
встановлено додаткові важелі гарантування 
реалізації цього права [6].
Виникають риторичні запитання. В чому 

у наведеному прикладі проявляється ініціа-
тива державного суб’єкта адміністративних 
правовідносин? Де у цих відносинах про-
являється владний характер взаємодії дер-
жави та особи? Чия відповідальність буде 
наступати при порушенні у реалізації права 
особи на доступ до публічної інформації? Усі 
відповіді на ці запитання свідчать, що сучас-
ні правовідносини між особою та державою 
з приводу реалізації публічного управління 
є важливими в сенсі оновлення сутності ад-
міністративного права, урегулювання мето-
дології та практики цих відносин збагатить 
науку цієї публічно-правової галузі.
Таку ж позицію займає В.К. Колпаков, 

доводячи застарілість концепції правовідно-
син, заснованої на праві державного управ-
ління. Він зазначає, що теорія публічної 
адміністрації має принципові відмінності 



Àäì³í³ñòðàòèâíå ïðàâî

30Ïðàâî.ua ¹ 2, 2015

від теорії державного управління як за юри-
дичним наповненням, так і за ідеологічною 
сутністю. Її становлення і визнання ставить 
крапку на спробах пристосувати радянське 
вчення про державне управління до док-
трини правової демократичної держави [7, 
с. 102]. Водночас додамо, що В.К. Колпаков 
у таких відносинах провідним суб’єктом 
називає державний орган, що наділений 
владними повноваженнями із вирішення 
зазначеного спору, тобто залишає місце для 
консервативної позиції відносин типу «вла-
да-підпорядкування». 

Нашій позиції ближче твердження А.О. Га-
лая, який вказує про ініціативу і право ви-
магати не уповноваженим органом (громад-
ським об’єднанням) від державного органу 
певних дій чи рішень, вказувати на прора-
хунки, ініціювати спеціальні заходи, перед-
бачені законодавством про інформацію та 
про громадську експертизу [8]. Як бачиться, 
такими ж повноваженнями, лише в дещо 
обмеженому вигляді, може бути наділений і 
громадянин (фізична особа), на підставі пра-
ва на звернення чи на доступ до публічної 
інформації, та й у інших адміністративних 
правовідносинах. 
Формуючи систему прав людини в ад-

міністративних правовідносинах, наведемо 
бачення такої системи у науковій літерату-
рі. Це неможливо зробити обґрунтовано без 
використання джерел з міжнародного і кон-
ституційного права [9; 10; 11; 12; 13, с. 145], 
які доречно дослідити у порівняльному ана-
лізі з усталеного переліку прав у науковій лі-
тературі з адміністративного права.
Ю.П. Битяк у згаданій праці відносить 

до адміністративно-правових такі три гру-
пи прав особи: 1) на участь у державному 
управління та соціально-політичну актив-
ність; 2) на одержання допомоги від відпо-
відних компетентних організацій; 3) на пра-
ва, що захищаються [14, с. 66].
Класифікацію прав особи в адміністра-

тивних правовідносинах здійснює і С.Г. Сте-
ценко, називаючи три групи прав: особисті, 
політичні та соціально-економічні [15, с. 96], 
проте детально їх не характеризуючи. 
Актуальним є погляд на систему прав 

особи в окремих якісних працях російських 
авторів. Так, Д.М. Бахрах у академічному 

підручнику з адміністративного права надає 
перелік основних прав громадян, які є скла-
довою частиною їх адміністративно-право-
вого статусу [16, с. 136-137]. 
Подібна систематизація адміністратив-

но-правових прав особи підтримується у 
праці російських вчених Б.В. Россінського 
та Ю.М. Старілова [17], звужений погляд на 
права особи виключно крізь призму прав 
громадян характеризує Ю.А. Тіхоміров 
[18].
Відмітимо, що вказаний російський під-

хід відмічається, з одного боку, ґрунтовніс-
тю у переліку прав особи, з іншого – деяким 
зарегулюванням нормами державно-право-
вого адміністративного права. Адже не зро-
зуміло, чому до прав особи в адміністратив-
них правовідносинах відносять права осіб, 
які вчинили злочин.
Деякі оригінальні позиції щодо форму-

вання системи прав особи відмічаються у 
спеціалізованих працях науковців.
Відмітимо класифікацію адміністратив-

них прав, яку проводить М.А. Бояринцева. 
Відповідно до сфери суспільних відносин, 
які підлягають державному управлінню, 
враховуючи закріплені в Конституції Укра-
їни основні види прав людини, зазначена 
авторка виділяє: 1) адміністративні права 
громадянина, які виникають з приводу ре-
алізації ним належних йому особистих (гро-
мадянських) прав; 2) адміністративні пра-
ва громадянина, які виникають з приводу 
реалізації ним належних йому політичних 
прав; 3) адміністративні права громадяни-
на, які виникають з приводу реалізації ним 
належних йому економічних прав; 4) адмі-
ністративні права громадянина, які вини-
кають з приводу реалізації ним належних 
йому соціальних прав; 5) адміністративні 
права громадянина, які виникають з при-
воду реалізації ним належних йому культур-
них прав [19, с. 132].
С.Г. Константий підходить до класифіка-

ції адміністративно-правових прав людини 
через призму адміністративного судочин-
ства. Він відмічає, що адміністративне судо-
чинство, а отже, і адміністративне право за-
хищає права фізичних та юридичних осіб у 
царині реалізації виконавчої влади та «вну-
трішньоорганізаційних» проявів управлін-
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ня в апаратах усіх видів органів державної 
влади [20, с. 162]. 
Отже, до дискусії чи розкривати пра-

ва громадянина чи людини, наша позиція 
прихильна до другого твердження, адже 
по-перше, адміністративне право у сучас-
ному світі урегульовує усі відносини, що 
притаманні публічному управлінню, тому 
формулювання переліку прав лише грома-
дян збіднює його інструментарій; по-друге, 
йому має бути притаманний комплексний 
універсальний підхід, що має на меті поєд-
нання усіх можливих прав особи; по-третє, 
у демократичній правовій державі до відно-
син публічного управління та захисту прав 
у адміністративних правовідносинах мають 
допуск не лише громадяни, але і інші кате-
горії фізичних осіб.
Співставлення названих прав людини 

в адміністративно-правових відносинах, як 
не дивно, дещо дисонує з тим переліком, 
що наводиться у міжнародних документах 
з прав людини. Юридична енциклопедія 
зазначає, що загальновизнаними в міжна-
родному праві фундаментальними правами 
людини, зокрема, є: право на життя; право 
на незастосування до особи тортур, насилля 
або іншого жорстокого чи принижуючого 
людську гідність поводження або покаран-
ня; право на недоторканність приватного 
життя, особистої і сімейної таємниці, захист сво-
єї честі й гідності, свободи совісті й віросповіда-
ння; право на судовий захист, правосуддя 
і пов’язані з ним інші процесуальні права 
тощо [21, с. 710]. Звернімо увагу, що цей 
перелік майже тотожний і системно відпові-
дає переліку прав людини, що відображені 
у Конвенції про захист прав людини і осно-
воположних свобод, проте Конвенція також 
захищає права на свободу думки, на ефек-
тивний засіб юридичного захисту, на осо-
бисту свободу і недоторканність, право на 
недискримінацію [22] та деякі інші. Загалом, 
відмічаємо, що Конвенція про захист прав 
людини і основоположних свобод сутнісно 
звужує перелік прав людини, що відобра-
жені в інших загальних міжнародних доку-
ментах, проте це звуження переважно (крім 
деяких прав) формулює права людини у від-
носинах з органами державної влади, тобто, 
сутнісно, – в адміністративних правовідно-

синах. Остаточному формулюванню перелі-
ку прав людини в адміністративних право-
відносинах за Конвенцією сприяла позиція 
авторського колективу праці, присвяченої 
діяльності органів внутрішніх справ [23]. 
Адже саме на ці органи, а також деякі при-
рівняні до них, найбільшим чином поклада-
ється зобов’язання щодо непорушення прав 
людини та, з іншого боку, вони є класичним 
органом виконавчої влади, що бере участь 
у значній кількості адміністративних пра-
вовідносин. Надамо перелік прав людини 
з цього джерела, а також деяких інших до-
тичних вказаній тематиці джерел подібного 
типу [24; 25; 26; 27], пристосувавши його під 
наше авторське бачення та зробивши уні-
версалізацію цього переліку щодо всіх орга-
нів виконавчої влади:

1. Право на життя, гідність та особисту 
недоторканність особи (дотримання прав 
людини під час застосування сили, заборона 
катувань та жорстокого поводження в діяль-
ності уповноважених державних органів, 
дотримання прав людини під час затриман-
ня й арешту).

2. Права на приватність, особисту пози-
цію та мирний протест (повага до особистого 
та приватного життя, право на об’єднання, 
свобода висловлення поглядів, віросповіда-
ння, право на мирне зібрання).

3. Права людини в адміністративній 
юрисдикційній діяльності уповноважених 
державних органів (право на ефективне 
розслідування випадків порушення прав 
людини та забезпечення відшкодування 
шкоди, заподіяної представниками держа-
ви; права людини при здійсненні оператив-
но-розшукової діяльності; права людини на 
стадії досудового, судового провадження та 
виконання судових рішень у адміністратив-
них справах та в інших справах, якщо таке 
виконання здійснюється органами виконав-
чої влади). 
Отже, сутнісно, система прав людини за 

Конвенцією про захист прав людини і осно-
воположних свобод є адресованим органам 
публічної адміністрації переліком благ та 
гарантій щодо недопущення обмежень прав 
людини. Він значно вужчий від загального 
переліку прав людини в адміністративних 
правовідносинах, адже мінімальним чином 
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зачіпає позитивні зобов’язання держави 
щодо реалізації державної влади через пра-
вові можливості окремої особи.
Таким чином, проведене дослідження 

прав людини в адміністративних правовід-
носинах дозволило нам дійти до таких ви-
сновків.

1. У сучасній правовій думці України 
щодо прав людини стикаються позиції те-
орій позитивізму (перелік прав визначаєть-
ся шляхом встановлення у конституції) та 
природнього права (характер сутності прав 
в розрізі їх природного і невідчужуваного 
походження). Актуальна для подальшого 
висновку також дилема щодо того, чи зміст 
прав має бути заснований на національно 
визначеному підході чи на концепції між-
народно-правових документів. В обох дис-
кусіях висновки подібні. Перші позиції зна-
йшли більше відображення в академічній 
та науковій літературі з адміністративного 
права, другі останнім часом все більше впро-
ваджуються у теорії права та конституційно-
му праві України. Автори-адміністративісти 
в більшості займають консервативну пози-
цію щодо поняття прав людини, подекуди 
базуючись на невідповідній концепції сучас-
ної демократичної правової держави пози-
тивістській позиції. Отже, адміністративне 
право у цьому контексті потребує модерні-
зації. 

2. Безпосередньо у регулюванні взаємин 
влади та особи у публічному управлінні в 
Україні також стикаються позиції так званої 
сильної держави (на прикладі авторитар-
ної радянської) схильні до обмеження прав 
людини, тоді як позиції сильного громадян-
ського суспільства мають на меті зменшити 
державний вплив на особу, дати їй важелі 
зворотного впливу. У цьому контексті пра-
вильним буде сучасну концепцію прав лю-
дини засновувати на теорії «егалітаризму», 
що передбачає існування суспільства з рів-
ними можливостями з управління і доступу 
до матеріальних благ усім його членами та, 
відповідно, має безпосереднє відношення 
до адміністративного права.

3. Для формулювання концепції прав 
людини в адміністративних правовідно-
синах має значення, як первинний фак-
тор, позиція інтересу особи. Відповідно, 

інтересом особи у публічному управлінні 
є реалізація та захист своїх суб’єктивних 
прав, участь у державній службі та службі 
у місцевому самоврядуванні, представни-
цтво і сприяння у матеріальних та проце-
суальних адміністративних правовідноси-
нах.

4. В адміністративних правовідносинах 
відображаються усі традиційні у теорії права 
класифікаційні групи прав людини: особис-
ті (громадянські) права, політичні, еконо-
мічні, соціальні, культурні права. Найбільш 
виразно при цьому проявляються такі пра-
ва людини, які в адміністративно-правовій 
теорії прийнято називати правами на участь 
у державному управлінні та соціально-по-
літичну активність. Ця група прав поєднує 
різні зазначені вище групи.

5. У традиційній дискусії чи розкривати 
права громадянина чи людини, наша по-
зиція прихильна до другого твердження, 
адже, по-перше, адміністративне право у су-
часному світі урегульовує всі відносини, що 
притаманні публічному управлінню, тому 
формулювання переліку прав лише грома-
дян збіднює його інструментарій; по-друге, 
йому має бути притаманний комплексний 
універсальний підхід, що має на меті поєд-
нання всіх можливих прав особи; по-третє, 
у демократичній правовій державі до відно-
син публічного управління та захисту прав 
у адміністративних правовідносинах мають 
допуск не лише громадяни, але й інші кате-
горії фізичних осіб.

6. При формулюванні визначення прав 
особи в адміністративних правовідносинах 
зазначимо важливі засади, що мають бути 
при цьому використані та недостатньо роз-
криті сьогодні у джерелах з адміністратив-
ного права: 

• свобода вибору форми реалізації 
своїх можливостей, невтручання з боку дер-
жави та обов’язку її через свій апарат забез-
печити реалізацію цих можливостей. Усі 
наведені ознаки характеризують ближчий 
зв’язок, ніж традиційне розуміння прав лю-
дини із відносинами адміністративного пра-
ва;

• універсальність, непорушність, не-
відчужуваність та рівність для усіх людей як 
властивості прав людини; 
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• право вимагати не уповноваже-
ним суб’єктом (особою, громадським 
об’єднанням) від державного органу певних 
дій чи рішень, вказувати про прорахунки, 
ініціювати спеціальні заходи, передбачені 
законодавством про інформацію та про гро-
мадську експертизу тощо.

7. Характеризуючи систему прав лю-
дини в адміністративних правовідносинах 
важливим є відображення у ній європей-
ського підходу до прав людини як загально-
європейських правових цінностей. У цьому 
зв’язку на підставі опрацювання Конвенції 
про захист прав людини і основоположних 
свобод, нами визначено таку систему прав 
особи в адміністративних правовідносинах: 
1) право на життя, гідність та особисту недо-
торканність особи (дотримання прав людини 
під час застосування сили, заборона катувань 
та жорстокого поводження в діяльності упо-
вноважених державних органів, дотримання 
прав людини під час затримання й арешту); 
2) права на приватність, особисту позицію 
та мирний протест (повага до особистого та 
приватного життя, право на об’єднання, сво-
бода висловлення поглядів, віросповідання, 
право на мирне зібрання); 3) права людини 
в адміністративній юрисдикційній діяльнос-
ті уповноважених державних органів (право 
на ефективне розслідування випадків по-
рушення прав людини та забезпечення від-
шкодування шкоди, заподіяної представни-
ками держави; права людини при здійсненні 
оперативно-розшукової діяльності; права 
людини на стадії досудового, судового про-
вадження та виконання судових рішень у ад-
міністративних справах та в інших справах, 
якщо таке виконання здійснюється органа-
ми виконавчої влади). 
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SUMMARY 
In the article researched theoretical aspects of 

human rights in public legal relationships. On the 
basis of analysis of literature and generalization of 
practice an own look is given to nature of basic 
rights of persons in administrative-law theory.

АНОТАЦІЯ 
Стаття присвячена дослідженню теоре-

тичних аспектів прав людини увадміністра-
тивних правовідносинах. На основі аналізу лі-
тератури та узагальнення практики дається 
власний погляд на природу основних прав осіб в 
адміністративно-правовій теорії.
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ÙÎ ÂÈÍÈÊÀÞÒÜ Ó Ä²ßËÜÍÎÑÒ² ÎÐÃÀÍ²Â 
ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÈ

У процесі своєї діяльності органи проку-
ратури вступають у різні види правовідно-
син у зв’язку із реалізацією безпосередніх 
функцій, покладених на ці органи. При цьо-
му, деякі з цих видів правовідносини дуже 
близькі за змістом або тісно переплітають-
ся з адміністративними правовідносинами 
за участю органів прокуратури. Саме тому, 
виникає необхідність у виявленні основних 
відмінностей адміністративних правовідно-
син від інших правовідносин, що виника-
ють у діяльності органів прокуратури та у 
визначенні критеріїв їх відмежування. Це 
надасть можливість чітко окреслити межі 
адміністративних правовідносин, що, у 
свою чергу, дозволить правильно вирішу-
вати питання щодо правової регламентації 
того чи іншого виду правовідношення, об-
рання методу правового регулювання цих 

правовідносин та вирішення інших прак-
тичних питань. 
У науковій літературі питання осо-

бливостей адміністративно-правових від-
носин за участю різних суб’єктів, у тому 
числі органів прокуратури, досліджува-
лися у наукових працях таких авторів, як 
В.Б. Авер’янов, С.М. Алфьоров, О.М. Бан-
дурка, І.Л. Бачило, О.К. Бессмертний, 
Ю.П.  Битяк, В.В. Копєйчиков, Ю.М. Коз-
лов, С.А. Кулинич, Є.В. Курінний, І.В. Озер-
ський, Д.М. Павлов, Т.О. Проценко,-
А.О. Селіванов, В.С. Стефанюк, Ю.А. Тихоми-
ров, В.О. Шамрай, В.В. Шуба, М.К. Якимчук 
та багато інших. Проте питання критеріїв 
відмежування адміністративно-правових 
від інших публічних правовідносин, що ви-
никають за участю органів прокуратури, 
в сучасній науці адміністративного права 
ґрунтовно не досліджувались, що обумов-
лює актуальність теми цієї статті. 
Метою статті є визначити критерії від-

межування адміністративно-правових від 
інших публічно-правових відносин, що ви-
никають у діяльності органів прокуратури. 
Для досягнення поставленої мети слід вирі-
шити наступні завдання: визначити понят-
тя та види публічно-правових відносин, що 
виникають за участю органів прокуратури; 
охарактеризувати критерії відмежування 
адміністративних від інших публічних пра-
вовідносин, що виникають за участю орга-
нів прокуратури.
Досліджуючи критерії розмежування 

адміністративних та інших правовідносин, 

В статье охарактеризованы публично-
правовые и частно-правовые отношения; 
определены виды публично-правовых отно-
шений, возникающих в деятельности органов 
прокуратуры; установлены критерии от-
граничения этих правоотношений от адми-
нистративно-правовых отношений, возни-
кающих при участии органов прокуратуры; 
осуществлено разграничение администра-
тивных и иных правоотношений в деятель-
ности прокуратуры.
Ключові слова: органи прокуратури, адміністра-

тивні правовідносини, публічно-правові відносини, 
критерії відмежування адміністративних правовід-
носин за участю органів прокуратури.
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що виникають у діяльності органів проку-
ратури, перш за все, слід виходити з того, 
що адміністративні правовідносини нале-
жать до сфери публічного права, на відмін-
ну від деяких інших правовідносин (тру-
дових, цивільних тощо), які включені до 
приватноправової сфери.

У правовій науці публічне право традицій-
но визначають, як сферу позитивного права, 
що ґрунтується на засадах централізації, коли 
права та обов’язки побудовані за принципом 
влади і підпорядкування [1, с. 14]. Це озна-
чає, що публічно-правова сфера охоплює 
собою державне управління, яке, у свою 
чергу, характеризується специфічними ме-
тодом правового регулювання. Як зазначав         
Й. О. Покровський, публічні правовідноси-
ни регулюються виключно розпоряджен-
ням, що надходять з єдиного центру, яким 
є державна влада. Тому регулюючи ці від-
носини з власної ініціативи і виключно сво-
єю волею, державна влада принципово не 
може допустити в цих сферах поруч із со-
бою жодної іншої волі, жодної іншої ініці-
ативи [2, с. 13]. Саме в цьому автор вбачав 
причину того, що норми, що видаються у 
сфері публічного права та публічних пра-
вовідносин, мають імперативний характер. 
Це є однією з основних особливостей пу-
блічного права та кожної галузі, яка вклю-
чена усферу публічних правовідносин.
У діяльності органів прокуратури мо-

жуть виникати правовідносини як при-
ватноправової, так і публічно-правової 
сфери. При цьому, до публічно-правових 
відносин, які виникають за участю дослі-
джуваного суб’єкта, належать міжнародні, 
бюджетно-фінансові, конституційні, кри-
мінальні та кримінально-процесуальні та 
інші правовідносини. До приватноправо-
вих правовідносин, які можуть виникати в 
діяльності органів прокуратури, належать 
трудові, цивільні та цивільно-процесуальні 
правовідносини. У даній статі ми проаналі-
зуємо відмінність основних видів публічних 
правовідносин від адміністративно-право-
вих. Це видається найбільш складним за-
вданням, адже приналежність відповідних 
правовідносин до публічно-правової сфе-
ри наділяє їх характеристиками, які дуже 
подібні між собою. Зокрема, у всіх видах 

публічних правовідносин переважно засто-
совується імперативний метод правового 
регулювання, всі вони спрямовані, в пер-
шу чергу на захист та охорону публічних 
(державних або суспільних) інтересів тощо. 
Тому відмінні ознаки слід шукати у пред-
меті та об’єкті цих правовідносин, а також 
меті та завданнях, які ставлять перед собою 
суб’єкти, вступаючи в той чи інший вид пу-
блічно-правових відносин. 
Так, важливе місце в діяльності органів 

прокуратури посідають міжнародні право-
відносини. Вступ України до різноманіт-
них європейських та міжнародних органі-
зацій, активізація міжнародних стосунків, 
обумовлює актуальність даного виду пра-
вовідносин за участю органів прокуратури, 
зокрема, у сфері організаційно-протоколь-
ного забезпечення заходів міжнародного 
співробітництва. Відповідно до ч. 2 ст. 2 
Закону «Про прокуратуру» органи про-
куратури з метою реалізації своїх функцій 
здійснюють міжнародне співробітництво 
[3]. Основним відомчим актом, що регла-
ментує даний напрямок діяльності органів 
прокуратури є Наказ Генерального про-
курора України «Про організацію роботи 
органів прокуратури України у галузі між-
народно-правового співробітництва» [4]. 
Аналіз цього Наказу дозволяє визначити, 
що метою вступу органів прокуратури в 
міжнародні правовідносини є забезпе-
чення належної організації роботи орга-
нів прокуратури України у галузі міжна-
родно-правового співробітництва під час 
кримінального провадження, здійснення 
ефективного нагляду на даному напрямі, 
додержання, відповідно до міжнародних 
та європейських стандартів прав і свобод 
людини, а також інтересів держави при 
вирішенні питань, що регулюються нор-
мами міжнародного права. Слід зазначити, 
що даний вид правовідносин у діяльності 
органів прокуратури тісно пов’язаний з 
адміністративно-правовими відносинами, 
оскільки як міжнародні, так і адміністра-
тивні правовідносини виникають у галузі 
державного управління, у зв’язку з чим ви-
конують подібні за своїм змістом функції. 
Тому в даному випадку основним критері-
єм відмежування цих правовідносин буде 
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об’єкт, предмет та суб’єкти правовідносин.
Так, об’єктом адміністративно-право-

вих відносин у сфері міжнародного співро-
бітництва виступає діяльність Генеральної 
прокуратури України та підпорядкованих 
прокуратур щодо планування, організації, 
керівництва, контролю за проведенням від-
повідних міжнародних заходів тощо. Пред-
метом, при цьому, виступають конкретні 
плани, накази, розпорядження, протоколи 
проведення міжнародних заходів.
Що ж стосується міжнародних право-

відносин у діяльності органів прокуратури, 
то об’єктом тут виступає поведінка та ді-
яльність суб’єктів цих правовідносин щодо 
виконання умов міжнародних договорів та 
інших міжнародних домовленостей, прове-
дення міжнародних зустрічей, переговорів, 
конференцій тощо. Предметом цих право-
відносин є міжнародні договори та домов-
леності, програми міжнародного співробіт-
ництва тощо. 
Суттєва відмінність також існує у 

суб’єктах цих правовідносин. Зокрема, 
в адміністративно-правових відносинах 
суб’єктами можуть виступати: зі сторони 
органів прокуратури – Генеральний про-
курор України, керівники підпорядкова-
них прокуратур, керівники відділів та під-
розділів, прокурори відповідного рівня, 
тобто всі прокурори незалежно від рівня, 
а іншою стороною можуть виступати інші 
правоохоронні органи, органи державного 
управління тощо. Суб’єктами міжнарод-
но-правових відносин за участю органів 
прокуратури виступають: зі сторони ор-
ганів прокуратури – Головне управління 
міжнародно-правових зв’язків та європей-
ської інтеграції Генеральної прокуратури 
України, структурні підрозділи прокуратур 
обласного рівня з міжнародно-правових 
доручень та спеціально визначених відпо-
відними наказами працівників прокуратур, 
де такі структурні підрозділи не створені, а 
з іншого боку – представники міжнародних 
організацій, офіційних делегатів іноземних 
держав та інші.
Слід вказати також на такий критерій 

відмежування міжнародно-правових та ад-
міністративно-правових відносин, як зако-
нодавство (правові акти), що регламентує 

відповідні правовідносини.
Адміністративно-правові норми, що 

регламентують адміністративні правовід-
носини за участю органів прокуратури, 
містяться, перш за все, в Законі України 
«Про прокуратуру», відомчих наказах Ге-
нерального прокурора України. У свою 
чергу, міжнародно-правові відносини, що 
виникають у діяльності органів прокурату-
ри, врегульовані міжнародними угодами, у 
тому числі, двосторонніми.
Наступним важливим видом право-

відносин у публічній сфері, що може ви-
никати в діяльності органів прокуратури, 
є конституційні правовідносини. Відне-
сення конституційних правовідносин до 
публічно-правової сфери обумовлене тим, 
що їх зміст становлять специфічні права та 
обов’язки сторін – конституційні. Однак, у 
науковій літературі висловлюється точка 
зору з приводу спірності питання щодо від-
несення конституційного права до галузей 
публічного права [5, с. 568]. Для однознач-
ного вирішення даного питання необхідно 
звернутися до характеристики предмета та 
метода конституційного права. 
Досліджуючи конституційно-правові 

відносини в діяльності органів прокура-
тури, слід зазначити, що серед їх завдань, 
визначених Законом «Про прокуратуру» 
[3], передбачені такі, як захист від непра-
вомірних посягань закріплених Консти-
туцією України [6] прав і свобод людини, 
загальних інтересів суспільства та держави. 
Таким чином, вступаючи у конституційні 
правовідносини, органи прокуратури за-
хищають як державний та суспільний (пу-
блічний) інтерес, так і приватний (консти-
туційні права окремих громадян). 
Що стосується методу правового ре-

гулювання, то, на думку науковців, для 
конституційного права традиційно харак-
терним є метод субординації або імпера-
тивний метод, що передбачає регулюван-
ня суспільних відносин зверху донизу на 
власне імперативних началах. Зокрема, ім-
перативний метод застосовується в консти-
туційному праві при визначенні основних 
принципів організації та діяльності органів 
виконавчої влади [7, с. 35]. Отже, виходячи 
з предмету та методу правового регулюван-
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ня, конституційно-правові відносини, що 
виникають у діяльності органів прокурату-
ри, більше тяжіють до публічної сфери, на-
віть коли мова йде про охорону конститу-
ційних прав окремих громадян, які визнані 
державою найвищою соціальною цінністю, 
і, відповідно, їх дотримання та виконання 
гарантує забезпечення суспільного та дер-
жавного інтересу, які і виступають предме-
том публічно-правової сфери.
Таким чином, можемо зробити висно-

вок, що критеріями відмежування кон-
ституційних від адміністративних право-
відносин, що виникають за участю органів 
прокуратури, є об’єкт, а також їх зміст. Так, 
об’єктом конституційних правовідносин у 
діяльності органів прокуратури виступають 
дії та поведінка суб’єктів, спрямована на за-
безпечення захисту конституційного ладу, 
територіальної цілісності України, консти-
туційних прав і свобод громадян, їх безпо-
середню реалізацію. На відміну від об’єкту 
конституційних правовідносин, об’єктом 
адміністративних правовідносин у сфері 
захисту конституційних прав та охорони 
конституційного ладу в державі виступає 
діяльність органів прокуратури, інших ор-
ганів державної влади, а також громадян 
та юридичних осіб щодо дотримання ними 
встановленого порядку реалізації консти-
туційних прав та виконання конституцій-
них обов’язків, встановленого порядку їх 
захисту та охорони, накладення адміністра-
тивної відповідальності за порушення кон-
ституційних прав та засад конституційного 
ладу України тощо. 
Що стосується змісту цих правовідно-

син, то їх відмінність полягає у наступно-
му. Так, змістом конституційних правовід-
носин є конституційні права та обов’язки 
суб’єктів цих правовідносин, що закріплені 
в Конституції та законах України. Змістом 
адміністративних правовідносин за учас-
тю органів прокуратури в цій сфері є ко-
респондуючі права та обов’язки суб’єктів 
щодо: звернення до органів державної вла-
ди за захистом порушених конституційних 
прав; розгляду відповідними державними 
органами цих звернень та реагування на 
них тощо. 
Іншим видом правовідносин публічної 

сфери в діяльності органів прокуратури 
виступають бюджетно-фінансові правовід-
носини, які виникають у зв’язку із реаліза-
цією органами прокуратури своїх прав та 
обов’язків в бюджетно-розрахунковій сфері 
(фінансування з держаного бюджету, спла-
та податків та відрахувань до соціальних 
фондів, ведення та подання бухгалтерської 
звітності та інших фінансових звітів тощо).
Суттєвою відмінністю бюджетно-фі-

нансових від адміністративних правовід-
носин у діяльності органів прокуратури 
слід вважати характер цих правовідносин, 
який обумовлений їх об’єктом, змістом та 
суб’єктами. 
Так, об’єктом бюджетно-фінансових 

правовідносин за участю органів проку-
ратури є діяльність цих органів та інших 
суб’єктів (бюджетно-фінансових установ та 
органів їх управління) щодо формування, 
розподілу і використання бюджетних ко-
штів та інших фінансових ресурсів, спря-
мованих на формування соціальних та 
страхових фондів. Натомість об’єктом ад-
міністративних правовідносин у цій сфері 
виступають поведінка та діяльність органів 
прокуратури та інших суб’єктів, спрямова-
на на дотримання встановленого порядку 
фінансування, подання фінансових, подат-
кових та інших звітів, тобто фінансова дис-
ципліна цих суб’єктів. 
Зміст бюджетно-фінансових правовід-

носин у діяльності органів прокуратури 
складають такі права та обов’язки: виді-
лення бюджетних коштів на фінансування 
діяльності органів прокуратури; розподіл 
цих коштів між різними ланками системи 
органів прокуратури; ведення та складан-
ня фінансової звітності тощо. На відміну 
від бюджетно-фінансових правовідносин, 
адміністративні правовідносини в діяль-
ності органів прокуратури в означені сфері 
спрямовані на визначення посадових осіб 
відповідальних за дотримання фінансової 
дисципліни в органах прокуратури, на роз-
робку відповідних правил та інструкцій 
щодо формування та подання фінансових 
та податкових звітів тощо.
Що стосується суб’єктів бюджетно-фі-

нансових правовідносин, то в діяльності 
органів прокуратури, до них належить від-
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повідний відділ (фінансовий відділ), його 
окремі працівники а також бюджетні уста-
нови та органи управління цими устано-
вами, відповідні соціальні та інші страхові 
фонди тощо. Суб’єктами адміністративних 
правовідносин можуть виступати Гене-
ральний прокурор України, обласні та ра-
йонні прокурори, керівники відповідних 
відділів, керівники відповідних бюджетно-
фінансових установ тощо. Таким чином, за-
стосовувати даний критерій відмежування 
бюджетно-фінансових та адміністративних 
правовідносин можна лише разом з інши-
ми критеріями (об’єктом та змістом пра-
вовідносин), оскільки відособлено даний 
критерій не може слугувати достовірною 
підставою, за якою правовідносини можна 
достовірно віднести до бюджетно-фінансо-
вих або адміністративних. 
Особливе місце в системі правовідносин 

за участю органів прокуратури посідають 
кримінальні та кримінально-процесуальні 
правовідносини.
Критерієм відмежування кримінальних 

від адміністративних правовідносин висту-
пають також їх об’єкт, зміст та законодав-
ство, що їх регламентує. 
Так, об’єктом кримінальних правовід-

носин у діяльності органів прокуратури, на 
відміну від адміністративних, виступають 
дії та поведінка суб’єктів щодо охорони 
прав та законних інтересів громадян, юри-
дичних осіб та органів державної влади, 
місцевого самоврядування від криміналь-
них посягань (злочинів). Зміст цих пра-
вовідносин складають права та обов’язки 
суб’єктів щодо визнання протиправної 
суспільнонебезпечної поведінки суб’єкта 
злочином, у разі здійснення ним порушень 
законодавства, за які Кримінальним ко-
дексом України передбачена кримінальна 
відповідальність; створення умов, за яких 
кожному громадянину та іншому учасни-
ку суспільних правовідносин гарантується 
захист від протиправних злочинних пору-
шень їх прав та інтересів, а у випадку ско-
єння злочину жодна особа, винна у цьому, 
не має уникнути відповідальності, а пору-
шені права підлягають відновленню або 
відшкодуванню тощо.
При цьому, основним законодавчим 

актом у сфері регулювання кримінальних 
правовідносин, у тому числі за участю ор-
ганів прокуратури є Кримінальний кодекс 
України [8] на відміну від адміністративних 
правовідносин, у яких діяльність прокуро-
рів регулюється виключно нормами адміні-
стративного законодавства. 
Що стосується кримінально-процесуаль-

них відносин, то, як відомо, вони виника-
ють при провадженні дізнання, досудового 
слідства і судового розгляду кримінальних 
справ між органами дізнання, досудового 
слідства, прокуратурою і судом, а також 
між цими органами і підозрюваними, обви-
нуваченими, потерпілими, свідками, поня-
тими, експертами, спеціалістами та іншими 
особами [9, с. 25]. Таким чином, критерія-
ми відмежування кримінально-процесуаль-
них та адміністративних правовідносин у 
діяльності органів прокуратури виступа-
ють об’єкт, зміст та їх законодавче забезпе-
чення.
З прийняттям нового Кримінального 

процесуального кодексу України [10] фор-
мою участі прокурора у кримінальному 
процесі стало процесуальне керівництво 
досудовим розслідуванням, що передба-
чає відсутність у прокурора функції пря-
мої участі у кримінальному переслідуванні, 
але наділяє його досить широким колом 
повноважень у даній сфері (право розпо-
чинати кримінальне розслідування, санк-
ціонувати проведення окремих слідчих 
дій тощо). У цьому контексті об’єктом саме 
кримінально-процесуальних правовідно-
син виступають дії прокурорів як учасників 
досудового розслідування та інших учасни-
ків кримінального процесу щодо реалізації 
завдань повного всебічного та об’єктивного 
розкриття злочину та зібрання доказів 
вчинення злочину підозрюваною особою 
тощо. Слід зазначити, що участь прокурора 
в кримінальному процесі передбачає реа-
лізацію ним і ряду адміністративних функ-
цій, тобто тут відбувається вступ прокурора 
в адміністративні правовідносини. Тому в 
якості об’єктивної підстави відмежування 
цих правовідносин від кримінально-проце-
суальних слід одночасно з об’єктом засто-
совувати критерій змісту. Зміст криміналь-
но-процесуальних відносин складають такі 
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права та обов’язки органів прокуратури, як 
право та обов’язок розпочати кримінальне 
розслідування, брати участь у дослідженні 
доказів, в розгляді кримінальної справи в 
суді тощо. Зміст адміністративних правовід-
носин у цій сфері полягає у реалізації таких 
прав та обов’язків, як: право та обов’язок 
перевіряти дотримання законності органа-
ми досудового розслідування при здійснен-
ні їх повноважень, дотримання процедури 
проведення слідчих дій тощо.
Таким чином, багатофункціональність 

органів прокуратури обумовлює необхід-
ність вступу цього органу у різноманітні 
види суспільно-правових відносин, частина 
яких належить до публічно-правової сфе-
ри, а інша – до приватноправової. У зв’язку 
з цим, критеріями відмежування адміні-
стративно-правових відносин від інших 
публічних правовідносин, що можуть ви-
никати в діяльності органів прокуратури, 
є мета вступу у правовідносини, їх об’єкт 
(предмет), зміст та законодавче забезпечен-
ня. Слід зазначити, що для достовірного 
та чіткого відмежування адміністративно-
правових відносин від інших видів право-
відносин у діяльності органів прокуратури 
слід застосовувати систему вищенаведених 
критеріїв у єдності.
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SUMMARY 
The article describes public law and private 

law relations; The types of public legal relations 
that may arise in the activities of the prosecution; 
The criteria of separating these relationships from 
administrative legal relations arising from the 
participation of the prosecution; made separation 
of administrative and other legal activities in 
prosecution.

АНОТАЦІЯ 
У статті охарактеризовано публічно-пра-

вові та приватно-правові відносини; визначено 
види публічно-правових відносин, що можуть 
виникати в діяльності органів прокуратури; 
встановлено критерії відмежування цих пра-
вовідносин від адміністративно-правових від-
носин, що виникають за участю органів про-
куратури; здійснено розмежування адміністра-
тивних та інших правовідносин у діяльності 
прокуратури.
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Постановка проблеми
Правовий нігілізм є дуже поширеним 

явищем серед жителів України. В умовах 
проведення низки реформ, розвитку і ста-
новлення правової держави дана проблема 
знаходиться в ряду чи не найперших для ви-
рішення. Правовий нігілізм – вкрай широке 
поняття. Його слід розуміти як вид прояву 
правового невігластва, ігнорування правових 
норм, загальноприйнятих правових ціннос-
тей. Це явище зустрічається в усіх країнах, 

незалежно від рівня розвитку, що пов’язано з 
рядом причин, розглянутих у статті. Але для 
молодих країн з економікою і законодавчою 
системою, що формуються, є більш вагомою.

Актуальність теми дослідження
Правовий нігілізм – явище постійне, 

оскільки повною мірою його позбутися не-
можливо. Але це не дає приводу вважати, 
що правовий нігілізм не може виступати 
об’єктом придушення. Він значно уповіль-
нює розвиток країн, шляхами, які не завжди 
є явними. Саме з цієї причини для України, 
як для країни, яка обрала шлях зміни, важ-
ливо не тільки модифікувати устрій держа-
ви, її систему, але й закликати громадськість 
сприяти цим удосконаленням шляхом вико-
рінення нігілізму та підвищення загального 
рівня правосвідомості.

Стан дослідження
Науковий аналіз явища правового нігі-

лізму здійснюється багатьма вченими. Серед 
них слід назвати О.Скакун, О.Нечипоренка, 
І.Демченко, В.Бойко та ін., які служили фун-
даментальною базою для подальшого дослі-
дження питань, що розглядаються.

Метою і завданням статті є визначити: 
історичні причини виникнення основ пра-
вового нігілізму в Україні; сучасні аспекти 
сприяння поширенню правового нігілізму; 
риси сучасного правового нігілізму; основні 
способи викорінення правового нігілізму се-
ред населення України.

В статье рассматривается актуальный 
вопрос, касающийся нигилизма в Украине, 
истории его возникновения, раскрыто поня-
тие, суть, а также причины возникновения, 
исторические аспекты развития и характер-
ные качества современного нигилизма. 
Проблема правового нигилизма не есть 

новой для иных стран, которые на законода-
тельном и экономическом уровне являются 
более развитыми. Понятия «правовой ниги-
лизм» и «развитие» являются связанными и 
в прямой мере зависят друг от друга, ведь в 
немалой степени нигилизм сдерживает лю-
бое усовершенствование, замедляет рост. В 
случае же, если развитие идет скорыми тем-
пами, это в полной мере может обозначать, 
что правовая культура граждан находится 
на высоком уровне, а правовой нигилизм но-
сит редкий характер. Для достижения та-
ких целей в статье приведены способы лише-
ния граждан правового нигилизма.

Ключевые слова: нигилизм в Украине, граждан-
ство, реформы.
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Виклад основного матеріалу
Розрізняють декілька типів «загального» 

нігілізму, серед яких: філософський, мерео-
логічний, метафізичний, епістемологічний, 
імморалізм, а також правовий нігілізм. У 
рамках нашої статті зупинимося на останньо-
му, а саме – «правовому нігілізмі» [1].
Думка, що правовий нігілізм не несе в 

собі ніяких соціально небезпечних якостей, 
є помилковою, адже він, виступаючи анти-
подом правової культури, породжує право-
порушення навіть кримінального характеру.
Однією з головних цілей юридичної осві-

ти є саме подолання правового нігілізму, як 
фактора, стримуючого розвиток юриспру-
денції.
Звертаючись до останніх досліджень і 

публікацій сучасних теоретиків, слід зверну-
тися до робіт професора Скакун О.Ф. У сво-
їх працях зазначає: «Правовий нігілізм – це 
деформований стан правосвідомості особи, 
суспільства, групи, який характеризується 
усвідомленим ігноруванням вимог закону, 
цінностей права, зневажливим ставленням 
до правових принципів і традицій, однак ви-
ключає злочинний умисел».
Якщо ж закон ігнорується в злочинних 

цілях – це самостійна форма деформації пра-
восвідомості. Однак, все ж правовий нігілізм 
породжує правопорушення, у тому числі і 
кримінальні злочини [3].
Історично, українське суспільство в пра-

вовому аспекті було незабезпеченим. Протя-
гом довгого періоду часу жителі українських 
територій були нерівними перед законом і 
судом, а довгострокове ігнорування націо-
нальних інтересів українців, за часів перебу-
вання України у складі Російської імперії та 
Польщі, значно погіршило ставлення про-
стого народу (селян, що складали більшість 
населення) до такого явища, як законність.
На сучасний період розвитку правового 

нігілізму значно сприяла побудова комуніс-
тичного суспільства і порушення принципів 
законності і рівності в часи культу особи.-
З кожним роком ширилася думка про не-
реальність впровадження «демократичних» 
принципів [4, c.522].
Правоохоронні органи, часто уникали 

розгляду справ про правопорушення но-
менклатурних працівників. Вчені юристи та 

практики були змушені діяти відповідно не 
до закону, а установ партійного керівництва, 
рішенням партійних з’їздів [2, c.40].
З проголошенням незалежності України 

явище правового нігілізму поширилися. Але 
змінилися передумови, причини зневажли-
вого ставлення до закону. Серед них були, як 
свідчать результати соціологічних досліджень, 
падіння соціального рівня життя людини в 
державі, інфляція, зростання цін на товари 
першої необхідності, нестабільність і нове за-
конодавство, зневіра громадян у можливість 
розвитку незалежної правової держави та ін.
На сьогоднішній день виділяють наступні 

причини прояву правового нігілізму в Украї-
ні: нестабільність і суперечливість законодав-
ства, його невлаштованість; низька правова 
культура; слабкість механізму приведення в 
дію прийнятих законів та ін.
Отже, правовий нігілізм зростає зі змен-

шенням правової культури та правової свідо-
мості. Це означає, що серед громадян Укра-
їни необхідно підвищувати рівень правової 
культури [4, c.523].
Якщо розглядати правовий нігілізм більш 

детально, то можна простежити, що існує ще 
безліч різних форм його прояву. Можна ви-
ділити найбільш характерні риси сучасного 
правового нігілізму. Це: по-перше, масовість 
у державних структурах, законодавчих, ви-
конавчих і правоохоронних органах влади; 
по-друге, підкреслено його демонстратив-
ний характер і неконтрольованість, що обу-
мовлено суспільною думкою; по-третє, різно-
маніття форм прояву [3].
Основою правового нігілізму є його носії, 

яким може навіть бути про нього не відомо. 
Вони мають впевненість у вседозволеності і 
правильності своїх дій. Право вони вважа-
ють лише незначною перешкодою для до-
сягнення приватних цілей [5].
Більш поширеним є прихований, пра-

вовий нігілізм, у якому ігнорується якась 
конкретна правова норма чи галузі права. 
Наприклад, у своїй більшості громадяни не 
беруть участь у виборах, не голосують, про-
сто ігноруючи даним правом [6].
Під час минулих в Україні в 2014 році 

парламентських виборів брала участь ре-
кордно низька кількість населення за всі часи 
незалежності. Вона складала близько 52% 
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громадян України. На виборах Президента 
України також була зареєстрована відносно 
невисока явка громадян – 60%. Фахівці вва-
жають, що це відбувається через недостатню 
інформованість громадян з приводу май-
бутніх виборів. Але не варто забувати і про 
той факт, що на дану ситуацію в більшій мірі 
впливає саме рівень правосвідомості грома-
дян щодо виборної системи, який полягає в 
загальноприйнятій думці про відсутність рів-
ності в правах, що призводить до фальсифі-
кації на виборах [7].
Думка і голос громадян вкрай важливі 

для побудови правової держави. Саме гро-
мадяни України визначають її подальший 
розвиток у різноманітних сферах структури 
держави.
Велика частина проаналізованих позицій 

вчених юристів сходиться з приводу осно-
вних способів позбавлення громадян право-
вого нігілізму і бачить їх у наступному:

- сучасна світова громадськість вимагає 
відповідності законодавства до «правової 
держави». На жаль, Україна лише стоїть на 
шляху зміни його в таку сторону. Велика 
кількість прогалин у нашому законодавстві 
дає можливість діяти певним особам неза-
конним чином;

- оскільки світоглядна позиція людини 
формується ще з дитинства, необхідно про-
водити комплекс виховних заходів з попе-
редження правового нігілізму, а також із 
введення кваліфікованої правової освіти в 
навчальних закладах;

- потрібно проводити профілактичну ро-
боту серед осіб, схильних до вчинення злочи-
нів (осіб, які підлягають різного роду відпові-
дальності, неповнолітніх з неблагополучних 
сімей і т.д.);

- Державні службовці є основою будь-
якого суспільства, його представниками. 
Саме тому так важливо забезпечити їм гід-
ний рівень життя у вигляді підвищення за-
робітної плати до рівня, що забезпечує гідне 
існування. Цей крок необхідний задля: уник-
нення корупції; встановлення контролю за їх 
діяльністю, з метою уникнення правопору-
шень у цій сфері;

- основою правового суспільства є рів-
ність у правах. На жаль, поки в нашій дер-
жаві рівність усіх людей перед законом не 

буде дотримуватися, ми не зможемо назвати 
Україну правовою державою [8, c.14-18].

Висновки
Багато залежить і від позиції самої осо-

бистості та її протидії силам неправомірності. 
Таким чином, суспільство має зрозуміти, що 
наша країна, яка лише розвивається, вима-
гає не тільки законодавчої підтримки, але і 
мас, які підтримували б наведення правового 
порядку. Держава ж, у свою чергу, повинна 
всіляко сприяти підвищенню правової куль-
тури громадян і слідкувати за тенденціями її 
розвитку правосвідомості.
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SUMMARY 
The article deals with the topical issue 

concerning nihilism in Ukraine, the history 
of its origin, his concept, the essence and the 
causes, historical aspects and characteristics of 
contemporary nihilism. 

The problem of legal nihilism is not new to 
other countries that have their legislative and 
economic level more advanced. The concepts of 
“legal nihilism” and “development” are linked in 
a straight line as dependent on each other, because 
to a large extent nihilism it slows any improvement 
slows growth. In case, the development is swift pace, 
this may indicate that the legal culture of citizens 
is at a high level, and legal nihilism is a rare. To 
achieve these objectives, the article shows the ways 
of depriving citizens of legal nihilism.
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ÎÁ’ªÊÒÈ ÏÐÀÂÀ 
ÊÎÌÓÍÀËÜÍÎ¯ ÂËÀÑÍÎÑÒ²

Невід’ємною економічною основою міс-
цевого самоврядування є комунальна влас-
ність, особлива, самостійна форма власності, 
яка поєднує у собі декілька елементів, одним 
із яких є об’єкти власності. Потрібно чітко 
розмежовувати об’єкти права комунальної 
власності від інших форм власності, що має 
особливе значення для реалізації права ко-
мунальної власності. Крім того всі об’єкти 
потребують окремої класифікації та визна-
чення з метою їх ефективного практичного 
використання та управління ними. Саме цим 
питанням і присвячена дана стаття.
Обрана тема досліджувалась, такими на-

уковцями, як: В.М. Алексєєв, І.І. Каракаш, 
О.М. Ковальова, І.Лукінов, М.Майський, 
А.Мельник, О.В. Ольшанський, А.Покритан, 
О.Фурдичко, М.Чумаченко, А.Чухно та інші.
З латинської мови objectus перекладаєть-

ся як предмет, означає те, на що направлена 
певна діяльність (на противагу суб’єктові, який 
здійснює таку діяльність). У філософії об’єкт 

розуміється як матеріальний предмет пізнання 
і практичного впливу з боку людини (суб’єкта); 
будь-який предмет думки, дослідження, ху-
дожнього відображення тощо. У праві – це 
явище, на яке спрямовується дія права [1].
Національне законодавство не дає єдино-

го визначення поняття «об’єкти комунальної 
власності». Серед науковців об’єкти кому-
нальної власності також єдиного визначення 
не встановлено, не визначено воно чітко і в 
правових документах, що породжує числен-
ні правові колізії та спори.
Статтею 142 Конституції України визна-

чено, що матеріальною і фінансовою осно-
вою місцевого самоврядування є рухоме і 
нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, 
інші кошти, земля, природні ресурси, що є у 
власності територіальних громад сіл, селищ, 
міст, районів у містах, а також об’єкти їхньої 
спільної власності, що перебувають в управ-
лінні районних і обласних рад [2].
Об’єкти комунальної власності можна 

визначити, як предмети (майно, грошові ко-
шти, земельні ділянки тощо), що складають 
матеріальну та фінансову основу місцевого 
самоврядування та використовуються для за-
безпечення соціально – економічних потреб 
населення. Об’єкти комунальної власності 
є базою задоволення матеріальних і духо-
вних потреб людини – члена територіаль-
ної громади, зокрема в житлі, освіті, охороні 
здоров’я, комунальних послугах, відпочинку, 
дозвілля та інших послугах. 
Законом України «Про місцеве самовря-

дування», а саме п. 1 статті 60 визначено, що 

Стаття присвячена розгляду теми пра-
ва комунальної власності, зокрема одного з 
її елементів – об’єктів. Сформоване понят-
тя об’єкта комунальної власності. Здійснено 
перелік об’єктів, що відносяться до комунальної 
власності, а також визначено коло суб’єктів, 
яким надається право володіння та розпо-
рядження цими об’єктами.

Ключові слова: комунальна власність; об’єкт ко-
мунальної власності; територіальна громада; місце-
ве самоврядування;суб’єкти комунальної власності.
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територіальним громадам сіл, селищ, міст, 
районів у містах належить право комуналь-
ної власності на рухоме і нерухоме майно, до-
ходи місцевих бюджетів, інші кошти, землю, 
природні ресурси, підприємства, установи та 
організації, у тому числі банки, страхові то-
вариства, а також пенсійні фонди, частку в 
майні підприємств, житловий фонд, нежит-
лові приміщення, заклади культури, освіти, 
спорту, охорони здоров’я, науки, соціально-
го обслуговування та інше майно і майнові 
права, рухомі та нерухомі об’єкти, визначені 
відповідно до закону як об’єкти права кому-
нальної власності, а також кошти, отримані 
від їх відчуження [3].
Таким чином, об’єкти комунальної влас-

ності можна поділити на такі групи: майно, 
що забезпечує діяльність відповідних рад 
і утворюваних ними органів; кошти місце-
вих бюджетів; державний житловий фонд; 
об’єкти житлово-комунального господар-
ства; майно закладів народної освіти, куль-
тури, охорони здоров’я, торгівлі, побутового 
обслуговування; майно комунальних підпри-
ємств; місцеві енергетичні системи; тран-
спорт; системи зв’язку та інформації; інше 
майно, необхідне для забезпечення еконо-
мічного й соціального розвитку відповідної 
території.
Деякі автори виділяють об’єкти виключ-

ного права комунальної власності: землі за-
гального користування населених пунктів 
(майдани, вулиці, проїзди, шляхи, пасови-
ща, сінокоси, набережні, парки, міські ліси, 
сквери, бульвари, кладовища, місця знешко-
дження та утилізації від доходів), а також 
землі, надані для розміщення будинків ор-
ганів державної влади та органів місцевого 
самоврядування; землі природоохоронно-
го, оздоровчого, рекреаційного та історико-
культурного призначення; річки, водойми-
ща та їх береги; кладовища; пам’ятки історії 
та архітектури; природні ландшафти та запо-
відники; інші об’єкти, перелік яких встанов-
лює територіальна громада або відповідна 
рада [4; с.400 – 401].
На відміну від практики виникнення і 

створення об’єктів комунальної власності у 
більшості зарубіжних розвинутих країн, в 
Україні майно комунальної власності сфор-
мовано шляхом його безоплатної передачі із 

загальнодержавної до комунальної власнос-
ті. У зарубіжних країнах майно муніципаль-
ної (комунальної) власності сформоване, як 
правило, шляхом викупу об’єктів приватної 
власності до власності територіальних колек-
тивів, а також шляхом створення об’єктів ко-
мунальної власності за рахунок коштів орга-
нів місцевого самоврядування.
Разом з тим у зарубіжних країнах 

суб’єктом права комунальної (муніципальної) 
власності є не адміністративно-територіаль-
на одиниця, а територіальний колектив як 
носій місцевого самоврядування, і, відповід-
но, там немає різновидів комунальної влас-
ності. На відміну від України, де було запро-
ваджено обласну, районну, міську, районну в 
містах, сільську та селищну різновиди кому-
нальної власності, у зарубіжних країнах пра-
во комунальної (муніципальної) власності ре-
алізується лише на рівні первинної (низової) 
адміністративно-територіальної одиниці, що 
утворюється на базі територіального колек-
тиву як суб’єкта місцевого самоврядування.
Так, дійсно, відповідно до п. 4 статті 60 

Закону України «Про місцеве самоврядуван-
ня в Україні» управління об’єктами кому-
нальної власності здійснюється районними 
та обласними радами від імені територіаль-
них громад сіл, селищ, міст. Вони наділені 
правомочностями щодо володіння, корис-
тування та розпорядження об’єктами права 
комунальної власності, в тому числі викону-
ють усі майнові операції, можуть передавати 
об’єкти права комунальної власності у по-
стійне або тимчасове користування юридич-
ним та фізичним особам, здавати їх в оренду, 
продавати і купувати, використовувати як за-
ставу, вирішувати питання їхнього відчужен-
ня, визначати в угодах та договорах умови 
використання та фінансування об’єктів, що 
приватизуються та передаються у користу-
вання й оренду [3].
Закон також містить застереження щодо 

майнових операцій, які здійснюються органа-
ми місцевого самоврядування з об’єктами пра-
ва комунальної власності. Так, вони не повинні 
ослаблювати економічних основ місцевого са-
моврядування, зменшувати обсяг та погіршу-
вати умови надання послуг населенню. 

 Підставою для набуття права кому-
нальної власності є передача майна терито-
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ріальним громадам безоплатно державою, 
іншими суб’єктами права власності, а також 
майнових прав, створення, придбання май-
на органами місцевого самоврядування в по-
рядку, встановленому законом. 
Передача майна територіальним грома-

дам державою регулюється Законом Украї-
ни «Про передачу об’єктів права державної 
та комунальної власності». Так, цим законом 
передбачено, що об’єктами передачі можуть 
бути: цілісні майнові комплекси підприємств, 
установ, організацій (далі – цілісні майнові 
комплекси підприємств), їх структурних під-
розділів; нерухоме майно (будівлі, споруди, 
у тому числі приміщення (після виділення 
їх в окрему облікову одиницю (інвентарний 
об’єкт) на підставі розподільного балансу), 
об’єкти незавершеного будівництва); інше 
окреме індивідуально визначене майно під-
приємств; акції (частки, паї), що належать 
державі або суб’єктам права комунальної 
власності у майні господарських товариств; 
об’єкти житлового фонду, гуртожитки та інші 
об’єкти соціальної інфраструктури (навчаль-
ні заклади, заклади культури (крім кінотеа-
трів), фізичної культури та спорту, охорони 
здоров’я (крім санаторіїв, профілакторіїв, 
будинків відпочинку та аптек), соціального 
забезпечення, дитячі оздоровчі табори), які 
перебувають у повному господарському віда-
нні чи оперативному управлінні державних 
підприємств, установ, організацій (далі – під-
приємств) або не увійшли до статутного ка-
піталу господарських товариств, створених у 
процесі приватизації (корпоратизації), у тому 
числі не завершені будівництвом [5].
Разом з тим законодавством виділе-

ні об’єкти, які не можуть передаватися до 
комунальної власності, це : цілісні майно-
ві комплекси підприємств; цілісні майнові 
комплекси казенних підприємств; майно 
підприємств, списане в установленому зако-
нодавством порядку; об’єкти, право власнос-
ті на які не зареєстровано в установленому 
законом порядку (крім об’єктів житлового 
фонду та гуртожитків, нерухомого військово-
го майна, яке вивільняється у процесі рефор-
мування Збройних Сил України); об’єкти, 
будівництво яких фактично продовжується 
за рахунок державних капітальних вкладень, 
до введення їх в експлуатацію; об’єкти, щодо 

яких є відповідне рішення про їх приватиза-
цію. 
За українським законодавством право 

комунальної власності територіальної гро-
мади захищається законом на рівних умовах 
з правом державної та приватної власності. 
Об’єкти права комунальної власності не мо-
жуть бути вилучені у територіальних громад 
і передані іншим суб’єктам права власності 
без згоди безпосередньо територіальної гро-
мади або відповідного рішення ради чи упо-
вноваженого нею органу, за винятком випад-
ків, передбачених законом.
Обсяг об’єктів комунальної власності до-

сить великий і різноманітний. Управління 
цими об’єктами потребує ефективного пра-
вового контролю, оскільки користування та 
розпорядження цими об’єктами забезпечує 
соціально – економічні потреби населення 
територіальної громади.
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SUMMARY 
The article is devoted to municipal property law, 

in particular, one of its elements - objects. It formed 
concept of municipal property. Is carried out list of 
objects that relating to municipal property, and also 
defi ned range of subjects which having the right of 
ownership and disposition of these objects.
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Постановка проблеми
Проведення військово-правової рефор-

ми в Україні ставить перед сучасною юри-
дичною наукою виокремленні питання 
у сфері управління майном у військових 
формуваннях в Україні, вирішення яких 
неможливее без теоретичних досліджень. 
У виконанні покладених завдань, що по-
ставлені перед військовими формуваннями 
в Україні, важливу роль відіграє правове 
регулювання в даній сфері, яке утворює 
систему в адміністративно-господарській 
діяльності. 
Успішне виконання завдань, покладе-

них державою на військові формування в 
Україні, безпосередньо залежить від належ-
ного рівня організації системи управління, 
включаючи і забезпечення майном, голо-
вним чинником яких є удосконалене пра-
вове регулювання. Цьому сприяє викорис-
тання комплексу правових і організаційних 
заходів управління, які спрямовані на забез-

печення та підтримання функціонування 
зазначеної системи.
Варто зазначити, що насьогодні існує 

потреба уточнення правового статусу майна 
військових формувань України, що зумовле-
но проблемними питаннями як правового, 
так економічного характеру. 
По-перше, дані питання обумовлені ак-

туалізацією самостійності військових фор-
мувань України при вирішенні питань, 
пов’язаних із децентралізованим забезпе-
ченням своєї повсякденної життєдіяльності 
у матеріальних ресурсах та послугах та не-
обхідністю реалізації належних їм майнових 
та особистих немайнових прав і обов’язків.
По-друге, дані проблемні питання, 

пов’язані із суперечностями та прогалинами, 
які існують в чинному законодавстві Укра-
їни і внаслідок яких військові формування 
на теперішній час не мають нормативно за-
кріпленого статусу суб’єкта цивільних пра-
вовідносин. Однак, військові формування є 
учасниками цивільних правовідносин, зва-
жаючи на те, що вони мають право укладати 
договори, в тому числі здійснювати повно-
важення щодо закріпленого за ними майна. 
Крім того, усунення прогалин у чинно-

му вітчизняному законодавстві щодо визна-
чення правового статусу майна у військових 
формуваннях України, надасть можливість 
врегулювати й інші види правовідносин за 
їхньою участю, зокрема адміністративні, ци-
вільні, фінансові тощо.
У зв’язку з цим, виникає необхідність до-

слідження правових основ управління май-

В даной статье рассмотрен правовой 
статус имущества, которое закреплено за во-
енными формированиями в Украине, опреде-
лены его особенности, а также исследованы 
практические проблемы управления в данной 
сфере. На основании проведенного исследова-
ния предложены пути усовершенствования 
правового регулирования управления имуще-
ством в военных формированиях в Украине.
Ключові слова: управління військовим майном, 

військові формування, правове регулювання, оренда 
військового майна.
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ном у військових формуваннях України, а 
саме: удосконалення правового регулюван-
ня у цій сфері та подальше закріплення їх 
результатів у нормативно-правових актах 
України. 
Отже, актуальність постановки та вирі-

шення зазначеного питання обумовлюється 
недостатнім рівнем дослідження правового 
регулювання управління майном у військо-
вих формуваннях та його статусу в публіч-
ному праві.

Аналіз останніх досліджень 
та публікацій

Управління майном військових форму-
вань насьогодні, з одного боку, законодавчо 
регулюється державою, а з іншого – існує 
нагальна потреба удосконалення правового 
регулювання даних відносин.
Дослідження окремих напрямків управ-

ління державним майном здійснювали 
як вітчизняні науковці – В. Б. Авер’янов, 
С. М. Братусь, В. В. Говоруха, С. О. Іванов, 
В. Й. Кісель, С. А. Кочеткова, В. Л. Пільке-
вич так і зарубіжні вчені – А. В. Венидиктов, 
Д. М. Гєнкіна, О. В. Карасса та інші науков-
ці.

Метою статті є дослідження правових 
основ управління майном у військових фор-
муваннях в Україні та формулювання шля-
хів удосконалення правового регулювання 
у цій сфері.

Виклад основного матеріалу
Військові формування в Україні є осо-

бливою державною організацією на які по-
кладається виконання важливих функцій 
держави – оборона України, захист її суве-
ренітету, територіальної цілісності і недо-
торканності [17, ст. 17]. Отже, здійснення 
заходів, які спрямовані на обороноздатність 
країни, є справою держави, а утримання 
Збройних Сил України або інших військо-
вих формувань в Україні повинно здійсню-
ватися за кошти державного бюджету.
Удосконалення правового регулювання 

управління майном військових формувань в 
Україні необхідно починати з наукових роз-
робок та подальшого закріплення їх резуль-
татів у нормативно-правових актах. Цим й 

обумовлена важливість всебічного дослі-
дження організаційних напрямків у даній 
сфері управління. 
Правове регулювання забезпечення 

управління майном військових формувань в 
Україні здійснюється на підставі численних 
нормативно-правових актів, насамперед 
Конституції України, Цивільного, Госпо-
дарського, Бюджетного кодексів України; 
Законів України “Про Збройні Сили Укра-
їни”, “Про правовий режим майна у Зброй-
них Силах України”, “Про передачу об’єктів 
права державної та комунальної власності”, 
“Про оренду державного та комунально-
го майна”; Постанов Кабінету Міністрів 
України “Про порядок надання дозволу 
військовим частинам Збройних Сил на пе-
редачу закріпленого за ними рухомого та 
нерухомого майна в оренду”, “Про методи-
ку визначення залишкової вартості майна 
Збройних Сил України та інших військових 
формувань”, “Про методику оцінки вартос-
ті об’єктів оренди”, статутів Збройних Сил 
України та інших нормативно-правових ак-
тів України, у тому числі міжнародних дого-
ворів України, які ратифіковані Верховною 
Радою України, що регулюють відносини в 
секторі безпеки і оборони України. 
Внесення змін до чинного законодавства 

у сфері сектора безпеки і оборони України, є 
не тільки об’єктивною потребою, що назрі-
ла в громадянському середовищі нашої дер-
жави, а ще й вимога європейської спільноти 
щодо “створення таких доцільних і ефек-
тивних інститутів безпеки, які обслугову-
ють інтереси безпеки громадян суспільства і 
держави, поважаючи права людини, діючи в 
межах закону та під дієвим демократичним 
контролем” [5, с. 22]. На думку автора, пра-
вові засади обороноздатності України по-
винні базуватися на нормах міжнародного 
права, зокрема країн Європейського Союзу.
У вітчизняній науковій літературі зустрі-

чається роз’яснення специфіки такого виду 
державного управління, як управління дер-
жавною власністю [7, с. 24]. Але вказане пи-
тання розглядалося науковцями переважно 
в пізнавальному контексті. 
Погоджуємось з думкою М. І. Богдана, 

який визначає, що “головна мета управлін-
ня будь-якої системи полягає в забезпеченні 
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сталого розвитку цієї системи, в інтересах 
відносин їх елементів і пов’язаних з нею ін-
ших систем.
Що ж стосується державної власності, за-

гальна мета управління полягає в забезпе-
ченні, збереженні, розвитку, а також ефек-
тивного функціонування та використання 
всієї сукупності об’єктів державної власності 
в загальнодержавних інтересах….” [2, с. 25-
26]. Оскільки даний науковець наголошує, 
що управління майном включає систему, 
яка впливає на ефективність використання 
та функціонування майном, а це, у свою чер-
гу, дає можливість в тому числі володіти і 
розпоряджатися майном, через об’єкти дер-
жавної власності, держава позитивно або 
негативно впливає на економічну політику.
На думку В. Й. Кіселя, практичне значен-

ня інституту управління військовим майном 
полягає в тому, що зазначене речове право 
визначає співвідношення майнових прав 
військових формувань в Україні з правами 
держави, встановлення меж їх самостійнос-
ті у сфері майнових відносин [15, с.107-110]. 
Однак, на нашу думку, необхідно виокрем-
лювати розподіл прав та обов’язків відносно 
майна військових формувань в Україні.
По-перше, своєрідний рівень законо-

давчого регулювання суспільних відносин, 
які складаються у сфері управління, уосо-
блюють Цивільний, Господарський кодекси 
України та інші кодифіковані законодавчі 
акти. 
По-друге, розподіл прав і обов’язків ор-

ганів управління відносно майна, що здій-
снюють відповідні повноваження у сфері 
управління цим майном є Закони України 
“Про господарську діяльність у Збройних 
Силах України” та “Про правовий режим 
майна у Збройних Силах України”, як такі, 
що регулюють питання управління і розпо-
рядження військовим майном.
Одним із напрямків управління є дого-

вірна діяльність у системі військових фор-
мувань України. Мета такого управління 
– надходження коштів від результатів гос-
подарської діяльності, які використовують-
ся виключно на національну оборону.
Варто зазначити, що суб’єктами управ-

ління військовим майном виступають: Пре-
зидент України, який здійснює відповідні 

управлінські функції у всіх сферах суспіль-
ного життя, в тому числі і у сфері управлін-
ня майном держави та військовим майном; 
Верховна Рада України,  до повноважень 
якої відноситься законодавче регулювання 
суспільних відносин та здійснення парла-
ментського контролю, в тому числі у сфері 
управління державним майном; Кабінет Мі-
ністрів України, у свою чергу, здійснює про-
ведення єдиної державної політики у сфері 
управління державним майном (у тому чис-
лі майном військових формувань в Україні), 
за допомогою реалізації функцій прогнозу-
вання, планування, організації, регулюван-
ня обліку та контролю; Міністерство оборо-
ни України здійснює управління військовим 
майном, закріплює майно за суб’єктами, 
приймає рішення щодо перерозподілу цьо-
го майна в системі Збройних Сил України, 
зокрема, у частині, що стосується розфор-
мування, надання дозволів на передачу в 
оренду майна фізичним чи юридичним осо-
бам і складає доходи від оренди рухомого та 
нерухомого майна.
Що стосується Міністерств та інших ор-

ганів центральної виконавчої влади Украї-
ни, то відповідно до повноважень у сфері 
управління майном, за змістом законодав-
ства України, вони здійснюють щодо майна 
військових формувань регулятивні, коор-
динаційні, контролюючі функції. Такий на-
прямок роботи у сфері управління майном 
військових формувань в Україні випливає зі 
змісту чинних нормативно-правових актів, 
які регулюють відносини у сфері управлін-
ня цим майном.
Крім того, важливу роль у даній сфері 

відіграє Фонд державного майна України, а 
саме в управлінні військовим майном вико-
нує повноваження, які спрямовані на забез-
печення ефективного використання майна 
військових формувань [19, п. 4]. Водночас, 
даний центральний орган виконавчої вла-
ди із спеціальним статусом є координато-
ром в управлінні військовим майном, який 
спрямовує діяльність військових формувань 
в орендних відносинах, або при передачі 
майна до сфери управління. За умови, якщо 
зазначене не буде негативно позначатися 
на мобілізаційній та бойовій готовності вій-
ськових формувань України. 
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Досліджуючи Закон України “Про пра-
вовий режим майна у Збройних Силах 
України”, автором звернено увагу на те, 
що законодавцем виокремлюється понят-
тя майна, перелік органів, які здійснюють 
управління цим майном, особливості стату-
су цього майна, порядок обліку та списання 
військового майна, правила щодо форму-
вання цього майна тощо [14, ст. 2-3]. Тому 
одним із важливих питань господарської ді-
яльності у військових формуваннях України 
є своєчасне фінансування, в тому числі отри-
мання додаткових коштів, зокрема за раху-
нок передачі в оренду військового майна. 
Водночас, забезпечення військових фор-

мувань в Україні військовим майном, а та-
кож визначення порядку вилучення і пере-
дачі його до сфери управління центральних 
або місцевих органів виконавчої влади, 
інших органів, уповноважених управляти 
державним майном, самоврядним устано-
вам і організаціям у комунальну власність 
територіальних громад сіл, селищ, міст або 
у їх спільну власність (за згодою відповідних 
органів місцевого самоврядування), з дотри-
манням вимог Закону України “Про переда-
чу об’єктів права державної та комунальної 
власності”, належить до компетенції Кабі-
нету Міністрів України з урахуванням того, 
що озброєння та бойова техніка можуть пе-
редаватися лише до військових формувань 
України, існування яких передбачено цим 
Законом [13, ст. 4].
Враховуючи вищевикладене, можна 

констатувати, що, окрім установлених вимог 
щодо приймання-передачі об’єктів, необ-
хідно визначити, що майно, яким користу-
ється, розпоряджається та володіє військове 
формування під час здійснення повсякден-
ної життєдіяльності, закріплюється відпо-
відним розпорядчим актом, а отже, набуває 
статусу військового майна. 
Відповідно до статті 1 Закону України 

“Про правовий режим майна у Збройних 
Силах України”, до військового майна на-
лежать будинки, споруди, передавальні 
пристрої, всі види озброєння, бойова та 
інша техніка, боєприпаси, паливно-мас-
тильні матеріали, продовольство, технічне, 
аеродромне, шкіперське, речове, культур-
но-просвітницьке, медичне, ветеринарне, 

побутове, хімічне, інженерне майно тощо 
[14, ст. 1]. 
У контексті питання, що розглядається, 

важливим аспектом є зіставлення об’єкта 
управління з суб’єктом управління. Тому 
суб’єкт управління, як власник майна, здій-
снює контроль за використанням і збере-
женням переданого в управління майна, 
безпосередньо або через уповноважений 
ним орган. Крім того, майно може викорис-
товуватися суб’єктом господарювання на 
підставі оренди. Згідно з Цивільним кодек-
сом України, оренда – це засноване на дого-
ворі строкове платне користування майном, 
необхідним орендареві для виконання за-
вдань і функцій, передбачених законодав-
ством України [20, ст. 759].
Варто зазначити, що Міністерство оборо-

ни України виступає центральним органом 
управління військовим майном, у тому числі 
закріплює майно за військовими частинами 
(у разі їх формування, переформування), 
приймає рішення щодо перерозподілу цьо-
го майна між військовими частинами. 
Важливим також є той факт, що військо-

ві формування в Україні використовують 
закріплене за ними військове майно лише 
за його цільовим та функціональним при-
значенням. Дане майно зберігається з до-
триманням вимог, передбачених відомчими 
нормативно-правовими актами, а порядок 
зберігання, використання і технічне обслу-
говування військового майна визначається 
статутами Збройних Сил та іншими відо-
мчими нормативно-правовими актами.
Насьогодні, у науковій літературі ви-

значення власності військових формувань 
України чітко не сформульовано та потре-
бує уточнення. 
На думку Є. В. Балацького “державна 

власність – це все матеріальне та нематері-
альне майно, що перебуває в розпорядженні 
держави”. Правовою паралеллю вищезазна-
чених теоретичних напрацювань підпадає 
стаття 1 Закону України “Про правовий ре-
жим майна у Збройних Силах України”, де 
військове майно розглядається як державне 
майно, закріплене за військовими частина-
ми, закладами, установами та організаціями 
Збройних Сил України [1, с. 24; 14, ст. 1].
Окрім того, визначення поняття управ-
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ління майном державної власності міс-
титься в Законі України “Про управління 
об’єктами державної власності”, в якому 
закріплено, що здійснення Кабінетом Мі-
ністрів України та уповноваженими ним 
органами, іншими суб’єктами, визначени-
ми цим Законом, повноважень щодо реа-
лізації прав держави, як власника таких 
об’єктів, пов’язаних з володінням, користу-
ванням і розпоряджанням ними, у межах, 
визначених законодавством України, з 
метою задоволення державних та суспіль-
них потреб [8, ст. 1]. Автор погоджується 
з правовими нормами проаналізованого 
Закону, оскільки основними критеріями 
ефективності управління майном держав-
ної власності слід вважати своєчасність та 
відповідність нормативно-правовим актам 
України. 
На наш погляд, потребує також уточнен-

ня Закон України “Про господарську діяль-
ність у Збройних Силах України”. Зокрема, 
у статті 7 цього Закону відсутній чіткий по-
рядок надання дозволу військовим части-
нам на передачу закріпленого за ними рухо-
мого та нерухомого майна в оренду. 
Тому, вважаємо за доцільне, до даного 

нормативно-правового акту внести наступні 
зміни: 

– абзац 4 статті 7 доповнити такими сло-
восполученнями: “Майно військових фор-
мувань України, яке попередньо оцінено 
незалежним суб’єктом оціночної діяльності 
може бути передане в оренду юридичним 
або фізичним особам, виключно на конкурс-
ній основі, крім передачі в оренду бюджет-
ним установам, якщо це не перешкоджає 
бойовій та мобілізаційній готовності та не 
суперечить чинному законодавству”; 

– статтю 7 доповнити абзацом 5 такого 
змісту: “Обов’язковою умовою передачі в 
оренду рухомого та нерухомого військового 
майна є процедура попереднього погоджен-
ня. Військове майно передається в оренду 
лише за дозволом органу військового управ-
ління і додатково погоджується з Фондом 
державного майна України або його регіо-
нальними відділеннями”. 

– до статті 8 додати абзац 3, виклавши 
у такій редакції: “Користування земельною 
ділянкою не є предметом договору оренди 

військового майна”.
Запропоновані зміни в практичній ді-

яльності сформують чіткий порядок переда-
чі військового майна в оренду, визначення 
умов проведення конкурсу на право орен-
ди, з урахуванням вимог усіх зацікавлених 
сторін договірної роботи, а це, у свою чергу, 
прискорить оформлення документів у даній 
сфері, у тому числі надасть можливість у по-
дальшому ефективно управляти військовим 
майном. 
В аспекті питання, що розглядається 

мають місце й інші неузгодженості в де-
яких аспектах у проведенні незалежної 
оцінки військового майна, яке планується 
передати в оренду на конкурсній основі, у 
тому числі й обрання суб’єктів оціночної ді-
яльності. 
Отже, узагальнюючи досліджені нор-

мативно-правові акти, які регулюють ді-
яльність військових формувань в Україні, у 
тому числі й в сфері управління майном та 
передачі військового майна в оренду на кон-
курсній основі, можна констатувати, що ді-
яльність військових формувань України ре-
гулюється не лише чинним законодавством 
України, але й відомчими нормативно-пра-
вовими актами, які у своїй більшості дублю-
ються або суперечать один одному. 
Насьогодні, важливим також є питання 

конкурсного відбору суб’єктів оціночної ді-
яльності у сфері оренди військового майна, 
які законодавчо не врегульовані. У зв’язку 
з цим орендодавці (військові частини, за-
клади, установи та організації Збройних 
Сил України та інші військові формування 
в Україні) укладають договори на проведен-
ня оцінки нерухомого військового майна із 
суб’єктами оціночної діяльності без прове-
дення конкурсного відбору.
Дані проблемні питання можна вирі-

шити шляхом удосконалення правового 
регулювання в даній сфері. Вважаємо за до-
цільне доповнити абзац 2 до пункту 6 По-
станови Кабінету Міністрів України “Про 
затвердження Порядку надання дозволу 
військовим частинам Збройних Сил на пе-
редачу закріпленого за ними рухомого та 
нерухомого майна в оренду” від 11.05.2000 
№ 778 такими словосполученнями: “Неза-
лежна оцінка вартості військового майна 
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проводиться незалежним суб’єктом оціноч-
ної діяльності, який був обраний на кон-
курсних засадах Фондом державного майна 
України або його регіональними відділен-
нями за запитом орендодавця військового 
формування”.
Впровадження зазначеної правової 

норми направлено на нормативно-право-
ве врегулювання порядку відбору суб’єктів 
оціночної діяльності у випадках оренди вій-
ськового майна, та приведення його у від-
повідність до вимог чинного законодавства 
України. Показники результативності за-
значених змін визначаються наступним чи-
ном: 
− кількість суб’єктів оціночної діяльнос-

ті, на які поширюється дія Постанови, є не-
обмеженою (тобто всі суб’єкти оціночної ді-
яльності, які мають необхідні повноваження 
щодо надання послуг з оцінки військового 
майна, мають обиратися виключно на кон-
курсній основі суб’єктом управління даного 
майна); 
− зменшиться ризик корупційної скла-

дової при оцінці нерухомого військового 
майна, у випадках передачі в оренду, оскіль-
ки суб’єкти оціночної діяльності будуть ви-
значатись виключно за результатами кон-
курсу тощо.
Однак деякі положення Закону України 

“Про правовий режим майна у Збройних 
Силах України” створюють правові осно-
ви регулювання та управління майном вій-
ськових формувань в Україні. Разом з тим, 
значна частина норм та положень даного 
Закону потребує уточнення та узгодження 
з іншими нормативно-правовими актами у 
цій сфері, зокрема, в аспекті чіткого визна-
чення повноважень Фонду державного май-
на України та його регіональних відділень 
виступати від імені держави щодо управлін-
ня цим майном. 
Автором також пропонується створення 

та введення Єдиного реєстру об’єктів рухо-
мого та нерухомого майна військових фор-
мувань України, які можуть бути передані в 
оренду. Даний реєстр дозволить чітко від-
слідковувати строки договорів оренди, стра-
хування майна та орендної плати.

Висновки

На сьогодні в Україні існує досить розга-
лужена система нормативно-правової бази 
для реалізації управління майном військо-
вими формуваннями в Україні.
Зокрема, чинними нормативно-правови-

ми актами регулюються питання, пов’язані 
з організацією та веденням господарської 
діяльності у військових формуваннях, але 
проблемні питання правового регулювання 
як у практичних, так і в теоретичних аспек-
тах управління майном військових форму-
вань України залишаються невирішеними. 
У статті на основі аналізу нормативно-

правих актів запропоновано зміни до чинно-
го законодавства України у сфері управлін-
ня військовим майном, а також висловлені 
пропозиції щодо удосконалення орендних 
відносин військових формувань України.
Таким чином, доведено, що за умови 

удосконалення правового регулювання 
управління майном безпосередньо впливає 
на підвищення ефективності діяльності вій-
ськових формувань в Україні.
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SUMMARY 
In the article the legal status of the property, 

which is reserved for military units in Ukraine, was 
discussed, its features were defi ned and practical 
management problems in this area were explored. 
The ways of improvement of legal regulation of 
property management in the military formations in 
Ukraine based on this research were proposed.

АНОТАЦІЯ 
У даній статті розглянуто правовий ста-

тус майна, закріпленого за військовими форму-
ваннями в Україні, визначено його особливості 
та досліджено практичні проблеми управління 
у даній сфері. На основі проведеного досліджен-
ня запропоновано шляхи удосконалення право-
вого регулювання управління майном у військо-
вих формуваннях в Україні.
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ÏÎÍßÒÒß ÒÀ ÇÌ²ÑÒ ÃÐÎÌÀÄÑÜÊÎÃÎ 
ÏÎÐßÄÊÓ: ÏÐÎÁËÅÌÈ ÎÕÎÐÎÍÈ

Для того, щоб з’ясувати найважливіші 
питання, що стосуються охорони громад-
ського порядку, перш за все слід розкрити 
його поняття та зміст. При цьому необхід-
но приймати до уваги зміни, що постійно 
відбуваються в законодавстві конкретної 
держави, економічний, культурний, соці-
альний розвиток населення та інші фак-
тори, що мають значення і встановлюють 
зміст громадського порядку та впливають 
на його стан. Актуальність питання ефек-
тивної охорони громадського порядку у 
всі часи не викликало сумніву. Однак слід 
мати на увазі, що зміни, які безперервно 
відбуваються у суспільному житті, потребу-
ють якісно нових підходів до врегулювання 
вказаного питання. Тому виникає потре-
ба у вдосконаленні метаріально-технічної 
бази правоохоронних органів, їх кадровій 
підготовці, врегулюванні взаємодії з інши-
ми органами та прийнятті інших необхід-
них заходів. 
Мета статті полягає у з’ясуванні понят-

тя та змісту громадського порядку, з ура-
хуванням стану сучасного законодавства і 
динамічних змін, що відбуваються в еконо-

мічному, культурному та соціальному роз-
витку держави. Звернути увагу на основні 
проблеми, що виникають при охороні гро-
мадського порядку, а також надати пропо-
зиції щодо їх вирішення.
Основним питанням забезпечення гро-

мадського порядку в юридичній науці при-
свячено достатньо уваги, але вказана про-
блематика є дуже важливою і в наш час, 
більше того – вона набула особливого зна-
чення та змісту. Розробляючи нові позиції та 
бачення поняття і змісту громадського по-
рядку, ми повинні звертатися до наукових 
праць багатьох вчених: В.П. Нагребельно-
го, Ф.Е. Колонтаєвського, Є.О. Корнєва, 
В.В. Лазарєва, Л.Л. Панова, Л.М. Розіна, 
О.Ф. Скакуна та інших. Однозначного ви-
значення поняття громадського порядку 
в юридичній літературі немає. Слушною є 
думка В.П. Нагребельного, який визначає 
громадський порядок як систему суспіль-
них відносин, урегульовану правовими та 
іншими нормами, яка забезпечує захист 
прав і свобод громадян, їх життя і здоров’я, 
повагу до честі та людської гідності, дотри-
мання норм суспільної моралі. Сферу гро-
мадського порядку складають переважно 
відносини, що виникають і розвиваються 
в громадських місцях, до яких належать, 
насамперед, місця спільного проживання, 
праці, відпочинку, а також спілкування 
людей з метою задоволення різноманітних 
життєвих потреб [1]. 
Досліджуючи зміст громадського по-

рядку, слід приділити увагу принципам 

В статье исследуются вопросы, касающи-
еся понятия общественного порядка и его со-
держания, изложены основные проблемы ох-
раны общественного порядка и предлагаются 
пути их решения.

Ключові слова: громадський порядок, охорона, 
забезпечення, законодавство, правоохоронні органи, 
правопорушення, правопорядок.
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діяльності суб’єктів його забезпечення, 
оскільки саме вони є основоположними за-
садами, на них має базуватися діяльність 
таких суб’єктів, адже дотримання цих 
принципів дозволить започаткувати і впро-
вадити демократичну політику держави у 
вказаній сфері. При чому такі принципи і 
обов’язковість їх дотримання має бути ре-
альною. Саме принципи вказують на суттє-
ві аспекти у змісті та значенні громадсько-
го порядку, а також на сталість суспільних 
i державно-правових відносин у цій сфері. 
Слушною є думка О. М. Бандурки, який з 
цього приводу зазначає, що принципи – це 
вихідні, основні правила, керівні настано-
ви, норми діяльності для впровадження 
системи, управління загальними процеса-
ми [2, с. 32]. На думку науковця, принципи 
мають грунтуватися на об’єктивних зако-
нах, закономірностях, виявлених у процесі 
управлінської діяльності. Таким чином під 
принципами забезпечення громадського 
порядку можна розуміти ті основополож-
ні ідеї, що відображають закономірності, 
які відбуваються в суспільних відносинах і 
пов’язані із забезпеченням належного ста-
ну громадського порядку.
Розглядаючи стан правопорядку на те-

риторії нашої держави, необхідно зробити 
висновки про те, що злочинність набуває 
масштабного характеру, зростає кількість 
тяжких та особливо тяжких злочинів, ви-
сока частка особливо небезпечної насиль-
ницько-корисливої злочинності. Збільшу-
ються масштаби діяльності організованих 
злочинних груп. Різко зростає кількість 
злочинів скоєних у стані алкогольного та 
наркотичного сп’яніння. Спостерігається 
тенденція підвищення кількості злочинів, 
скоєних із застосуванням вогнепальної 
зброї і вибухових пристроїв, вбивства на 
замовлення, рекет, захоплення заручників, 
шантаж, тероризм. Усе це свідчить про на-
явність великої кількості проблем у забез-
печенні та охороні громадського порядку і 
необхідності їх вирішення. 
Вимоги часу та ситуація, що склалася на 

сьогодні в Україні, потребують позитивних 
змін в усій системі охорони громадського 
порядку. Задля встановлення базових ме-
ханізмів забезпечення громадського по-

рядку розробляються і впроваджуються 
в дію закони та підзаконні нормативно-
правові акти реформаторського спряму-
вання, використовується зарубіжний до-
свід у напрямку вдосконалення діяльності 
правоохоронних органів, застосовуються 
практичні напрацювання працівників пра-
воохоронної системи європейських країн, 
здійснюються інші заходи. Однак слід розу-
міти те, що такі зміни потребують значних 
матеріальних витрат з боку держави і про-
водити реформування необхідно комплек-
сно, системно, за конкретними програмами. 
Адже досліджуючи нормативно-правове за-
безпечення охорони громадського поряд-
ку, автор приходить до висновку, що зміни 
в діяльності органів державної влади у вка-
заному напрямку почали впроваджуватися 
ще з часів здобуття Україною незалежності. 
Поняття «реформування» стало звичним 
та повсякденним для кожного громадяни-
на держави, проте необхідного змісту воно 
не несло, було затрачено чимало грошо-
вих коштів з державного бюджету з метою 
впровадження змін у належне забезпечен-
ня громадського порядку. Однак бажаного 
результату це не принесло, оскільки такі 
зміни не знайшли повноцінного застосу-
вання. Тому ми повинні взяти до уваги по-
передній негативний досвід у даній сфері і 
сприяти ефективним та позитивним змінам 
у здійсненні охорони громадського поряд-
ку, в першу чергу нормативно закріпивши 
єдине поняття громадського порядку, вра-
ховуючи останні тенденції, та зміни, що 
відбуваються на території нашої держави, а 
також запровадити це поняття у практичне 
застосування. Адже як зазначає Я.Н. Радю-
шин відсутність єдиного розуміння понят-
тя громадського прядку сприяє різночи-
танням, смисловим підмінам, синонімізації 
різних за значенням понять і на певному 
етапі стає гальмом у розвитку тієї або ін-
шої галузі наукових знань. На практиці 
неоднозначне визначення понятійної бази 
призводить до нечіткості цілей і завдань, 
якісної невизначеності суб’єктів діяльності, 
багатозначності і дублювання функціональ-
них зв’язків між ними [3, 4, с. 12]. 
Що стосується охорони громадсько-

го порядку на практиці, то, досліджуючи 



Àäì³í³ñòðàòèâíå ïðàâî

56Ïðàâî.ua ¹ 2, 2015

практичну діяльність працівників право-
охоронних органів, автор зробив висновок 
про те, що дуже часто порушення громад-
ського порядку відбувається під час мітин-
гів, зборів, демонстрацій, у ході яких з боку 
громадян неодноразово застосовуються за-
боронені спеціальні засоби. Основним пра-
воохоронним заходом у таких випадках є 
притягнення осіб до адміністративної від-
повідальності за злісну непокору працівни-
кам міліції. Особливої актуальності набуває 
питання усунення масових заворушень, 
спрямованих на підрив діяльності держав-
ної влади. У таких випадках, на жаль, від-
сутнє розуміння між громадянами та пра-
воохоронцями, дуже часто правоохоронці 
стають жертвами неправомірної поведінки 
громадян, на думку автора наукової статті, 
це відбувається тому, що законодавче за-
безпечення діяльності правоохоронних ор-
ганів у таких ситуаціях не досконале, тому 
працівник міліції є незахищеним, вразли-
вим до такого роду подій. Це питання по-
требує негайного врегулювання, адже саме 
правоохоронець є гарантом забезпечення 
громадського порядку та безпеки громадян 
у цілому. Врегулювання на законодавчому 
рівні потребує заборону застосування і де-
монстрації нацистської (фашистської) атри-
бутики та символіки, що не повинно мати 
місце у розвиненому демократичному сус-
пільстві.
Крім того, дуже важливим є вдоско-

налення законодавства таким чином, аби 
встановити довірливі та взаємні відносини 
між правоохоронними органами та грома-
дянами, щоб кожна людина розуміла, що 
правоохоронець покликаний не застосову-
вати силові методи до нього, а допомагати 
йому.
В умовах реалізації конституційних за-

сад демократичної, правової, соціальної 
держави та формування громадянського 
суспільства нагальним питанням постає 
проблема удосконалення кадрового забез-
печення державного апарату висококвалі-
фікованими і компетентними фахівцями, 
здатними ефективно працювати в право-
охоронних органах. Суспільство і держава 
потребують підготовки нової генерації і 
підвищення кваліфікації вже працюючих 

керівників і фахівців органів державної 
влади, формування реального та перспек-
тивного резерву їх кадрів, щоб своєчасно 
були підготовлені фахівці для заміщення 
нових посад, у тому числі в нових структу-
рах державної служби.
Дуже важливе значення в охороні гро-

мадського порядку має матеріально-тех-
нічне забезпечення правоохоронних ор-
ганів, навики працівників користуватися 
новітніми спеціальними засобами, як для 
припинення правопорушень, так і для їх 
попередження. У нашій державі склалася 
ситуація відсутності у працівника право-
охоронного органу належних гарантій при 
охороні громадського порядку, в тому чис-
лі недостатність не лише практичного і на-
лежного екіпірування та сучасних засобів 
індивідуального захисту, а й елементарних 
речей, необхідних при охороні громад-
ського порядку (достатня кількість палив-
ного матеріалу для службового автомобіля, 
технічна готовність службового транспорту 
для виконання завдань, відповідний фор-
мений одяг та взуття тощо). Все це створює 
загальне враження про правоохоронну 
систему держави, встановлює рівень пова-
ги пересічного громадянина до правоохо-
ронних органів, оцінює здатність держави 
захистити кожного громадянина від пра-
вопорушення та забезпечити громадський 
порядок у цілому. Тому вирішувати питан-
ня матеріально-технічного забезпечення 
правоохоронних органів необхідно більш 
глобально, приймати до уваги стан матері-
ально - технічного забезпечення правоохо-
ронних органів не лише в містах обласного 
значення, а підійти до проблеми значно 
детальніше, вирішити її на регіональному 
рівні. Від правильного прийняття заходів 
із матеріально-технічного забезпечення, на 
думку автора, пропорційно залежить від-
ношення самих правоохоронців до вико-
нання поставлених обов’язків, відчуття пі-
клування з боку держави значно підвищить 
їх авторитет та бажання якісно охороняти 
громадський порядок, а також дозволить 
попередити значну кількість правопору-
шень. 
Підтримка належного стану громад-

ського порядку в державі залежить не лише 
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від правоохоронних органів, а й від діяль-
ності багатьох інших державних органів та 
структур. У тому чилі зменшити кількість 
правопорушень та сприяти ефективній 
охороні громадського порядку дозволить 
культурне виховання населення, проведен-
ня профілактичних заходів, у тому числі 
шляхом популяризації здорового способу 
життя, пропаганді культурних цінностей та 
соціально свідомої поведінки громадян. 
Із вищевикладеного можна зроби-

ти висновок, що громадський порядок є 
невід’ємною частиною розвинутої держа-
ви із демократичними цінностями. Охо-
рона громадського порядку потребує за-
трати значних сил та засобів, що, у свою 
чергу, створює велику кількість проблем, 
що виникають у вказаному напрямку, вони 
взаємопов’язані: одна проблема нерідко 

стає причиною іншої. Перелічені автором 
проблеми охорони громадського порядку 
не є вичерпними, однак їх вирішення має 
здійснюватися на державному рівні та по-
требує системного підходу. Ми повинні 
усвідомлювати, що громадський порядок 
– це не тільки належна підтримка правопо-
рядку в громадських місцях, а й повсякден-
на безпека кожного громадянина. 
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АНОТАЦІЯ 
У статті досліджуються питання, що 

стосуються поняття громадського порядку та 
розкриття його змісту, висвітлюються осно-
вні проблеми охорони громадського порядку та 
пропонуються шляхи їх вирішення.
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ÑÓÒÍ²ÑÒÜ ÏÎÍßÒÒß 
“ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÒÈÂÍÅ ÐÅÃÓËÞÂÀÍÍß 

²ÍÎÇÅÌÍÎÃÎ ²ÍÂÅÑÒÓÂÀÍÍß”

Проблема ефективного процедурного 
втручання органів публічної влади в адмі-
ністрування іноземними інвестиціями час-
то знаходить своє відображення у науковій 
літературі та у публікаціях професійних пе-
ріодичних видань. Ця проблема є предме-
том обговорення у заінтересованих колах, 
у яких інтересанти, внаслідок свого профе-
сійного покликання, вживають допущені 
законом заходи щодо захисту та відновлен-
ня порушеного права свого довірителя (за-
звичай юридичної особи – суб’єкта інвести-
ційних правовідносин).
У науковому плані інститути правовід-

носин іноземного інвестування висвітлюва-
ли у своїх працях економісти В.Г. Андрій-
чук, П.Ю. Бєлєнький. А.Г. Гайдуцький, 
М.П. Денисченко, П.В. Довганюк, С.В. За-
харін, Л.Л. Кот, В.І. Чижова, Д.М. Чер-
ваньов та інші. Серед дослідників юрис-
тів можна виділити праці О.М. Вінника, 
Д.В. Задихайла, В.В. Мачуського Г.В. Смо-
лина, В.В. Сухоноса, В.Д. Чернадчука, 
Р.Б. Шишки, проте «споживчі» запити на 

наукові продукти цього сегменту суспіль-
них відносин невпинно зростає.
Необхідність державного регулювання 

інвестиційних процесів, прийняття відпо-
відних програм у цій галузі давно застосову-
ються у країнах з розвиненою економікою. 
При цьому до самого процесу державного 
регулювання інвестиційної діяльності за-
стосовують термін «державна інвестиційна 
політика». Енциклопедичні джерела визна-
чають термін «інвестиційна політика» як 
комплекс урядових рішень, які визначають 
основні напрями джерела та обсяги вико-
ристання капітальних вкладень в економі-
ку, різні її сфери та галузі [1].
У найширшому сенсі державну інвес-

тиційну політику часто розглядають як 
частину державної економічної політики, 
спрямованої на забезпечення ефективної 
інвестиційної діяльності [2; 3]. А.В. Яцен-
ко визначає це соціальне явище як систему 
заходів, що визначають обсяг, структуру та 
основні напрямки всіх вкладень інвести-
ційних ресурсів різної форми (фізичних, 
фінансових, матеріальних, нематеріальних, 
інтелектуальних) для забезпечення висо-
ких темпів розвитку економіки через кон-
центрацію інвестицій на тих інвестиційних 
проектах, від яких залежать досягнення 
високих темпів розвитку виробництва, зба-
лансованість та ефективність економіки, 
одержання максимального приросту про-
дукції і доходу на одиницю витрат, а також для 
створення в країні соціального середовища, 
яке відповідає вимогам суспільства щодо 

В статье рассмотрены суть и содержа-
ние понятия «административное регули-
рование иностранного инвестирования», а 
также предложена модель дефиниции ис-
следуемого понятия через очерчивание целей, 
которые ставятся к этому виду юридической 
деятельности.

Ключові слова. Адміністративне регулювання, 
інвестиція, інвестиційна діяльність, іноземне інвес-
тування.
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необхідної якості життя, належного рівня 
задоволення соціальних стандартів з ура-
хуванням потреб майбутніх поколінь [4].
Очевидним є те, що діяльність держави 

щодо регулювання інвестування з метою 
реалізації цілей економічної, науково-тех-
нічної та соціальної політики, а також комп-
лекс економічних, організаційно-правових 
та інших заходів держави, спрямованих на 
створення сприятливого інвестиційного 
клімату, структурну перебудову, підвищен-
ня ефективності національної економіки 
забезпечуються державними інституційни-
ми інструментами, які  у різних суспільних 
науках (економіці, соціології та праві) нази-
вають державним регулюванням.
Державне регулювання розглядають як 

окремий вид державно-владної діяльності, 
який передбачає лише встановлення пев-
них обмежень, меж діяльності об’єктів,у 
яких вони можуть вільно функціонувати. 
Воно спрямоване не тільки на об’єкт управ-
ління як такий, а й на середовище його іс-
нування, тим самим відрізняючись від дер-
жавного управління широтою владного 
впливу.
Юридична наука визначає державне ре-

гулювання як здійснення державою комп-
лексних заходів (організаційних, правових, 
економічних тощо) у сфері соціальних, еко-
номічних, політичних, духовних та інших 
суспільних процесів з метою їх упорядку-
вання, встановлення загальних правил і 
норм суспільної поведінки, а також запобі-
гання негативним явищам у суспільстві [5].
Зазвичай юридичні та економічні на-

уки об’єктом дослідження визначають саме 
державне регулювання інвестиційної ді-
яльності, у зв’язку з чим істотно звужують 
зміст цього поняття в порівнянні з понят-
тям «адміністративне регулювання інвести-
ційної діяльності». На нашу думку, остан-
нє є значно ширшим, оскільки в процесах 
саме адміністративного регулювання заді-
яні, поряд з державними, й інші інституції, 
які на підставі закону здійснюють делегова-
ні державою регулювальні функції стосов-
но інвестиційної діяльності.
Дослідження сутності та призначення 

адміністративного регулювання іноземно-
го інвестування обумовлюється його роллю 

в функціонуванні господарського право-
порядку в Україні спрямованого на забез-
печення широкого кола фундаментальних 
суспільних благ.
Питання адміністративного регулюван-

ня іноземного інвестування досліджується 
представниками багатьох суспільних наук: 
права, економіки, соціології, історії тощо. 
Це дозволяє наочно простежити історію 
становлення і розвитку проблем регулю-
вання та регуляторної діяльності окремих 
державних інституцій у процесах залучен-
ня в економіку України зарубіжних інвес-
тицій. Разом з тим такі дослідження спри-
яють теоретичному осмисленню та більш 
оптимальному моделюванню понятійного 
апарату як регуляторної теорії в цілому, так 
і в її специфічних аспектах, які характерні 
юридичній природі адміністративного ре-
гулювання іноземного інвестування як спе-
цифічного виду адміністративно-господар-
ської діяльності органів державної влади та 
місцевого самоврядування.
Адміністративне регулювання інозем-

ного інвестування однозначно слід розгля-
дати як юридичну діяльність, виражену у 
формах як правотворчості, так і правозас-
тосування. Тому вона, як і будь-яка інша 
юридична діяльність, у філософському ро-
зумінні «володіє низкою динамічних еле-
ментів правової системи, де реально втілені 
генетичні зв’язки і функціональні залеж-
ності інститутів державної влади від права, 
ззовні об’єктивовані як залежна сутність 
(діяльність, функціонування державних 
органів), від належного (компетенції, зако-
нодавчо визначених меж діяльності, проце-
дур), втіленого в правовому законі» [6].
У нормативному регулюванні інозем-

ного інвестування головна роль належить 
державі. Але за обставин делегування низ-
ки владних повноважень місцевому само-
врядуванню у країні зростає роль місцевих 
органів влади, посилюється відповідаль-
ність та значення підпорядкованих їм чи 
залучених ними інвестованих ресурсів. 
Це означає, що дії місцевої влади по від-
ношенню до інвестиційних об’єктів підпо-
рядкованих їм суб’єктів господарювання 
також мають нормативний характер (за-
провадження нових місцевих податків і 
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зборів, надання фінансових дозволів, пільг, 
дотацій і субсидій, стягнення штрафів та 
ін.). Саме залучення до кола суб’єктів регу-
лювання іноземного інвестування органів 
місцевого самоврядування обумовлює нас 
застосовувати термін «адміністративне ре-
гулювання» як такий, що пояснює широке 
коло таких суб’єктів.
Історія розвитку інститутів адміні-

стративного регулювання нерозривно 
пов’язана з історією адміністративного 
права в цілому. Вважається, що сам термін 
«адміністративне регулювання» став шир-
ше застосовуватись у середовищі юристів 
та економістів, починаючи з середини 90-х 
років минулого століття. Існує думка, що 
цей термін вперше почали вживати еконо-
місти у дослідженнях, присвячених втру-
чанню держави у ринкову економіку. Тим 
самим, на думку академіка НАН України 
В.К. Мамутова, «вони підкреслювали осо-
бливість цього явища в ринковій економіці 
та відмінність його від існуючого в радян-
ському суспільстві державного управління 
економікою» [7]. Однак аналіз різноманіт-
них досліджень дає нам підстави вважа-
ти, що його неодноразово застосовували й 
радянські адміністративісти та управлін-
ці різних галузей економіки, наприклад-
Ю.Н. Фадєєв [8].
Тривалий час, та й на сьогоднішній 

день також, поняття «адміністративне ре-
гулювання» застосовувалось поряд з по-
няттям «державне регулювання», хоча в 
нормативно-правових актах, у тому числі 
й законах, нормотворець застосовував ви-
ключно останнє.
Щоб розкрити сутність поняття адміні-

стративного регулювання іноземного ін-
вестування, необхідно усвідомити поняття 
«правового регулювання» взагалі, оскільки 
демократичні відносини характеризуються 
нерозривністю соціальних феноменів «дер-
жава» (мається на увазі її адміністративні 
органи) та «право».
У теорії права під правовим регулюван-

ням розуміється дія права на суспільні від-
носини за допомогою певних юридичних 
засобів, насамперед норм права [9]. Право-
ве регулювання, як стверджує Є.В. Охот-
ський, «представляє собою єдність соціо-

логічного, нормативного та практичного 
аспектів» [10].
Воно застосовується тоді, коли назрі-

ває суспільна потреба в упорядкуванні 
взаємозв’язків і взаємодій людей, причому 
певним чином і в певному напрямку. Ма-
ється на увазі те, що у свідомості маси соці-
ально активних індивідуумів сформувалась 
думка про необхідність та актуальність, 
впорядкування певних, вкрай важливих, 
відносин для їх подальшого життя.
Адміністративно-правове регулювання, 

як стверджує В.В. Глунько, – це цілеспря-
мований вплив норм адміністративного 
права на суспільні відносини з метою за-
безпечення за допомогою адміністративно-
правових засобів прав, свобод і публічних 
законних інтересів фізичних та юридичних 
осіб, нормального функціонування грома-
дянського суспільства та держави [11].
Вартою уваги є наукова позиція росій-

ського цивіліста С.С. Алєксєєва, за якою 
«правове регулювання, по-перше, за сво-
єю природою є специфічним різновидом 
соціального регулювання, націленим на 
досягнення певних результатів у житті 
суспільства; по-друге, здійснюється за до-
помогою цілісної утворення – регулятора» 
[9]. При цьому, «адміністративно-правове 
регулювання є різновидом правового ре-
гулювання, яке можна розглядати у трьох 
стадіях: по-перше, як набуття чинності і 
дія правової норми, тобто створення нор-
мативної основи правового регулювання; 
по-друге, індивідуалізацію і конкретизацію 
прав і обов’язків, передбачених правовою 
нормою щодо визначеного кола суб’єктів; 
по-третє, реалізацію, втілення в життя тих 
прав і обов’язків конкретних суб’єктів, які у 
них є в конкретних правовідносинах» [12].
Що стосується поняття «адміністратив-

не регулювання», то є чимало формулювань 
його пояснення, навіть енциклопедичних.
Наприклад, упорядники Економічної 

енциклопедії подають адміністративне 
регулювання як дії адміністрації країни, 
регіонів, спрямовані на збалансованість 
інтересів суб’єктів господарювання за до-
помогою правових законів на принципах 
самовідтворення, самоуправління і самофі-
нансування [13].
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Автори Економічного енциклопедич-
ного словника пояснюють адміністративне 
регулювання як дії адміністрації країни, 
регіонів, спрямовані на узгодження інтересів 
суб’єктів економічної власності та госпо-
дарювання за допомогою указів, розпоря-
джень тощо [14].
Позиція С.В. Макар полягає в тому, що 

адміністративне регулювання, зазвичай, – 
це форма обов’язкової вимоги або примусу 
що застосовується на економічну систему 
(або окремих осіб у рамках цієї системи) [15].
З позиції Г.М. Калетніка, А.Г. Мазура, 

О.Г. Кубая адміністративне регулювання 
– це дії органів виконавчої влади адміні-
страції держави або регіону, спрямовані на 
збалансування інтересів суб’єктів господа-
рювання навколо державних пріоритетів 
за допомогою нормативних актів, вказівок, 
розпоряджень [16].
Адміністративне регулювання охоплює 

ряд методів управління, серед яких на 
основі вітчизняного та зарубіжного досвіду 
слід виділити: стандарти якості навколиш-
нього середовища, стандарти впливу на 
навколишнє середовище, прямі заборони, 
технологічні стандарти, стандарти якості 
продукції, екологічні сертифікати, дозволи 
та ліцензії [8].
Усі наведені нами приклади пояснень 

поняття «адміністративне регулювання» 
заслуговують на наукове існування, оскіль-
ки усі вони підтверджують, що метою ад-
міністративного регулювання є соціально 
детермінований та науково обґрунтований 
результат, на досягнення якого спрямова-
ний процес державно-управлінської діяль-
ності шляхом реалізації цілей державного 
управління [17; 18; 19].
Ширше висвітлення досліджуваного 

нами поняття може бути забезпечене завдя-
ки розкриттю механізму адміністративного 
регулювання, що являє собою низку засобів 
функціонування єдиної системи адміністра-
тивно-правового регулювання, метою засто-
сування яких є: забезпечення прав, свобод 
і публічних законних інтересів фізичних та 
юридичних осіб, функціонування громадян-
ського суспільства і держави.
Автори навчального посібника «Загаль-

на теорія держави і права» А.М. Колодій, 

В.В. Копейчиков, С.Л. Лисенков механіз-
мом правового регулювання суспільних 
відносин пояснюють «сукупність право-
вих засобів, за допомогою яких поведінка 
суб’єктів суспільних відносин приводиться 
у відповідність до вимог і дозволів, що міс-
тяться у нормах права» [20].
О.М. Мельник стверджує, що «механізм 

адміністративно-правового регулювання – 
це засоби функціонування єдиної системи 
адміністративно-правового регулювання з 
метою забезпечення прав, свобод і публіч-
них законних інтересів фізичних та юри-
дичних осіб, функціонування громадян-
ського суспільства і держави» [21].
Складові елементи механізму адміні-

стративно-правового регулювання вчені 
визначають по-різному. Т.О. Коломоєць 
зазначає, що «в механізмі адміністратив-
но-правового регулювання прийнято виді-
ляти органічні та функціональні складові. 
Органічними складовими частинами меха-
нізму адміністративно-правового регулю-
вання слід вважати ті, що визначають суть 
самого явища, тобто без яких не може від-
буватися сам механізм. До них традиційно 
відносять: 1) норми права; 2) акти реаліза-
ції норм права; 3) правові відносини» [22].
В.В. Галунько, В.І. Олефір, М.П. Пих-

тін та Г.Б. Желефа, окрім наведених вище 
складових елементів механізму, доповню-
ють його деякими елементами. У їх розмінні 
до складових елементів механізму адміні-
стративно-правового регулювання відно-
сяться: «1) норми адміністративного права 
та їх зовнішнє вираження – джерело права; 
2) публічну адміністрацію; 3) принципи ді-
яльності публічної адміністрації; 4) індиві-
дуальні акти публічної адміністрації; 5) ад-
міністративно-правові відносини; 6) форми 
адміністративного права; 7) тлумачення 
норм адміністративного права; 8) методи 
адміністративного права; 9) процедури ре-
алізації адміністративно-правових норм; 
10) принцип законності» [23].
Основою правового регулювання є нор-

мативний аспект, тобто розробка та юри-
дичне закріплення (встановлення) норм 
(правил) поведінки людей. Такими норма-
тивно-правовими актами є Господарський 
кодекс України, закони України: «Про ін-
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вестиційну діяльність», «Про захист іно-
земних інвестицій на Україні», «Про режим 
іноземного інвестування», «Про загальні 
засади створення і функціонування спеці-
альних (вільних) економічних зон», «Про 
усунення дискримінації в оподаткуванні 
суб’єктів підприємницької діяльності, ство-
рених з використанням майна та коштів ві-
тчизняного походження»; Укази Президен-
та України: від 7 липня 1998 р. № 748/98 
«Про деякі питання іноземного інвестуван-
ня», від 24 грудня 2014 р. № 950/2014 «Про 
Раду вітчизняних та іноземних інвесторів»; 
Постанови Кабінету Міністрів України: від 
30 січня 1997 р. № 112 «Про затвердження 
Положення про порядок державної реє-
страції договорів (контрактів) про спільну 
інвестиційну діяльність за участю іноземно-
го інвестора», від 29 грудня 2010 р. № 1217 
«Деякі питання організації діяльності ради 
вітчизняних та іноземних інвесторів при 
центральному, місцевому органі виконав-
чої влади», від 6 березня 2013 р. № 139 «Про 
затвердження Порядку державної реєстра-
ції (перереєстрації) іноземних інвестицій 
та її анулювання»; Постанови правління 
Національного Банку України, зокрема: 
10 серпня 2005 р. № 280 «Про врегулюван-
ня питань іноземного інвестування в Укра-
їну» та інші нормативно-правові акти.
Правове регулювання інвестицій у 

ринковому господарстві на національно-
му рівні охоплює: антимонопольне зако-
нодавство; законодавство про власність, у 
тому числі про іноземні інвестиції; банків-
ське і валютне законодавство; податкове 
законодавство; законодавство про працю 
і соціальний захист окремих верств насе-
лення.
Узагальнюючи викладене, можна зро-

бити висновок, що під адміністративним 
регулюванням іноземної інвестиційної ді-
яльності можна вважати дії органів публіч-
ної влади, які на підставі норм права та з 
допомогою правових засобів забезпечу-
ють збалансованість інтересів вітчизняних 
суб’єктів господарювання, іноземних інвес-
торів та держави щодо режиму поводження 
з цінностями, що вкладаються іноземними 
інвесторами в об’єкти інвестиційної діяль-
ності відповідно до законодавства України 

з метою отримання прибутку або досягнен-
ня соціального ефекту.
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АНОТАЦІЯ 
У статті розглянуто сутність та зміст 

поняття «адміністративне регулювання іно-
земного інвестування», а також запропоновано 
модель дефініції досліджуваного поняття через 
окреслення цілей, які ставляться до цього виду 
юридичної діяльності.

SUMMARY 
The article provides the nature and the concept 

of “the administrative regulation of foreign 
investment” and suggests the model of defi nition of 
the researched notion by outlining the ends of this 
kind of legal activity.
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При вчиненні злочину на території 
України підлягають кримінальній відпові-
дальності за КК України будь-які особи за 
виключенням тих, хто користується дипло-
матичним імунітетом. Таке положення за-
кріплено в ч. 4 ст. 6 КК.
Питання про кримінальну відповідаль-

ність осіб, що користуються дипломатич-
ним імунітетом і які за законами України і 
міжнародними договорами не є підсудні у 
кримінальних справах судам України, в разі 
вчинення ними злочину на території Украї-
ни вирішується дипломатичним шляхом.
У «Положенні про дипломатичні пред-

ставництва та консульські установи іно-
земних держав в Україні» та в інших нор-
мативно-правових актах України, з метою 
забезпечення належних умов для здійснен-
ня дипломатичними представництвами та 
консульськими установами іноземних дер-
жав в Україні їх функцій зазначено, що нада-

ється дипломатичний імунітет, який виклю-
чає їх від кримінальної юрисдикції України. 
Дипломатичні представники іноземних дер-
жав і певне коло інших іноземців або частково, 
на засадах взаємності, обмежують криміналь-
ну юрисдикцію щодо консульських праців-
ників та інших осіб.
Особистою недоторканністю та повним 

дипломатичним імунітетом від криміналь-
ної відповідальності користуються: глава ди-
пломатичного представництва в Україні (по-
сол, посланник, повірений у справах), члени 
дипломатичного персоналу дипломатично-
го представництва, які мають дипломатич-
ний ранг – радник, торгові представники та 
їх заступники; військові, військово-польові і 
військово-повітряні аташе та їх помічники; 
перший, другий і третій секретар, аташе та 
секретар-архіваріус, а також члени їх сімей, 
які не є громадянами України і спільно про-
живають разом з ними [14, с. 44]. 
Обмеженим імунітетом від криміналь-

ної відповідальності користуються: кон-
сульські посадові особи, співробітники ад-
міністративно-технічного і обслуговуючого 
персоналу дипломатичних представництв, 
а також представники та посадові особи 
міжнародних організацій, члени парла-
ментських та урядових делегацій. Їх права 
недоторканності поширюється на службові 
та житлові приміщення, на засоби пере-
сування дипломатичних представників. 
Використовувати дипломатичну недотор-
канність у цілях, несумісних з функціями 
дипломатичного представництва, заборо-
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нено законом. Особи, які злочинно зловжи-
вають правом дипломатичної недоторкан-
ності, оголошуються персонами non grata і 
повинні покинути територію України. На 
даних осіб кримінальна юрисдикція Укра-
їни відповідно до абз. 3 ст. 13 Положен-
ня про дипломатичні представництва та 
консульські установи іноземних держав в 
Україні поширюється лише у разі згоди на 
це держави, яка акредитує, що виражаєть-
ся в позбавленні певної особи дипломатич-
ного імунітету від кримінальної юрисдикції 
держави перебування.
Похідними від дипломатичного імуніте-

ту є деякі інші різновиди особистої недотор-
канності. Загальна недоторканність поши-
рюється на всіх людей в однаковому обсязі. 
Згідно зі ст. 29 Конституції України «кожна 
людина має право на свободу та особисту 
недоторканність».
Особиста недоторканність включає ряд 

гарантій та прав:
1) у ч. 1 ст. 29 Конституції України за-

значено, що ніхто не може бути заарешто-
ваний або триматися під вартою інакше як 
за вмотивованим рішенням суду і тільки на 
підставах та в порядку, встановлених за-
коном (протягом п’яти років після набуття 
чинності Конституцією України зберігав-
ся порядок арешту, тримання під вартою і 
затримання осіб, підозрюваних у вчиненні 
злочину, який існував раніше);

2) у разі нагальної необхідності для за-
побігання злочину чи припинення його, 
уповноважені на те законом органи можуть 
застосувати тримання особи під вартою, як 
тимчасовий запобіжний захід, обґрунтова-
ність якого протягом сімдесяти двох годин 
має бути перевірена слідчим суддею, судом 
(ч. 2 ст. 29 Конституції України відтворено у 
ст. 186 КПК);

3) затримана особа негайно звільняєть-
ся, у певних випадках та у порядку, перед-
баченому ст. 202 КПК;

4) кожному заарештованому чи затрима-
ному має бути невідкладно повідомлено про 
мотиви арешту чи затримання, роз’яснено 
його права та надано можливість з моменту 
затримання захищати себе особисто та ко-
ристуватися правовою допомогою захисни-
ка (Порядок досудового ув’язнення визна-

чається Законом України «Про попереднє 
ув’язнення»);

5) кожний затриманий має право у будь-
який час оскаржити в апеляційному поряд-
ку своє затримання (ст. 310 КПК);
Спеціальна недоторканність – це недо-

торканність певних, визначених законом 
категорій посадових осіб. Спеціальна недо-
торканність у юридичному вигляді залежно 
від конкретної категорії осіб, яким вона на-
дана, має різний обсяг та форми гарантуван-
ня.
Депутатський імунітет, або депутатська 

недоторканність, – це недоторканність осо-
би – народного депутата законодавчого ор-
гану (Верховної Ради України), яка полягає 
в тому, що він не може бути притягнений 
до кримінальної відповідальності, затри-
маний чи заарештований без згоди парла-
менту України (ст. 80 Конституції України,-
ст. 27 Закону України від 17 листопада 1992 р. 
«Про статус народного депутата України»-
(у редакції Закону від 22 березня 2001 р.).
Президентський імунітет – це право не-

доторканності Президента України, яким 
він користується під час виконання своїх 
повноважень (ст. 105 Конституції України).
Імунітет Судді – це є його недоторкан-

ність. Суддя не може бути без згоди Верхо-
вної Ради України затриманий чи заарешто-
ваний до винесення обвинувального вироку 
судом (ст.ст. 126, 149 Конституції України).
Недоторканність Уповноваженого Вер-

ховної Ради України з прав людини. Упо-
вноважений користується правом недо-
торканності на весь час своїх повноважень. 
Він не може бути без згоди Верховної Ради 
України притягнутий до кримінальної від-
повідальності або підданий заходам адміні-
стративного стягнення, що накладаються в 
судовому порядку, затриманий, заарештова-
ний, підданий обшуку, а також особистому 
огляду. Кримінальну справу проти Уповно-
важеного може бути порушено лише Гене-
ральним прокурором України (ст. 20 Закону 
України від 23 грудня 1997 р. «Про Уповно-
важеного Верховної Ради України з прав 
людини»).
Метою надання імунітету посадовим осо-

бам нашої держави виступає певний стан у 
діяльності державного механізму взагалі і 
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певного кола посадових осіб зокрема, зва-
жаючи на їх місце і роль у ньому. Імунітет 
зазначених осіб покликаний відігравати 
певну роль у реалізації принципу поділу 
влади. Призначення імунітету представ-
ників та представництв іноземних держав 
і міжнародних організацій полягає у ство-
ренні сприятливої обстановки у сфері між-
народних відносин і забезпеченні належних 
умов для здійснення відповідними пред-
ставництвами та особами покладених на 
них функцій. Міжнародно-правові норми 
передбачають загальні, спільні для всіх дер-
жав – учасниць відповідного міжнародного 
договору положення, які, у свою чергу, по-
винні знайти відображення в національно-
му законодавстві кожної країни з урахуван-
ням специфіки її правової системи [7].
Загальна юридична природа криміналь-

но-правових імунітетів вимагає їх загальної 
кримінально-правової регламентації. Непо-
ширення на певні категорії осіб загальних 
правил настання кримінальної відповідаль-
ності включає звільнення їх від відповідаль-
ності.
У ряді випадків імунітет визначений 

безпосередньо в тексті закону про кримі-
нальну відповідальність. Але це стосуєть-
ся лише приватнокримінальних імунітетів 
(наприклад, спеціальні види звільнення 
від кримінальної відповідальності, перед-
бачені Особливою частиною КК в ч. 2 ст. 
111, ч. 2 ст. 114, ч. 3 ст. 175, ч. 4 ст. 212, ч. 4 
ст. 2121, ч. 2 ст. 255, ч. 6 ст. 258, ч. 2 ст. 2583, 
ч. 4 ст. 2585, ч. 6 ст. 260, ч. 3 ст. 263, ч. 4 
ст. 289, ч. 4. ст. 307, ч. 4 ст. 309, ч. 4 ст. 311, 
ч. 5 ст. 321, ч. 4 ст. 3211, ч. 5 ст. 354, ч. 5 
3683, ч. 5 ст. 3684, ч. 5 ст. 369, ч. 4 ст. 401 
КК). Загальнокримінальні імунітети (ма-
буть, за винятком дипломатичного в ч. 4 ст. 
6 КК) не знайшли відображення в КК. Так 
як злочинність і караність діяння «визнача-
ються тільки цим Кодексом», має місце сут-
тєва прогалина в регламентації виняткових 
правил кримінальної відповідальності ряду 
осіб, що володіють загальнокримінальними 
імунітетами.
Як неодноразово підкреслювалося, на-

явність імунітету не усуває злочинність діян-
ня. Імунітет являє собою обставину, в силу 
якого людина повинна звільнятися від кри-

мінальної відповідальності, адже подолання 
імунітету дозволяє кримінальній відпові-
дальності наступити на загальних підставах.
Думається, що не має сенсу вводити 

кілька статей, присвячених загальнокри-
мінальним імунітетам. Більш приваблива 
є ідея єдиної регламентації звільнення від 
кримінальної відповідальності за наявності 
імунітету. У цих цілях розділ 9 КК («Звіль-
нення від кримінальної відповідальності») 
слід доповнити спеціальною нормою про 
звільнення від кримінальної відповідаль-
ності у зв’язку з особливим юридичним ста-
тусом особи. Мабуть, подібна новела в кри-
мінальному законодавстві вимагає внесення 
відповідних змін і в кримінально-процесу-
альне законодавство.
Видається, що в пропонованій статті по-

винні бути відображені наступні моменти:
- Особа володіє імунітет в силу вказівки 

закону або міжнародної угоди;
- Імунітет може бути подоланий в уста-

новленому порядку, наслідком чого буде 
настання кримінальної відповідальності на 
загальних підставах;

- Час дії імунітету пов’язаний з наявніс-
тю спеціального статусу особи, тобто зник-
нення цього статусу спричиняє зникнення 
й імунітету.
Наявність імунітету – не реабілітаційна 

підстава звільнення від кримінальної відпо-
відальності.
У зв’язку з останнім треба особливо зу-

пинитися на питанні про співвідношення 
імунітету і давнього строку притягнення 
до кримінальної відповідальності. Особа 
звільняється від кримінальної відповідаль-
ності, якщо з дня вчинення нею злочину і 
до дня набрання вироком законної сили 
минули зазначені в ст. 49 КК строки. У разі 
здійснення особою нового злочину терміни 
давності по кожному злочину обчислюються 
самостійно. Пред’явити особі обвинувачен-
ня можна тільки в зазначений у ст. 49 КК 
проміжок часу. Причому юридична оцінка 
діяння дається відносно моменту його вчи-
нення (ч. 2 ст. 4 КК). Для прикладу мож-
на навести наступне: відмова притягнення 
депутата до кримінальної відповідальності 
може носити тимчасовий характер і обмеже-
на часом володіння відповідною особою ста-
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тусу депутата. Після втрати особою такого 
статусу питання про притягнення цієї особи 
вирішується на загальних підставах, зрозу-
міло, в межах строків давності притягнення 
до кримінальної відповідальності.
Припинення дії імунітету у зв’язку з 

втратою особою особливого юридичного 
статусу (наприклад, закінчення повнова-
жень депутата, відставка дипломатичного 
агента та ін.) означає можливість настання 
кримінальної відповідальності тільки при 
дотриманні строку давності. Лише закін-
чення цього терміну «реабілітує» злочин і 
злочинця. І звільнення від відповідальнос-
ті через наявність імунітету не може, як і 
інші нереабілітуючі обставини, вважатися 
остаточним рішенням, яке знімає з особи 
всі правові наслідки скоєного. Тим більше, 
що «ніхто не може бути притягнений до 
кримінальної відповідальності за той самий 
злочин більше одного разу» (ч. 3 ст. 2 КК). 
Так при звільненні особа її і не несе. Термін 
давності впливає тільки на притягнення до 
кримінальної відповідальності. 
Звільнення від кримінальної відпові-

дальності – специфічна форма реалізації 
кримінальних правовідносин. Строк дав-
ності притягнення до кримінальної відпо-
відальності може впливати на відновлення 
припинених раніше правовідносин. Відно-
виться вони можуть тільки у зв’язку з юри-
дично значущою обставиною. Такою якраз і 
виступає закінчення строку дії кримінально-
правового імунітету. Якщо термін давності 
минув, за загальним правилом не може мати 
місце і кримінальне переслідування.
Ще одна обставина, на якій треба заго-

стрити увагу. Цілком допустима ситуація, 
коли одним із суб’єктів злочину, вчиненого 
у співучасті, є особа, що володіє імунітетом. 
Виникає питання – як кваліфікувати діяння 
іншого співучасника, якщо перший звіль-
нений від кримінальної відповідальності 
на підставі наявності імунітету. Якщо закон 
про кримінальну відповідальність вважає 
факт вчинення злочину у співучасті квалі-
фікуючою ознакою або навіть конститутив-
ною ознакою злочину (наприклад, у ст. 257 
КК), то в діях усіх осіб був склад групового 
злочину (не можна при цьому забувати про 
особливості співучасті, що належать до спе-

ціального суб’єкту). Незважаючи на фактич-
не звільнення одного зі співучасників від 
кримінальної відповідальності через наяв-
ність імунітету, все вчинене має кваліфікува-
тися як вчинене у співучасті. Дана позиція 
знайшла своє обґрунтування в теорії кримі-
нального права [6, с. 14].
Все вищевикладене дозволяє запропо-

нувати внести в розділ 9 КК норму під номе-
ром 441 такого змісту:

«Звільнення від кримінальної відпові-
дальності у зв’язку з наявністю імунітету від 
кримінальної відповідальності.

1. Особа, яка вчинила злочин, звільня-
ється від кримінальної відповідальності, 
якщо вона має імунітет від кримінальної від-
повідальності, встановлений законом Укра-
їни або міжнародним договором, ратифіко-
ваним Верховною Радою України.

2. Особа, яка вчинила злочин, підлягає 
кримінальній відповідальності на загальних 
підставах, якщо імунітет подоланий в по-
рядку, встановленому законом України або 
міжнародним договором, ратифікованим 
Верховною Радою України, або закінчив-
ся термін дії такого імунітету, але не минув 
термін давності відповідно до статті 49 цьо-
го Кодексу.
Нарешті, хотілося б зупинитися на про-

блемі подальшої еволюції імунітету в укра-
їнському кримінальному праві. Імунітет яв-
ляє собою виключення з принципу рівності 
громадян перед законом. Кожен вид імуні-
тету з’явився і розвивався в силу особливого 
правового статусу осіб, які ним володіють.-
І якщо візьме гору тенденція збільшення 
числа категорій таких осіб, почне втрачати 
сенс даного принципу кримінального права 
[5, с. 159-160]. 
Досвід західних країн наочно показує, 

що поява того чи іншого нового імунітету 
від кримінальної відповідальності (напри-
клад, поліцейських у країнах загального 
права [9, с. 5]) зустрічає негативне ставлен-
ня не тільки в середовищі науковців, а й у 
широких верств населення. Зрозуміло, що 
різні категорії осіб у будь-якому суспільстві 
завжди будуть прагнути зміцнити свій соці-
альний і правовий статус, у тому числі і за 
рахунок розширення дії виключних прав, 
до яких якраз і відноситься імунітет. Але по-
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дібна тенденція породжує корпоративність 
і роз’єднаність соціуму. Вона протистоїть 
ідеалу створення відкритого громадянсько-
го суспільства, проголошеного в нашій кра-
їні. Звичайно, кожен ідеал – це всього лише 
блага мета, недосяжна повністю в реально-
му житті. 
У найближчому майбутньому, безумовно, 

не знайдеться вагома підстава для відмови, 
скажімо, від дипломатичного або імунітету 
свідків. Та й навряд чи подібну підставу вар-
то шукати. Але пропозиції створення нових 
привілейованих каст у суспільстві (шляхом 
введення нових кримінально-правових іму-
нітетів) виглядають як бар’єри для еволюції 
всієї правової системи України. Цікаво, що 
багато працівників правоохоронних орга-
нів (32%) висловлювалося якраз за введення 
нових імунітетів у кримінальному праві, які 
повинні належати саме цим особам. На гли-
боке переконання автора, подібні устрем-
ління не повинні ні в якому разі отримати 
законодавче закріплення, адже закон про 
кримінальну відповідальність єдиний для 
всіх. А подальша еволюція імунітету бачить-
ся якраз у скороченні числа категорій осіб, 
що ним володіють.
Наприкінці слід викласти основні висно-

вки і пропозиції: 
1) Кримінально-правовий імунітет мож-

на визначити як сукупність особливих пра-
вил, що відноситься до спеціально обумов-
лених у законі осіб, який регулює порядок 
настання кримінальної відповідальності, 
відмінний від загальноприйнятого. Такий 
порядок, безумовно, включає і звільнення 
від кримінальної відповідальності осіб, що 
володіють тим чи іншим імунітетом. Імуні-
тет у кримінальному праві означає виклю-
чення з принципу рівності громадян перед 
законом. Це виключення може бути обу-
мовлено тільки особливим правовим стату-
сом особи.

2) За приналежністю пропонується ви-
значити наступні види імунітетів у кримі-
нальному праві України: а) дипломатич-
ний; б) персоналу міжнародних організацій; 
в) консульський; г) осіб, які перебувають 
під міжнародним захистом; д) Президента 
України; е) депутатів; ж) суддів; з) посадо-
вих осіб держави; і) свідоцький; к) інші.

3) Наявність імунітету є не реабілітую-
чою підставою звільнення від кримінальної 
відповідальності. Припинення дії імунітету 
у зв’язку з втратою особою особливого юри-
дичного статусу (наприклад, закінчення по-
вноважень депутата або позбавлення його 
недоторканності за рішенням парламенту, 
відставка дипломатичного агента або відмо-
ва акредитуючої держави від імунітету тако-
го агента та ін.) Означає можливість настан-
ня кримінальної відповідальності. Настання 
кримінальної відповідальності зв’язується 
також з дотриманням відповідного строку 
давності, визначеного в ст. 49 КК. Лише ви-
тікання такого терміну «реабілітує» злочин і 
злочинця.

4) Пропонується внести в розділ 9 КК 
норму під номером 441 наступного змісту: 

«Звільнення від кримінальної відпові-
дальності у зв’язку з наявністю імунітету від 
кримінальної відповідальності.

1. Особа, яка вчинила злочин, звільня-
ється від кримінальної відповідальності, 
якщо вона має імунітет від кримінальної від-
повідальності, встановлений законом Укра-
їни або міжнародним договором, ратифіко-
ваним Верховною Радою України.

2. Особа, яка вчинила злочин, підлягає 
кримінальній відповідальності на загальних 
підставах, якщо імунітет подоланий у по-
рядку, встановленому законом України або 
міжнародним договором, ратифікованим 
Верховною Радою України, або закінчив-
ся термін дії такого імунітету, але не минув 
термін давності відповідно до статті 49 цьо-
го Кодексу.
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SUMMARY 
The article investigates the immunity in 

criminal law and its classifi cation. Immunity 
is considered as a criminal-legal institute, the 
classifi cation of types of immunity, immunity, and 
it’s the essence of his appointment. The proposal for 
improving the criminal law provisions related to 
the criminal immunity has been done.

АНОТАЦІЯ 
Стаття присвячена дослідженню імуніте-

ту в кримінальному праві і його класифікації. 
Розглядається імунітет як кримінально-пра-
вовий інститут, класифікація видів імуніте-
ту, розкривається сутність імунітету і його 
призначення. Сформульовані пропозиції щодо 
вдосконалення норм кримінального законодав-
ства, пов’язаних з кримінально-правовим іму-
нітетом.
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ÎÁ’ªÊÒ ÇËÎ×ÈÍÓ 
ßÊ ÊÐÈÌ²ÍÀËÜÍÎ-ÏÐÀÂÎÂÀ 

ÊÀÒÅÃÎÐ²ß

У статті аналізуються загальні ознаки 
складу злочинів, характеризується невід’ємний 
елемент складу злочинів - об’єкти злочинів, 
розглянута класифікація складу злочинів та 
їх теоретичне та практичне значення. 

Ключові слова: об’єкт, злочин, правові відноси-
ни, кримінально-правова категорія, кваліфікація 
об’єктів злочинів, суспільна небезпека, елемент скла-
ду злочинів.

 ÁÀÍÄÓÐÊÀ ²ðèíà Îëåêñàíäð³âíà - êàíäèäàò þðèäè÷íèõ íàóê, äîöåíò 
êàôåäðè êðèì³íàëüíîãî ïðàâà ³ êðèì³íîëîã³¿ Õàðê³âñüêîãî íàö³îíàëüíîãî 
óí³âåðñèòåòó âíóòð³øí³õ ñïðàâ

Об’єктом злочину вважається кримі-
нально-правова категорія, яка використову-
ється для позначення суспільних інститутів, 
яким завдано шкоду внаслідок вчинення 
кримінального протиправного діяння (без-
діяльності). 1 Кримінальний кодекс України 
має своїм завданням правове забезпечення 
охорони прав і свобод людини та громадя-
нина, власності, громадського порядку та 
громадської безпеки, довкілля та конститу-
ційного устрою України від злочинних по-
сягань, забезпечення миру й безпеки люд-
ства, а також запобігання злочинам. Для 
здійснення цього завдання Кримінальний 
кодекс України визначає, які суспільно не-
безпечні діяння є злочинами та які покаран-
ня застосовуються до осіб, що їх вчинили 
(ст. 1 КК України). 2 
Об’єктом охорони, згідно з КК Украї-

ни, є суспільні відносини, зокрема, права і 
свободи людини та громадянина, власність, 

1 Кримінальний кодекс України :науково-практичний 
коментар / за заг. ред.. В Т. Маляренка та В.В. Сташи-
са. Харків : ТОВ «Одіссей». – 2004. – С.7.
2 Там же. – 1148 ст.

громадський порядок та громадська безпе-
ка, довкілля, конституційний лад України, 
мир і безпека людства. Єдиною й дійсною 
підставою кримінальної відповідальності є 
наявність складу злочину, тобто сукупності 
ознак (об’єктивних і суб’єктивних), що ви-
значають вчинене суспільно небезпечне ді-
яння як злочин, передбачений Криміналь-
ним кодексом України.
Такими ознаками злочину є об’єкт та 

об’єктивна сторона, суб’єкт і суб’єктивна 
сторона. Об’єктом злочину виступають 
суспільні відносини, перелічені у ст.1 
КК України, які охороняються законом 
і яким протиправним діянням завдано 
шкоду. Без об’єкта злочину немає складу 
злочину. 
Невід’ємним фактором у практичному 

застосуванні норм кримінального права є 
правильність кваліфікації того чи іншого 
злочину. З огляду на це у теорії криміналь-
ного права виник своєрідний апарат – склад 
злочину, на основі якого побудовано кон-
струкцію норм Особливої частини Кримі-
нального Кодексу України. За допомогою 
складу злочину стають можливими відне-
сення окремих діянь за відповідними озна-
ками до окремих видів кримінальних пра-
вопорушень, структуризація видів злочи-
нів, кваліфікація діянь та вирішення інших 
практичних питань.
У науковій літературі склад злочину 

визначають як сукупність установлених у 
криміналь ному законі юридичних ознак 
(об’єктивних і суб’єктивних), що ви значають 
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вчинене суспільно небезпечне діяння як 
злочинне 3. 
Об’єкт злочину є надзвичайно важ-

ливим, хоч і юридично рівнозначним 
обов’язковим елементом складу будь-якого 
кримінально протиправного та суспільно 
небезпечного діяння. Теоретичний аспект 
об’єкту злочину детально розроблено в 
юридичній науці, проте до цього часу то-
читься багато дискусій щодо його визна-
чення.
Інтереси, що охороняються, мо-

жуть мати реальний характер – життя, 
здоров’я, недоторканність володіння – або 
ідеальний – честь, релігійні почуття, гід-
ність тощо. Ці інтереси можуть належати 
окремій особі, фізичній чи юридичній, чи 
окремим спільнотам, існуючим у державі, 
або всій сукупності суспільних факторів, 
всьому суспільству, або, нарешті, державі 
як юридично організованому цілому. Пра-
воохорона може стосуватись як самого ін-
тересу, захищаючи його безпосередньо від 
руйнування, знищення чи зміни, або охо-
рона може бути спрямована на юридичне 
відношення особи до такого блага – охоро-
на можливості та свободи володіти, розпо-
ряджатись чи користуватись таким благом 
чи інтересом.4

Об’єкт злочину – це соціально-значимі 
цінності, інтереси, блага, що охороняються 
кримінально-правовим законом на які по-
сягає особа, вчиняючи злочин, і в резуль-
таті вчинення злочинного діяння припи-
няється або може бути причинена суттєва 
шкода.5

В.Я. Горбачевський зазначає, що 
об’єктом злочину є суспільні відносини, 
які перебувають під охороною криміналь-
ного закону, на які посягає злочин, яким 
заподіюються або які ставляться під загро-

3 Бажанов М.І. Кримінальне право України: Загаль-
на частина: Підручник для студентів юрид. спец. 
вищ. закладів освіти / М.І. Бажанов, В.В. Сташис, 
В.Я.Тацій. – Київ – Харків: Юрінком Інтер – Право, 
2002. – 416 с.
4 Русское уголовное право. Лекции: Часть общая: В 
2-х т.. Т. 1 / Таганцев Н.С.; Сост. и отв. ред.: Загоро-
дников Н.И. – М.: Наука, 1994. – 380 c. С.32-35
5 Курс уголовного права. Общая часть. Том 1: Уче-
ние о преступлении / Подред. Н. Ф. Кузнецовой, 
И. М. Тяжковой. М., 2002. С.209

зу заподіяння суспільно небезпечної шко-
ди.6

Такої ж думки притримується профе-
сор Коржанський М.Й. (об’єктом злочину у 
кримінальному праві є суспільні відносини, 
які охороняються законом від злочинних 
посягань).7

Мельник М.І. та В.А. Клименко також 
вважають, що об’єктом злочину є суспільні 
відносини між людьми, що існують у сус-
пільстві та охороняються нормами кримі-
нального законодавства.8

Проте не можна цілком погодитись з 
вищезазначеними поглядами про поняття 
об’єкту злочину. Такий підхід до цієї про-
блеми дещо недооцінює значення людини 
у сфері соціального життя, визнаної Кон-
ституцією України найвищою соціальною 
цінністю, а її права , свободи та їх гарантії 
мають визначати зміст і спрямування діяль-
ності держави.9

Більш точною є теорія А.Н. Трайніна, на 
думку якого об’єктом посягання в його кон-
кретному життєвому втіленні можуть бути 
як матеріальні, так і нематеріальні цінності 
– політичні, моральні, культурні та інші.10

Прихильники цієї теорії визначення 
об’єкта злочину зазначають, що цінності – 
це те, що має суттєве значення для людини 
і суспільства в цілому, тому вони охороня-
ються нормами різних галузей права, а най-
важливіші з них бере під захист криміналь-
не законодавство. Будь – яке злочинне діян-
ня, спрямоване проти цих найважливіших 
цінностей, створює загрозу спричинити або 
спричинює їм шкоду, отже, вони є об’єктом 

6 Горбачевський В.Я. Кримінальне право України: 
теоретичний курс та практикум: Навчальний посіб-
ник / За заг. ред. В.Я. Горбачевського – К.: Атіка, 
2005. с.51
7 Коржанський М.Й. Кримінальне право і законо-
давство України. Частина Загальна. Курс лекцій / 
За ред. М. Й. Коржанського – К.: Атіка, 2001.-С.147
8 Мельник М.І. Кримінальне право України. За-
гальна частина: Підручник.(Ю.В.Александров, 
В.І. Антипов, М. В. Володько та ін.). Вид. 3-тє, пере-
робл. та допов./ За ред. М. І. Мельника, В. А. Кли-
менка.- К.: Юридична думка, 2004.- С.78
9 Конституція України : прийнята на п’ятій сесії 
Верховної Ради України 28 червня 1996 р. – К. : 
Преса України, 1997. – 80 с
10 Трайнин А.Н. Общее учение о составе преступле-
ния. – М.: Госюриздат, 1957. – С.123
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злочину. Тому, на їхню думку, об’єкт, як 
елемент складу злочину, – це цінності, що 
охороняються кримінальним законом, про-
ти яких спрямовано злочинне діяння і яким 
воно може заподіяти або спричиняє шко-
ду.11

П. С. Матишевським висловлено ще одну 
точка зору, згідно з якою як об’єктом зло-
чину, крім суспільних відносин, виступають 
і особисті блага людини (життя, здоров’я, 
фізична недоторканність, честь, гідність). 
Слід зазначити, що ця точка зору заслуговує 
повної підтримки, оскільки вказані блага – 
це природні цінності, існування яких не за-
лежать від суспільства і держави, а можуть 
ними лише охоронятись.12

Суспільні відносини – це специфічні 
взаємодії, врегульовані різноманітними со-
ціальними нормами. Суспільні відносини 
виникають між двома та більше людьми, 
які відіграють певну соціальну роль, мають 
якусь соціальну позицію. Виникають вони 
також і між групами людей, між людиною 
та групою.
Правова наука, яка в цьому питанні 

ґрунтується на положеннях філософії, ви-
знає, що структура суспільних містить у 
собі: предмети (об’єкти), стосовно яких ви-
никають суспільні відносини; суб’єкти (учас-
ники, носії) суспільних відносин, ті, між ким 
суспільні відносини виникають; соціальний 
зв’язок, у якому проявляється зміст суспіль-
них відносин.13

Предметом (об’єктом) суспільних відно-
син завжди є те, з приводу (стосовно) чого 
виникає суспільне відношення. Як предмет 
(об’єкт) суспільних відносин можуть висту-
пати ті чи інші явища зовнішнього світу, 
предмети, які є продуктом людської діяль-
ності і мають відповідну цінність (як у гро-
шовому, так і не в грошовому визначенні).
Враховуючи викладене, на думку автора, 

11 Шевчук В.В. Об’єкт злочину за кримінальним 
правом України / Шевчук В.В., О.В. Охман // 
Університетські наукові записки. – 2006. – № 2(18) 
– С. 234 – 239
12 Фріс П. Л. Кримінальне право України. Загальна 
частина: Підручник для студентів вищих навчаль-
них закладів / П.Л. Фріс – К.: Атіка, 2004. – 488 с.
13 Фріс П. Л. Кримінальне право України. Загальна 
частина: Підручник для студентів вищих навчаль-
них закладів / П.Л. Фріс – К.: Атіка, 2004. – 488 с.

об’єкт злочину – це ті суспільні відносини, 
цінності, матеріальні та нематеріальні бла-
га, на які посягає злочин, завчаючи певної 
шкоди, і які охороняються кримінальним 
законодавством. 
Дивлячись на те, що суспільні відноси-

ни, на які посягають злочини і які є об’єк-
тами таких злочинів, є дуже різноманітни-
ми, у кримінально-правовій науці сформува-
лася певна класифікація цих об’єктів. Така 
класифікація є необхідною, тому що вона 
сприяє більш повному розкриттю сутності 
та значимості об’єктів злочину.
Найбільш поширеною класифікацією 

об’єктів є так звана «вертикальна» класифі-
кація. Вона розрізняє об’єкти загальні, ро-
дові і безпосередні.
Традиційно загальним об’єктом назива-

ють усі суспільні відносини, поставлені під 
охорону кримінального законодавства. Од-
нак це не означає, що кримінальне право 
охороняє усі без винятку суспільні відноси-
ни. Норми криміна льного права спрямова-
ні на захист лише тих суспільних відно син, 
спричинення шкоди яким здатне завдати 
істотної шкоди інтересам суспільства в ці-
лому. Отже, об’єктом злочину є не всі й не 
будь-які суспільні відносини, а лише ті, які 
охороня ються кримінальним правом.14

Проте, як зазначає П.С. Мартишевський 
та Є. В. Фесенко, практично вся сукупність 
суспільних відносин не може бути об’єктом 
складу злочину. По суті, це об’єкт кримі-
нально – правової охорони, який не слід 
ототожнювати з поняттям об’єкта злочину. 
Отже, для введення так званого загально-
го об’єкта у «вертикальну» класифікацію 
об’єктів злочинів немає підстав. Ця класифі-
кація, на їхню думку, містить лише два види 
об’єктів – родовий і безпосередній.15

Очевидно, що така категоричність щодо 
заперечення наявності підстав для введен-
ня загального об’єкта у «вертикальну» кла-

14 Омельчук О.М. Кримінальне право України: Навч. 
посіб. / С. Г. Волкотруб, О М. Омельчук, В. М. Ярін 
та ін.–За ред О. М. Омельчука. – К.: Наукова думка; 
Прецедент, 2004. – С.129
15 Матишевський П.С. Кримінальне право України. 
Загальна частина: Підр. / Г.В. Андрусів, П.П. Ан-
друшко, В.В. Беньківський та ін.; П.С. Матишев-
ського та ін. – К.: Юрінком – Інтер, 1997. – С. 129.
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сифікацію необґрунтована. Оскільки такий 
об’єкт об’єднує вичерпне коло суспільних 
відносин, взятих під охорону криміналь-
ного закону. Якщо ж ті чи інші відносини 
не взяті під таку охорону, то заподіяння їм 
шкоди не є злочином. Загальний об’єкт дає 
змогу розкрити соціально-політичну сут-
ність, суспільну небезпечність злочину. Він 
іноді допомагає відмежувати злочин від не-
злочинної поведінки.16

Значення загального об’єкт злочину, 
перш за все, допомагає у визначенні кола 
найбільш важливих суспільних відносин, 
благ та інтересів суспільства, які охороня-
ються кримінальним законодавством.
Наступним елементом у вертикальній 

системі об’єктів є родовий об’єкт злочину. 
Наукова література у більшості випадків 
пропонує визначення родового об’єкту як 
групи однорідних, тотожних за своїми ха-
рактеристиками об’єктів, які охороняють-
ся єдиною групою кримінально-правових 
норм і перебувають між собою у відповідно-
му співпідпорядкуванні.17

Родовий об’єкт являє собою менш ви-
сокий (усе реднений) рівень узагальненос-
ті суспільних відносин, які охороня ються 
кримінальним законом. Групування сус-
пільних відносин здійснюється не довіль-
но, а на підставі об’єктивно існуючих кри-
теріїв, які обумов люють їх тотожність або 
однорідність. Такими критеріями є різні 
елементи суспільних відносин, які охоро-
няються, їх соціальне при значення в них 
(суб’єкти або предмети відносин, зміст та 
особливість соціального зв’язку). Основою 
ж такої класифікації суспільних від носин 
справедливо визнається та чи інша сфе-
ра державного або гро мадського життя. 
Тому родовими об’єктами слід визнавати 
відноси ни власності, систему господарю-
вання, відносини, що забезпечують належ-
ний громадський порядок і моральність та 
інш.

16 Шевчук В.В. Об’єкт злочину за кримінальним 
правом України / Шевчук В.В., О.В. Охман // Уні-
верситетські наукові записки. – 2006. – № 2(18) –    
С. 234 – 237
17 Фріс П. Л. Кримінальне право України. Загальна 
частина: Підручник для студентів вищих навчаль-
них закладів / П.Л. Фріс – К.: Атіка, 2004. – 488 с.

Не випадково, що родовий об’єкт злочи-
нів найчастіше зазначається у назві розділу 
Особливої частини КК. Наприклад, розділ 
VII названо «Злочини у сфері господарської 
діяльності». Родовим об’єктом виступають 
саме ці суспільні відносини, тобто такий їх 
стан, який забезпечує встановлений у дер-
жаві порядок господарювання. Іноді родо-
вий об’єкт злочину вказується в самій кри-
мінально-правовій нормі. Так, у ст. 401 КК 
(поняття військового злочину) як родовий 
об’єкт військових злочинів зазначається 
встановлений порядок несення або прохо-
дження військової служби.18

Проте деякі автори звертають увагу 
на уявний характер родового об’єкту. На-
приклад, І.П. Лановенко та Г.І. Чангулі за-
уважували, що окремі автори висловлюють 
сумніви щодо доцільності й навіть правиль-
ності його визначення, тому що родовий 
об’єкт злочину – це абстракція, якої не знає 
закон.19

Родовий об’єкт злочину все-таки має 
значення для практики кримінального 
права. Він дає змогу провести класифіка-
цію всіх злочинів і кри мінально-правових 
норм, які встановлюють відповідальність за 
їх вчинення. Ця властивість була покладена 
в основу побудови Особливої частини Кри-
мінального кодексу, правильно об’єднавши 
в межах одного розділу кодексу норми, в 
яких встановлюється відповідальність за 
посягання на тотожні чи однорідні суспіль-
ні відносини. Так, до розділу VI Особливої 
частини КК Укра їни «Злочини проти влас-
ності» включено норми, які встановлюють 
відповідальність за злочинні посягання на ті 
суспільні відносини, що покликані забезпе-
чити недоторканність власності. До розділу 
XVIII Особливої частини КК «Злочини про-
ти правосуддя» включені нор ми про відпо-
відальність за посягання на існуючу в нашій 
державі систему правосуддя.
18 Мельник М.І. Кримінальне право України. За-
гальна частина: Підручник.(Ю. В. Александров,     
В. І. Антипов, М. В. Володько та ін.). Вид. 3-тє, пе-
реробл. та допов./ За ред. М. І. Мельника, В. А. Кли-
менка.- К.: Юридична думка, 2004.- С 82.
19 Лановенко И.П., Чангули Г.Л. Уголовно-право-
вая охрана трудовых прав граждан/ АН УССР. Ин-т 
государства и права. – Киев.: Наук. Думка, 1989. – 
С.13.
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Третім видом є безпосередній об’єкт зло-
чину. Під ним слід ро зуміти ті конкретні сус-
пільні відносини, які поставлено законодав-
цем під охорону певної статті Особливої час-
тини КК і яким завда ється шкоди злочином, 
що підпадає під ознаки конкретного складу 
злочину.20

Правильне визначення безпосередньо-
го об’єкта дає можливість встановити коло 
суб’єктів відносин, які охороняються, межі 
злочинної і незлочинної поведінки, пра-
вильно сформувати склад злочину, кваліфі-
кувати за існуючою статтею Особливої час-
тини, визначити ступінь суспільної небез-
печності посягання на охоронювані законом 
суспільні відносини, розмір покарання та 
інше.21

Видовим об’єктом є той об’єкт, на який 
посягають усі злочини окремого виду (вбив-
ства, викрадення, дезертирство, хабарни-
цтво тощо). Безпосередній об’єкт – це вже 
порушені суспільні відносини, тобто об’єкт, 
який вже змінився окремим конкретним 
злочином або який перебуває в умовах ре-
альної небезпеки. На відміну від загаль ного, 
родового, видового об’єктів, яким шкода 
безпосеред ньо злочином не заподіюється, 
шкоду від злочину завжди зазнає безпосе-
редній об’єкт. На рівні видового, родового 
та загального об’єктів суспільна шкода за-
подіюється тільки завдяки пошкодженню 
або загрозі пошкодження безпосе реднього 
об’єкта. Видовий, родовий та загальний 
об’єкти страждають тільки в тій частині, у 
якій шкода заподіюється безпосередньому 
об’єкту. При цьому у конкретному своєму 
прояві окремі суспільні відносини як без-
посередній об’єкт ушкоджуються злочином 
або навіть знищуються, анулюють ся зовсім. 
Видовий об’єкт може бути ушкодженим 
лише в одиничних своїх проявах, але не 
може бути анульованим, бо неможливо зо-
всім знищити злочинним чином відносини 

20 Бажанов М.І. Кримінальне право України: За-
гальна частина: Підручник для студентів юрид. 
спец. вищ. закладів освіти / М.І. Бажанов, В.В. Ста-
шис, В.Я.Тацій. – Київ – Харків: Юрінком Інтер – 
Право, 2002. – С.99
21 Галиакбаров Р.Р. Уголовное право Российской 
Федерации. Общая часть/Р.Р. Галиакбаров . – Крас-
нодар, КГАУ, 1997. – С. 141.

да ного виду, наприклад, відносини власнос-
ті, життя, здоров’я людей та інші суспільні 
відносини як такі.22

У теорії кримінального права широко 
відома також і класифі кація безпосеред-
ніх об’єктів злочинів «за горизонталлю». 
Сутність цієї класифікації полягає в тому, 
що на рівні безпосереднього об’єкта ви-
окремлюють основний (головний) і додат-
ковий об’єкти. Необхідність такої класифі-
кації виникає тоді, коли той самий злочин 
одночас но завдає шкоди кільком суспіль-
ним відносинам. Наприклад, у разі розбою 
– ст. 187, – страждають власність і життя або 
здоров’я люди ни; у разі перевищенні вла-
ди або службових повноважень, якщо воно 
супроводжувалося насильством над особою 
– ч. 2 ст. 365, – об’єк тами виступають відно-
сини власності й особа потерпілого.
Отож, основний об’єкт слід розуміти як 

такі суспільні відносини, той інтерес, який 
законодавець, створюючи норму, намагав-
ся поставити під охорону кримінального 
закону в цьому випадку. Додаткові об’єкти 
і суспільні відносини, які, заслуговуючи у 
певному аспекті самостійної охорони, сто-
совно цілей і завдань створення цієї нор-
ми, захищаються кримінальним законом 
лише опосередковано, оскільки ці відноси-
ни обов’язково потрапляють в небезпеку 
спричинення шкоди під час вчинення по-
сягання на основний безпосередній об’єкт. 
Факультативний об’єкт – це такі суспільні 
відносини, які, потребуючи в інших випад-
ках і самостійної кримінально-правової охо-
рони, під час вчинення цього злочину може 
потрапити у небезпеку заподіяння шкоди, 
проте зовсім не обов’язково.23 
Розгляд теоретичних питань про об’єкт 

злочину має важливе значення для пер-
спектив подальшого дослідження проблем, 
пов’язаних зі встановленням складу злочи-
ну як підстави кримінальної відповідаль-
ності особи та приведення науки кримі-
нального права у відповідність до сучасних 
методів урегулювання суспільних відносин. 
Об’єкт злочину є одним із найголовніших та 

22 Коржанський М.Й. Кримінальне право і законо-
давство України. Частина Загальна. Курс лекцій / 
За ред. М. Й. Коржанського – К.: Атіка, 2001.-С.163
23 Там же, что и 29.



75

Áàíäóðêà ².Î. - Îá’ºêò çëî÷èíó ÿê êðèì³íàëüíî-ïðàâîâà êàòåãîð³ÿ

обов’язковим елементом складу злочину, а 
тому його правильне визначення має вирі-
шальне значення для практичного застосу-
вання норм кримінального права.
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ÊÐÈÒÅÐ²¯ ÎÖ²ÍÊÈ ÅÔÅÊÒÈÂÍÎÑÒ² 
ÊÐÈÌ²ÍÎËÎÃ²×ÍÎ¯ Ä²ßËÜÍÎÑÒ² 

ÎÐÃÀÍ²Â ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÈ

Установлены основные и дополнительные 
показатели эффективности криминологиче-
ской деятельности органов прокуратуры. Си-
стематизированы критерии оценки эффек-
тивности криминологической деятельности 
органов прокуратуры, среди которых основное 
внимание уделено выявлению качества осу-
ществления указанной деятельности.
Ключові слова: кримінологічна діяльність, про-

куратура, ефективність, якісні критерії.

      ²ÙÓÊ Îëåêñàíäð Ñåðã³éîâè÷ - êàíäèäàò þðèäè÷íèõ íàóê, äîêòîðàíò 
Íàö³îíàëüíî¿ àêàäåì³¿ ïðîêóðàòóðè Óêðà¿íè 

Постановка проблеми
Ефективність є однією з головних вимог 

до діяльності у сфері протидії злочинності. 
Однак спостереження за перебігом її реалі-
зації поки що засвідчує незадовільну якість її 
законодавчого забезпечення та невисоку ре-
зультативність застосування правових норм, 
що її регламентують. У зв’язку з цим, акту-
альним стає з’ясування критеріїв якості та 
показників ефективності названої діяльності. 
Ключовими в цьому плані є категорії «якість» 
та «ефективність», які є базовими для подаль-
ших наукових пошуків у зазначеній сфері.

Аналіз останніх досліджень 
і публікацій

Термін «ефективність» у юриспруденції 
належить до ключових. У сучасній науці по-
няття ефективності використовується дуже 
широко. Ним оперують, говорячи про науку 
в цілому, про її самостійні напрями, а також 
в окремих категоріях, включно з правови-
ми [1, с. 61]. Слово походить від латинсько-
го Effectus, що означає «результат, наслідок 

яких-небудь причин, заходів, дій» [2, с. 214]. 
Термін «ефективний» тлумачиться як такий, 
що призводить до потрібних результатів, дає 
найбільший ефект або викликає ефект. Пе-
реважна більшість дослідників ефективною 
вважає діяльність, яка найбільше наближує 
свої результати до бажаної мети.
Серед наук кримінально-правового ци-

клу єдиних критеріїв вимірювання ефектив-
ності діяльності у сфері протидії злочинності 
(тим більше – кримінологічної діяльності) не 
розроблено. Тому розроблення цих критері-
їв є доволі складним завданням.
До розуміння категорії «якість» у сучасній 

науці (у тому числі і кримінології) немає єди-
них підходів. Деякі вчені взагалі підміняють 
поняття якості законодавства ефективністю 
його реалізації [3, с. 105], що призводить до 
підміни понять якості й ефективності, оскіль-
ки ці категорії не є тотожними, хоча в біль-
шості випадків від якості законодавства зале-
жить ефективність його реалізації. 
Найбільш ретельно питання якості та 

ефективності досліджено у філософії, тео-
рії менеджменту й технології виробництва. 
Водночас історія досліджень проблем якості 
діяльності, в тому числі і кримінологічної, є 
досить невеликою. Лише у 70-рр. минулого 
століття вчені-правники почали приділяти 
певну увагу питанню ефективності закону, а 
у 80-х рр. сформувалась певна тенденція роз-
витку потенційної ефективності законів та 
їх норм разом із питаннями якості [4, с. 57]. 
У зв’язку з цим, можна стверджувати, що 
ефективність кримінологічної діяльності ор-
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ганів прокуратури може бути піддана аналі-
зу лише після початку її реалізації. Зважаю-
чи ж на зміст предмета цього дослідження, 
слід зазначити, що категорія ефективності є 
динамічною, а категорія якості – статичною, 
оскільки вона закладає «фундамент» для 
ефективності реалізації кримінологічної ді-
яльності органів прокуратури.
Отже, метою статті є визначення крите-

ріїв оцінки ефективності кримінологічної ді-
яльності органів прокуратури.
Виклад основного матеріалу. Безумовно, 

ефективність кримінологічної діяльності на-
самперед пов’язується зі змістом і формою 
нормативно-правових приписів (дещо спро-
щено цю вимогу можна сформулювати так, 
що ефективність кримінологічної діяльності 
залежить від рівня розробленості законо-
давства). Цікавою щодо цього є точка зору 
В. Ф. Сіренка, який зазначає, що загальним 
мірилом ефективності нормативно-правово-
го забезпечення правової політики є ступінь 
відповідності реальних відносин тій типовій 
вимозі, яка міститься у конкретній нормі чи 
законодавчому акті. Для вимірювання ефек-
тивності законодавства вчений пропонує ви-
вчати інтереси суб’єктів, які являють собою 
залежність між необхідністю задовольняти 
потреби тих чи інших соціальних груп, класів 
або окремих верств населення і можливостя-
ми задоволення цих потреб через діяльність 
цих суб’єктів. До основних елементів ефек-
тивності автор відносить такі: соціальні по-
треби, які намагаються задовольняти за до-
помогою конкретного нормативного акта; 
правові засоби, їх якість і кількість; спромож-
ність правових засобів задовольняти соціаль-
ні потреби, закріплені у нормативному акті; 
перспективність напрямків удосконалення 
законодавства з метою задоволення соціаль-
них потреб за допомогою правових засобів 
[5, с. 12–13]. Для цього дослідження важли-
вою є ідея зазначеного фахівця щодо необ-
хідності дослідження правових засобів в їх 
спроможності досягти задоволення інтересів 
та потреб суб’єктів.
Існують також інші підходи до визначен-

ня ефективності правової діяльності, зокре-
ма шляхом оцінки результативності, ступеня 
досягнення певного соціально корисного, 
позитивного результату. Так, С. С. Алексєєв 

вважає, що така ефективність охоплює низку 
таких показників: 1) фактичну ефективність 
(співвідношення між фактично досягнутими 
результатами і безпосередньою, найближ-
чою метою, для досягнення якої були ухва-
лені відповідні юридичні норми); 2) обґрун-
тованість і доцільність (умови й вимоги, які 
забезпечують такий зміст і порядок реалі-
зації правових норм, котрий дозволяє йому 
бути високо результативним регулятором 
суспільних відносин); 3) корисність (фактич-
ну ефективність, яка розглядається під ку-
том зору досягнення реального позитивного 
ефекту); 4) економічність (корисність право-
вого регулювання з урахуванням кількості 
витрат матеріального, людського, часового 
характеру). Зазначені показники виражають 
ефективність (оптимальність) права в цілому 
[6, с. 196]. Вони можуть отримати кількісний, 
математичний вираз. Проте в цілому оцінка 
ефективності кримінологічної діяльності по-
винна виходити з того, якою мірою досяга-
ється її мета.
М. М. Андрющенко відстоює погляд, що 

ефективність виступає мірою можливого, але 
не будь-якого, а лише того, що виражає мету 
людини, реалізує її ідею, тобто ефективність 
є мірою можливого з точки зору її близькості 
до найбільш доцільного, необхідного (корис-
ного) людині результату [7, с. 45]. Слід заува-
жити, що така інтерпретація – це, скоріше, 
формула встановлення ефективності. Сама 
ж ефективність являє собою ступінь досяг-
нення мети, а такий ступінь можна виміряти 
шляхом порівняння (співвідношення) ре-
зультатів кримінологічної діяльності з її ціля-
ми та завданнями. 
Б. С. Нікіфоров визначав ефективність 

покарання як перевірену практикою бороть-
би зі злочинністю та попередження злочинів 
адекватність положень закону потребам жит-
тя, правильність призначення та виконання 
покарання і, нарешті, ефективність умов по-
дальшого життя осіб, які відбули покарання 
[8, с. 4].
Отже, одним із засобів вимірювання 

ефективності кримінологічної діяльності ор-
ганів прокуратури може стати співвідношен-
ня кількості заходів, які здійснені у межах 
кримінально-превентивної діяльності, з кіль-
кістю інших, наприклад, наглядових заходів. 
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Однак на такий засіб вимірювання ефектив-
ності впливають внутрішні й зовнішні чин-
ники, які або сприяють позитивним змінам 
у поведінці суб’єктів кримінологічної діяль-
ності, або, навпаки, мінімізують чи унемож-
ливлюють позитивний ефект.
На думку автора, головним (але не єди-

ним) показником ефективності криміноло-
гічної діяльності органів прокуратури має 
бути досягнення її універсальної мети – та-
кого стану захищеності життєво важливих 
інтересів людини і громадянина, суспільства 
і держави, коли забезпечуються постійний 
розвиток суспільства, своєчасне виявлення, 
запобігання і припинення реальних та по-
тенційних кримінальних загроз [9, с. 85]. Ця 
стратегічна мета деталізується у низці норма-
тивних актів до такого рівня, за якого кожна 
конкретно визначена мета виступає як без-
посереднє завдання кримінологічної діяль-
ності органів прокуратури.
Ефективність кримінологічної діяльності 

органів прокуратури повинна визначатися 
на підставі тих конкретних цілей, які було 
визначено під час її організації та здійснен-
ня. Водночас така ефективність у цілому за-
лежить від ефективності окремих її напрямів, 
а ефективність останніх – від ефективності за-
стосування законодавства та його інститутів.
Показником результативності криміноло-

гічної діяльності органів прокуратури може 
бути, крім досягнення мети, також факт ви-
конання завдань, що стоять перед органами 
прокуратури України: захист особистості, її 
прав і свобод, суспільства, його матеріальних 
та духовних цінностей, держави, її конститу-
ційного ладу, суверенітету і територіальної 
цілісності. Кожне з зазначених завдань має 
самостійне значення, але в сукупності вони 
сприяють з’ясуванню змісту кримінологічної 
діяльності органів прокуратури.
Разом з основними завданнями органи 

прокуратури здійснюють різні допоміжні 
чи забезпечувальні функції, спрямовані на 
досягнення спільної мети та зазначених за-
вдань у сфері протидії злочинності.
Хоча зазначені завдання є зрозумілими 

й визначаються на законодавчому рівні, оці-
нити їх реалізацію не завжди можливо. Це 
пов’язано з тим, що деякі з них сформульова-
но нечітко та розпливчасто. Тому для оціню-

вання ефективності кримінологічної діяль-
ності органів прокуратури слід використову-
вати ще і кількісно-якісні показники. Так, до 
формальних критеріїв оцінки ефективності 
координаційної діяльності в органах про-
куратури можуть бути залучені такі загальні 
параметри:оцінка стану координації протидії 
злочинності та корупції, а саме наявність на-
укової організації праці, узгодженість роботи 
певних підрозділів;чітке виконання коор-
динаційними органами покладених на них 
обов’язків; належна професійна підготов-
ка як працівників зі штату координаційних 
органів, так і посадових осіб інших органів, 
організацій, установ, які беруть участь у здій-
сненні координації протидії злочинності та 
корупції;знання працівниками координацій-
них органів і представниками інших суб’єктів 
нормативно-правової бази, яка стосується 
здійснення координації протидії злочиннос-
ті та корупції;урахування часу, який витра-
чається на здійснення заходів, передбачених 
кожною координаційною формою окремо, а 
також на їх певну спеціально визначену су-
купність, яка застосовується у переважній 
більшості випадків;кількість, дієвість та міра 
виконання координаційних рішень та спіль-
них узгоджених планів як на окремому рів-
ні, так і тих, які надійшли від вищестоящих 
координаційних органів;наявність ретельно 
поставленого контролю виконання.
На макрорівні – у масштабах усієї країни 

– ефективність кримінологічної діяльності 
органів прокуратури завжди визначається, 
виходячи, в першу чергу, із досягнення мети 
зміцнення законності у державі в цілому. На 
мікрорівні оцінка кримінологічної діяльності 
органів прокуратури пов’язана, у першу чер-
гу, з правозастосовною діяльністю. Однак єд-
ність законодавства та практики його засто-
сування не може визначати різний рівень її 
ефективності у різних регіонах країни, який 
об’єктивно існує. 
Враховуючи зазначені критерії ефектив-

ності кримінологічної діяльності органів про-
куратури, можна виділити і деякі додаткові 
відомості (супутні дані та характеристики), 
за якими можна здійснити певні висновки 
щодо досліджуваного питання:рівень зла-
годженості роботи і координації дій органів 
державної влади, органів місцевого самовря-
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дування, громадських та релігійних органі-
зацій у сфері протидії злочинності;показник 
кількості осіб, щодо яких вжито заходи кри-
мінологічного впливу;активність внесен-
ня змін і доповнень до підзаконних актів, у 
яких відображаються завдання та тенденції 
розвитку кримінологічної діяльності органів 
прокуратури;ефективність витрачання ко-
штів, виділених на утримання органів про-
куратури.
При цьому слід наголосити на тому, що 

в сучасних умовах поступово змінюється 
ставлення до розуміння ефективності кри-
мінологічної діяльності органів прокуратури 
та до критеріїв її оцінки. Більшою мірою на-
голошується вже не на кількісних, а на якіс-
них показниках (характеристиках), за яки-
ми можна зробити загальний висновок про 
ефективність цього напряму державної полі-
тики. Виходячи з цього, є підстави для при-
пущення, що ефективність кримінологічної 
діяльності органів прокуратури не може бути 
визначена шляхом вимірювання емпірични-
ми методами. Для цього має слугувати перш 
за все суспільно-історична практика. 
Безумовно, ефективність кримінологічної 

діяльності органів прокуратури можна розці-
нювати і з точки зору статистики, кількісних 
показників. Однак цей шлях є регресивним, 
таким, що може призвести до необдуманих 
дій, результат яких – скалічені життя тисяч 
осіб, які потрапляють до орбіти криміналь-
ної юстиції. Недарма одним із недоліків так 
званого статичного методу пізнання ефек-
тивності певного державно-правового явища 
вважають розуміння його виключно як кіль-
кісної величини [1, с. 68]. З цього приводу,-
В. В. Лунєєв слушно зазначає, що аналіз такої 
складної діяльності, як запобігання злочин-
ності, може мати низку підходів. В одному 
випадку під ефективною протидією злочин-
ності розуміють обґрунтованість і доцільність 
норм права й правоохоронної діяльності, в 
іншому – максимальне досягнення мети за 
мінімальних витрат людської енергії, часу й 
матеріальних засобів, у третьому – відношен-
ня фактично досягнутого результату у запо-
біганні злочинності до мети, для досягнення 
якої були вжиті ті чи інші заходи, тощо. Крім 
того, існують різні підходи щодо того, що об-
рати вихідною метою: усунення причин зло-

чинності, її викорінення чи зниження рівня, 
підвищення розкриття злочинів, захист прав 
громадян тощо [10, с. 106].
Отже, виводити формулу ефективності 

(«формулу успіху») кримінологічної діяль-
ності органів прокуратури доцільно, перш 
за все, через якісні показники, ґрунтовний 
аналіз яких приведе, зокрема, і до усвідом-
лення змісту проблем досягнення певного 
рівня такої ефективності. Водночас, складова 
реалізації кримінологічної діяльності органів 
прокуратури, що досліджується, матиме ви-
соку ефективність лише у разі, якщо вона від-
повідає науковим вимогам якості.
Категорія «якість кримінологічної діяль-

ності органів прокуратури» може розгляда-
тись крізь призму нормативно-правового, 
інституційного та соціального аспектів.
Перш за все, на увагу заслуговує норма-

тивно-правовий аспект якості криміноло-
гічної діяльності органів прокуратури. Його 
можна охарактеризувати з точки зору якості 
нормативно-правової основи (або законодав-
ства в широкому розумінні цього терміна) 
кримінологічної діяльності органів прокура-
тури. 
Ще Чезаре Беккаріа стверджував, що для 

ефективного запобігання злочинності необ-
хідно зробити так, щоб закони були зрозу-
мілими та простими, опікувалися б не пев-
ними суспільними прошарками, а всіма без 
винятку громадянами, які повинні боятися 
не окремих осіб, а законів [11, с. 150]. Однак 
зміст і сутність поняття «якість законодав-
ства» є доволі дискусійними. Спеціальному 
аналізу поняття «якість» було вперше підда-
но Аристотелем, який писав, що якість – це 
філософська категорія, яка відповідає на за-
питання «яке?» У відомій праці «Метафізика» 
Аристотель називає якістю стан сутностей, 
які перебувають у русі, наприклад, теплота 
та холодність, білизна та чорнота, тяжкість 
і легкість, а також інші схожі визначення. 
Якість, за Аристотелем, «виводиться» з чоти-
рьох можливих контекстів: 1) наявність або 
відсутність уроджених, вихідних здібностей 
та характеристик;2) наявність як скоромину-
щих, так і стабільних властивостей;3) наяв-
ність властивостей і станів, характерних для 
речі та явищ у процесі їх існування; 4) наяв-
ність зовнішньої подоби речі чи явища [12].
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Як зазначає М. І. Панов, якість закону 
є вельми широкою за обсягом категорією й 
охоплює з точки зору його змісту різні озна-
ки (сторони або ж аспекти), що відображають 
сутність та особливості цього закону, які є 
для нього іманентними та якими він вирізня-
ється з-поміж інших законів [13, с. 37]. Вод-
ночас якість кримінологічного законодавства 
завжди підкреслює його певну позитивну 
властивість – його придатність, необхідність 
та корисність, які врешті-решт і зумовлюють 
ефективність у досягненні завдань, що стоять 
перед кримінологічною діяльністю органів 
прокуратури. 
І. С. Яковець пропонує розуміти під якіс-

тю кримінально-виконавчого законодавства 
«порівняльний ступінь відповідності сукуп-
ності властивостей та рис цього акта, вста-
новлений належними суб’єктами на підста-
ві критеріїв, визначальних для цього етапу 
розвитку суспільства, що відображають па-
нуючі в ньому погляди, й використовується 
з метою вжиття заходів щодо вдосконалення 
нормативного регулювання у сфері виконан-
ня покарань» [14, с. 139].
Запропоновані О. І. Опанасенком крите-

рії якості закону [3, с. 103] можна узагальнити 
у такі групи: наукова розробленість (на дум-
ку автора – ступінь наукової обґрунтованості 
закону); відповідність вимогам, які висуває 
суспільство (на думку автора – відповідність 
реальним суспільним відносинам); дотри-
мання правил юридичної техніки (на думку 
автора – відповідність Конституції України, 
відповідність міжнародно-правовим актам, а 
також законодавству Ради Європи, мова за-
кону, його доступність для пересічних грома-
дян без додаткових коментарів та роз’яснень, 
лаконічність, чіткість правових норм). 
Зазначені критерії є більшою мірою тех-

нічними. Базисними критеріями якості за-
конодавства у сфері протидії злочинності 
є такі: 1) організаційні, наукові, соціальні, 
культурні, економічні та політичні умови 
життя соціуму; 2) особливості законотворчої 
діяльності країни, злагодженість і взаємодія 
органів державної влади, представників гро-
мадськості, спеціалістів та експертів законо-
проектів у законотворчій діяльності тощо.
Узагальнюючи зазначене, можна зробити 

висновок про те, що до критеріїв якості зако-

нодавства даного різновиду можна віднести 
наступні: наукову та юридично-технічну роз-
робленість, суспільну необхідність, економіч-
ну обґрунтованість, політичну нейтральність, 
культурну та соціальну прийнятність (допус-
тимість). Критерій наукової та юридично-
технічної розробленості можна умовно поді-
лити на наукову розробленість та дотриман-
ня правил юридичної техніки.
Інституційний аспект якості криміноло-

гічної діяльності полягає у встановленні кон-
кретних вимог до органів, завданням яких є 
її реалізація.
Організація та здійснення кримінологіч-

ної діяльності вимагає постійного контролю 
держави за виконанням покладених на осіб 
правообмежень. З цією метою кримінологіч-
на діяльність визнається виключною преро-
гативою (функцією) держави, для здійснення 
якої створюються спеціалізовані органи.
Які ж органи держави забезпечують ре-

алізацію кримінологічної функції держави в 
цілому та яким чином може бути встановлена 
якість їх діяльності? Ця діяльність належить 
до виключної юрисдикції держави і здійсню-
ється спеціально уповноваженим на те дер-
жавними органами – органами кримінальної 
юстиції. Якість діяльності цих органів закла-
дено в нормативно-правовій основі, принци-
пах, тих завданнях, що стоять перед ними, 
його функціях та повноваженнях.
Органи, що входять у систему криміналь-

ної юстиції, поділяються за положенням в 
ієрархії структури державного апарата. Так, 
органи прокуратури являють собою систему, 
що включає в себе Генерального прокурора 
України, районних і міських, обласних про-
курорів. Оперативно-розшукові апарати, 
органи досудового розслідування, органи 
виконання покарання також входять до різ-
них за рівнем повноважень структур. Однак 
при застосуванні системного підходу до ви-
вчення кримінальної юстиції ця обставина 
не несе позитиву. Тому ми не розглядаємо їх 
як окремі системи, що мають свою ієрархію, 
структуру тощо. Ми розглядаємо ці органи 
як елементи (підсистеми) управління систе-
ми вищого порядку, де вони виступають як 
однорівневі.
Якщо між підсистемами кримінальної юс-

тиції, що належать до так званих елементів 
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управління, відносини можуть бути як субор-
динаційні, так і координаційні і вони визна-
чаються законом, а також відомчими норма-
тивними актами, то їх відносини із судами і 
прокуратурою ґрунтуються тільки на законі і 
мають консервативний характер.
Показником якості кримінологічної ді-

яльності органів прокуратури виступає та-
кож кількість громадських і релігійних орга-
нізацій, що безпосередньо на добровільних 
та інших засадах беруть участь у протидії 
злочинності. Більше того, слід ураховувати 
і кількість злочинів та правопорушень, яких 
вдалося запобігти за допомогою громадських 
організацій, активність їх роботи, злагодже-
ність роботи з правоохоронними органами 
та ін.
Соціальний аспект якості кримінологіч-

ної діяльності характеризується з точки зору 
дотримання вимог, що висуваються до на-
лежної організації діяльності її базової скла-
дової – персоналу суб’єктів протидії злочин-
ності, зокрема органів прокуратури. Така ор-
ганізація має місце лише за умови наявності 
науково обґрунтованого та практично апро-
бованого забезпечення процесу управління 
персоналом системи, належної практичної 
реалізації управлінських напрацювань у цій 
сфері, а також постійного вдосконалення 
форм і методів роботи з персоналом. Ви-
рішення цілого кола питань, пов’язаних із 
персоналом органів прокуратури України, є 
вкрай актуальним, адже в сучасних умовах, 
коли до функціонування всієї цієї системи 
державних органів висуваються підвищені 
вимоги, коли їх діяльність чинить значний 
вплив на вдосконалення суспільних відно-
син, розвиток економічних та соціальних 
процесів, особливо важливим є питання якіс-
ного оновлення кадрового складу прокура-
тури. Слід відзначити, що вирішення цього 
завдання безпосередньо спрямоване на за-
безпечення виконання положень Концепції 
реформування органів кримінальної юстиції 
[15], одним із результатів реалізації якої ви-
знано зміцнення кадрового потенціалу цих 
органів.
Розвиток в Україні громадянського сус-

пільства обумовлює необхідність побудови 
відносин прокуратури із громадськими ор-
ганізаціями, до яких, згідно зі ст.1 Закону 

України «Про громадські об’єднання» [16], 
належать добровільні об’єднання фізичних 
осіб та/або юридичних осіб приватного пра-
ва для здійснення та захисту прав і свобод, 
задоволення суспільних, зокрема економіч-
них, соціальних, культурних, екологічних, 
та інших інтересів. Аналіз змісту діяльності 
останніх за критерієм проголошуваних пріо-
ритетів дозволяє виділити дві їх групи.
Слід зазначити, що вирішення загально-

го завдання захисту прав і свобод людини 
та громадянина вимагає активного викорис-
тання органами прокуратури громадських 
організацій як постійного джерела оператив-
ної інформації про порушення прав та сво-
бод людини і громадянина. Одночасно необ-
хідно домогтися підвищення якості розгляду 
скарг та заяв щодо захисту прав і законних 
інтересів громадян, які спрямовуються до 
прокуратури громадськими організаціями. 
Доцільно також забезпечити доступність до 
громадських об’єднань і громадян норматив-
но-правових актів прокуратури.
Окремо варто сказати про впровадження 

регулярного моніторингу громадськими ор-
ганізаціями найбільш грубих порушень прав 
людини і відстеження застосування щодо неї 
заходів прокурорського реагування. Ура-
хування органами прокуратури результатів 
такого моніторингу може стати позитивним 
прикладом співробітництва органів прокура-
тури із правозахисними та іншими громад-
ськими організаціями.
Висновки. Головним показником ефек-

тивності кримінологічної діяльності органів 
прокуратури має бути досягнення її універ-
сальної мети – такого стану захищеності жит-
тєво важливих інтересів людини і громадя-
нина, суспільства і держави, коли забезпечу-
ються постійний розвиток суспільства, своє-
часне виявлення, запобігання і припинення 
реальних та потенційних кримінальних за-
гроз.
Виводити формулу ефективності кримі-

нологічної діяльності органів прокуратури 
доцільно,насамперед, через якісні показни-
ки, які повинні розглядатись крізь призму 
нормативно-правового, інституційного та со-
ціального аспектів, сутність яких розкрита в 
статті.
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SUMMARY 
The basic and additional performance 

indicators criminological activities of the 
prosecution authorities are revealedin the article. 
The criteria forevaluating the effectiveness 
of criminological activities of the prosecution 
authorities are systematized, among which the main 
attention is given toidentifying the qualityof the 
mentioned activities.

АНОТАЦІЯ 
Встановлені основні та додаткові показни-

ки ефективності кримінологічної діяльності 
органів прокуратури. Систематизовано крите-
рії оцінки ефективності кримінологічної діяль-
ності органів прокуратури, серед яких основну 
увагу приділено виявленню якості здійснення 
вказаної діяльності.
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Статья исследует особенности правового 
статуса несовершеннолетних в государстве и 
касается процессуального положения лиц, не 
достигших совершеннолетия. Исследуются 
особенности уголовно-процессуальной деятель-
ности в производствах об общественно опас-
ных деяниях несовершеннолетних, не достиг-
ших возраста уголовной ответственности, и 
их уголовно-процессуальное положение во вре-
мя производства по таким делам. Даются 
рекомендации по дальнейшему совершенство-
ванию уголовного процессуального законода-
тельства Украины в части, касающейся уча-
стия в нем несовершеннолетних.

Ключові слова: неповнолітній, правовий статус, 
процесуальний статус неповнолітнього, криміналь-
не судочинство, недієздатність, кримінальна відпо-
відальність, правосуб’єктність.
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Реалізація положень ст. 3 Конституції 
України, безумовно, стосується кожної осо-
би, а особливо тих осіб, які ще не досягли 
повноліття. Слід зауважити, що із прийнят-
тям Конституції та ряду Законів України 
(«Про охорону дитинства» [10], «Про органи 
і служби у справах неповнолітніх та спеці-
альні установи для неповнолітніх» [9] та ін.) 
щодо неповнолітніх, регламентація їх пра-
вового статусу вийшла на більш високий рі-
вень, і це наблизило Україну до визнаних у 
світі стандартів щодо охорони прав дітей.
Водночас, аналіз діючого кримінально-

процесуального законодавства, що регла-
ментує правове становище неповнолітнього, 
який вчинив злочин чи став його жертвою, 

свідчить, що воно не повною мірою відпо-
відає завданню забезпечення прав і закон-
них інтересів такої особи та міжнародним 
стандартам ставлення до дитини, особливо 
тієї, яка опинилася в складних умовах роз-
слідування у кримінальному провадженні. 
У науці кримінального процесу недостатньо 
повно досліджено процесуальний статус не-
повнолітніх учасників кримінального судо-
чинства, особливо тих, хто порушив закон 
про кримінальну відповідальність.
Окремим аспектам правового становища 

неповнолітніх взагалі та ряду пов’язаних з 
ним проблем присвятили свої роботи такі 
автори, як: О.М. Бандурка, Ю.В. Баулін, 
В.К. Шкарупа, О.Г. Фролова та інші. У кри-
мінально-процесуальній науці це питання 
розробляли у своїх роботах такі вчені-про-
цесуалісти, як: А.Я. Ветрова, О.Х. Галімов, 
Л.М. Голубєва, Ю.М. Грошевой, Л.Л. Ка-
нєвський, Г.К. Кожевніков, О.С. Лан-
до, О.О. Левендаренко, В.В. Леоненко, 
І.С. Манова, В.І. Маринів, Е.Б. Мельнико-
ва, Г.М. Міньковський, Г.М. Омельянен-
ко, Д.П. Письменний, В.А. Рибальська, 
Н.Ш. Сафін, В.М. Трубніков, В.В. Шима-
новський, Н.В. Шость. Однак правове ста-
новище неповнолітніх досліджувалося в 
більшості робіт лише з точки зору особли-
востей процесуальної форми розслідування 
проваджень про злочини цих осіб, тоді як 
аналіз їх правового становища як учасників 
процесу здійснювався без урахування всьо-
го комплексу питань, обумовлених специфі-
кою цих суб’єктів кримінального процесу.
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Із загального кола неповнолітніх, що за-
лучаються до кримінально-процесуальної 
діяльності, продовжуючи розпочате нами 
виділення (кримінально-процесуальний 
статус неповнолітньої особи), у межах галу-
зевого (кримінально-процесуального) ста-
тусу особи можна виокремити криміналь-
но-процесуальний статус неповнолітніх, 
які скоїли діяння, передбачене Особливою 
частиною Кримінального Кодексу України. 
У цілому і статус цієї групи неповнолітніх 
може бути підданий більш дрібному поділу 
на кримінально-процесуальний статус непо-
внолітніх, які скоїли злочин, та криміналь-
но-процесуальний статус неповнолітніх, які 
скоїли суспільно небезпечне діяння до до-
сягнення віку, з якого можлива кримінальна 
відповідальність. Зважаючи на те, що най-
більшу питому вагу серед цих двох підгруп 
неповнолітніх займають саме ті, що входять 
до першої групи, а дослідження питань 
щодо кримінально-процесуального статусу 
неповнолітніх другої підгрупи пов’язане із 
розв’язанням ряду проблем, що будуть роз-
глянуті нижче, основну увагу буде приділе-
но висвітленню особливостей формування 
та закріплення у кримінальному процесі 
України кримінально-процесуального ста-
тусу неповнолітніх, які скоїли злочин.
В історичному аспекті можна відзначи-

ти, що правова захищеність неповнолітніх, 
що вчинили неправомірне діяння, у кри-
мінальному процесі багатьох держав про-
тягом тривалого часу була майже відсутня. 
Як підкреслила Е.Б. Мельникова, античний 
світ та середньовіччя головну увагу при-
діляли вирішенню питань про покарання 
дітей та підлітків, а процесуальний статус 
цих осіб став цікавити юристів значно піз-
ніше. Історично в праві, поступово змінюю-
чи один одного, діяв ряд принципів щодо 
залучення неповнолітніх до кримінального 
судочинства і застосування покарання. Ще 
раз підкреслимо, що ці принципи перш за 
все стосувалися  визнання неповнолітніх 
суб’єктами злочину і, відповідно, давали 
змогу залучити їх до кримінально-процесу-
альної діяльності. Перший принцип – про-
щення, виправдане неповноліттям, був за-
кріплений зокрема, у Законі ХІІ таблиць. В 
його основу покладено вчення про дієздат-

ність особи, де за римським правом особи ві-
ком до 10 років не визнавались деліктоспро-
можними, адже з огляду на свій вік не могли 
розуміти характеру злочинного акту, а тому 
і не підлягали застосуванню покарання, а 
отже, і не залучалися до кримінального про-
цесу. Цей принцип діяв упродовж тривало-
го часу в країнах, що сприйняли римське 
право [1, с. 29]. 
У наш час особи віком до 11 років не роз-

глядаються як такі, що здатні до власних 
дій і їх цілком виправдано можна вважати 
повністю недієздатними. У кримінально-
му процесі України їх участь має виключ-
ний характер. Другий принцип передба-
чав можливість запровадження винятків 
із принципу прощення, виправданого не-
повноліттям, та застосування до неповно-
літніх навіть смертної кари. Цей принцип 
ґрунтувався на постулаті, що «злий намір 
поповнює недолік віку» [2, с. 195]. Так, 
він, зокрема, знайшов відображення у-
ст. CLXIV Кароліни, де вказано, що коли, 
у випадку скоєння особою у віці, що набли-
жається до 14 років, крадіжки, є обтяжую-
чі обставини та вони настільки небезпечні, 
що злісність може поповнювати недолік 
віку, то суд і шефени повинні запросити по-
ради: необхідно чи ні піддати малолітнього 
крадія майновим, тілесним покаранням або 
смертній карі [3, с. 301]. У наш час принцип 
розширює коло неповнолітніх, що скоїли 
злочин, та дозволяє залучити їх як суб’єктів 
кримінального процесу на загальних під-
ставах. Вкажемо, що розглянуті принципи 
не запроваджували ні особливого порядку 
розгляду справ неповнолітніх, ні яких-не-
будь правових гарантій для них. Наступ-
ний принцип – це принцип розуміння. На 
відміну від двох попередніх він більшою 
мірою мав охоронний характер і суттєво 
впливав на все кримінальне провадження 
[1, с. 123-125]. У його основу покладено 
урахування недостатнього рівня психофі-
зіологічного розвитку неповнолітніх, але 
вже тих, хто, як правило, досяг віку кри-
мінальної відповідальності. Е.Б. Мельнико-
ва наголошує, що цей принцип акцентував 
увагу на розумінні, усвідомленні неповно-
літнім скоєного та його наслідків, що і роз-
глядалося судом як підстава кримінальної 
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відповідальності (розуміємо – підлягає кри-
мінальній відповідальності). Можна вважа-
ти, що саме цей принцип сприяв запрова-
дженню диференціації при провадженні у 
справах про злочини неповнолітніх. Але 
його центральним моментом, як і у двох 
попередніх, було питання про можливість 
кримінальної відповідальності неповноліт-
ніх. Ці особи хоча і розглядалися як специ-
фічні суб’єкти кримінального права, але у 
разі визнання такими, що діяли із розумін-
ням, залучалися до кримінального прова-
дження саме на загальних підставах, з ура-
хуванням ряду особливостей провадження 
(закритий судовий розгляд, обов’язковість 
призначення захисника, залучення бать-
ків, можливість видалення неповнолітньо-
го із залу суду) [4, с. 506]. Тобто в цілому, 
забезпечуючи можливість непритягнення 
неповнолітнього до кримінальної відпові-
дальності, вводячи низку правових гаран-
тій, цей принцип все-таки не закріплював 
їх процесуального становища як особливих 
суб’єктів кримінального процесу. 
Останнім принципом, що застосовував-

ся до неповнолітніх, був принцип виховува-
ності, який істотним чином позначився як 
на концепції застосування покарання, так і 
на процесі вирішення питання про його за-
стосування. Він базується на двох ідея, по-
перше, підлітки за рівнем свого розвитку 
не здатні в повній мірі усвідомлювати свої 
вчинки, щоб відповідати за це в повній мірі, 
по-друге, вони ще піддаються впливу та їх 
можна перевиховувати [5, с. 37]. У кримі-
нальному та кримінально-процесуальному 
праві домінує концепція, котра, як слушно 
відзначила Е.Б. Мельникова, мала місце ще 
в римському праві – це доктрина держави-
батька (parens patriat), де держава визна-
ється головним піклувальником дитини [1, 
с. 29]. Відповідно, вона і вживає необхідних 
заходів соціального, економічного, право-
вого характеру, що сприяють розвитку та 
захисту неповнолітніх. Так, ст. 2 Закону 
України «Про охорону дитинства» [10] ви-
значає, що завданням законодавства про 
охорону дитинства є розширення соціаль-
но-правових гарантій дітей, забезпечення 
фізичного, інтелектуального, культурного 
розвитку молодого покоління, створення 

соціально-економічних і правових інститу-
тів з метою захисту прав та законних інтер-
есів дитини в Україні. Але, піклуючись про 
тих, хто неспроможний сам турбуватися 
про себе, держава не здійснювала відповід-
ного закріплення власне правового статусу 
неповнолітніх, у тому числі в кримінально-
му процесі. Таке становище в кінцевому ре-
зультаті призвело до того, що неповнолітні, 
які скоїли злочин, у межах кримінального 
процесу, починаючи з давніх часів, в епоху 
середньовіччя і в більшості випадків у наш 
час, прирівнюються у своєму криміналь-
но-процесуальному статусі до дорослих 
суб’єктів [6, с. 36]. Це не могло не позначи-
тися на правовому захисті неповнолітніх,  
бо в силу своєї вікової специфіки вони не 
спроможні, в більшості випадків, самостій-
но реалізовувати можливості кримінально-
процесуального статусу, який не відповідає 
їх особливостям. Вести мову про повний 
збіг статусів не можна, оскільки частина 
прав і обов’язків або не можуть належати, 
або реалізовані неповнолітніми. Тому від-
мічаємо наявне обмеження процесуальних 
можливостей при наділенні неповноліт-
нього процесуальним становищем, що від-
повідає особі повнолітнього, наприклад, 
обвинуваченого. Охоронний режим щодо 
неповнолітніх знаходить свій прояв не у 
формуванні процесуального статусу не-
повнолітнього, а в конструюванні особли-
вого порядку розслідування проваджень 
про злочини неповнолітніх (диференціація 
процесуальної форми).
Треба зазначити, що кримінально-про-

цесуальний статус неповнолітніх, які скоїли 
злочин, повністю збігається зі статусом до-
рослої особи (повнолітнього підозрюваного, 
обвинуваченого, підсудного) і знаходить своє 
відображення у відповідних статтях КПК 
України. Але, враховуючи специфіку загаль-
ного впливу неповноліття, як юридичного 
факту-стану, неповнолітні у кримінальному 
процесі взагалі і неповнолітні, що скоїли 
злочин зокрема, у порівнянні з повнолітні-
ми учасниками кримінально-процесуальної 
діяльності, як загальне правило, фактично 
обмежені у своїй правосуб’єктності (право – 
та дієздатності). Беручи до уваги ряд попе-
редніх висновків стосовно перспективи роз-
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витку кримінального процесу, відзначимо, 
що теоретична модель кримінально-проце-
суального статусу неповнолітніх, що скоїли 
злочин, повинна врахувати:

– особливості прояву психофізіологічно-
го рівня розвитку неповнолітніх відносно їх 
участі у кримінально-процесуальній діяль-
ності;

–  правові наслідки, з одного боку 
пов’язані з існуючими правовими обмежен-
нями, а з іншого – зі встановленням додат-
кових юридичних засобів захисту прав і за-
конних інтересів таких осіб;

–  існування зв’язку «загальне – спе-
ціальне» у тому сенсі, що неповнолітні у 
кримінальному процесі, поряд із загально-
процесуальними правами, обов’язками (як 
суб’єкти кримінального процесу), повинні 
наділятися і спеціально-процесуальними 
правами, обов’язками (саме неповнолітніх 
як суб’єктів кримінального процесу).
Основу будови кримінально-процесу-

ального статусу неповнолітніх, які скоїли 
злочин, становитиме відповідний кримі-
нально-процесуальний статус особи дорос-
лого підозрюваного, обвинуваченого, під-
судного, виходячи з єдності природи участі 
у кримінальному процесі (мається на увазі, 
як галузевий кримінально-процесуальний 
статус особи взагалі, так і інституціональ-
ний кримінально-процесуальний статус), з 
відповідною його адаптацією до психофізі-
ологічних особливостей неповнолітнього. 
Тому процесуальний статус неповнолітньо-
го, що скоїв злочин, повинен являти собою 
змінений кримінально-процесуальний ста-
тус звичайного (повнолітнього) підозрю-
ваного, обвинуваченого, підсудного, який 
відповідає можливостям його сприйняття, 
усвідомлення (на інформаційному рівні), 
реалізації саме неповнолітнім, і відповідно, 
включати не тільки загальновідомі проце-
суальні права та обов’язки, а й виключно 
– спеціальні (скажімо так: спеціальні-непо-
внолітні).
Правовим статусом наділяється кожна 

особа, у тому числі і неповнолітні, що і дає 
можливість характеризувати їх як суб’єктів 
права. Визначення змісту кримінально-
процесуального статусу особи здійснюється 
з урахуванням: зв’язку особи зі злочином, 

правовою природою участі у справі, харак-
тером правовідносин, її особливостями. 
Можливість виділення статусних угрупо-
вань суб’єктів кримінального процесу за-
безпечує загальний підхід щодо врегулю-
вання їх становища. Увагу потребує взаєм-
на узгодженість статусів учасників процесу. 
Неповноліття особи має такі правові на-

слідки: встановлення правових обмежень 
щодо неї; запровадження додаткових юри-
дичних засобів захисту її прав та законних 
інтересів. Існування цих особливостей пе-
редбачає їх обов’язкове законодавче ураху-
вання при формуванні правового статусу не-
повнолітнього у тому сенсі, що неповнолітні 
у кримінальному процесі, поряд із загально-
процесуальними правами, обов’язками (як 
суб’єкти кримінального процесу), повинні 
наділятися і спеціально-процесуальними 
правами, обов’язками (саме неповнолітніх 
як суб’єктів кримінального процесу). Це 
стосується не тільки тих з них, хто скоїв зло-
чин, а й взагалі усіх осіб віком до вісімнад-
цяти років, що залучені до кримінального 
провадження.
З метою вдосконалення процесуально-

го статусу підозрюваного, обвинуваченого, 
підсудного пропонуємо таке: 1) посилити 
дію принципу змагальності на досудовому 
розслідуванні; 2) запровадити норми між-
народно-правових актів, що визначають 
становище особи під час здійснення право-
суддя у повному обсязі; 3) деталізувати та 
розширити права, якими наділений обви-
нувачений, а також закріпити нові права, що 
охоплюють більшу частину законних інтересів 
обвинуваченого і не мають свого законодав-
чого закріплення. Також у 6 розділі глави 
38 КПК, який стосується провадження у 
справах про злочини неповнолітніх, слід 
закріпити окремі положення, які б урахову-
вали специфіку визначення процесуально-
го статусу неповнолітніх, що притягаються 
до кримінальної відповідальності, згідно з 
їх віковими, розумовими та психологічни-
ми особливостями. Такий порядок доціль-
но застосовувати взагалі при регламентації 
кримінально-процесуального статусу будь-
якого неповнолітнього, залученого до кри-
мінального судочинства.
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SUMMARY 
The article is explores the peculiarities of the 

legal status of minors in the country, and regards 
the procedural status of persons who have not 
attained the age of majority. Peculiarities of 
criminal-procedure activity in the production of 
socially dangerous acts of persons under the age of 
criminal responsibility and their criminal procedure 
provisions during the proceedings have been given. 
Recommendations for further improvement of the 
criminal procedure legislation of Ukraine in respect 
of the participation of minors have been given.

АНОТАЦІЯ 
Стаття досліджує особливості правового 

статусу неповнолітніх у державі та стосуєть-
ся процесуального становища осіб, які не дося-
гли повноліття. Досліджуються особливості 
кримінально-процесуальної діяльності у прова-
дженнях про суспільно небезпечні діяння непо-
внолітніх, які не досягли віку кримінальної від-
повідальності, та їх кримінально-процесуальне 
становище під час провадження у таких спра-
вах. Надаються рекомендації щодо подальшого 
удосконалення кримінального процесуального 
законодавства України в частині, що стосуєть-
ся участі у ньому неповнолітніх.
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ÈÑÊÈ ÏÎ ÄÅËÀÌ, ÊÎÒÎÐÛÅ ÂÎÇÍÈÊÀÞÒ 
ÈÇ ÑÒÐÀÕÎÂÛÕ ÏÐÀÂÎÎÒÍÎØÅÍÈÉ: 

ÒÅÎÐÅÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÀÑÏÅÊÒÛ

Рассмотрены особенности исков, воз-
никающих из страховых правоотношений. 
Проанализированы основные теоретические 
аспекты, а также проведено исследование со-
временных научных концепций и положений 
действующего законодательства Украины ка-
сающихся специфических особенностей исков 
по делам, которые возникают из страховых 
правоотношений.
Ключевые слова: гражданское судопроизводство, 

иск, страхование, страховой спор, страховые право-
отношения.

      ÈËÜ×ÅÍÊÎ Àíòîí Âèêòîðîâè÷ - ñòàðøèé ïðåïîäàâàòåëü êàôåäðû ïðàâîâûõ 
îòíîøåíèé ×ÂÓÇ Óíèâåðñèòåò íîâåéøèõ òåõíîëîãèé

Вопрос об особенностях исков, возни-
кающих из страховых правоотношений, 
является крайне актуальным ввиду от-
сутствия исследований специфики само-
го понятия, элементов, классификации 
указанного вида исков, а также особен-
ностей осуществления гражданского су-
допроизводства по спорам, возникающим 
из страховых правоотношений. Так, зна-
чительная часть исследований посвящены 
непосредственно иску и процедуре ре-
ализации права на предъявление иска, 
однако сфера нашей заинтересованности 
находится в пределах особенностей расс-
мотрения и разрешения страховых спо-
ров. Кроме того, такое исследование по-
зволит обеспечить практическое единство 
материального и процессуального права в 
целях определения основных путей их со-
вершенствования.
Основной задачей нашей работы 

выступает исследование специфики ис-

ков по делам, возникающим из страховых 
правоотношений. А также мы стараемся 
проанализировать общую теорию учения 
об иске в гражданском судопроизводстве, 
с целью определения проблемных тео-
ретических вопросов института иска при 
рассмотрении и разрешении страховых 
споров.
Основные вопросы, связанные с ис-

следованиями правовой природы исково-
го производства и иска, были предметом 
исследований таких известных ученых, в 
частности: С.С. Бычковой, В.В. Комаро-
ва, В.А. Кройтора, В.И. Тертышникова, 
С.Я. Фурсы, М.Й .Штефана, С.В. Щербак, 
К.С. Юдельсона и др. Вместе с тем, специ-
фика исков, возникающих из страховых 
правоотношений, все еще остается вне 
поля зрения ученых.
Безусловно, специфика урегулиро-

вания страховых споров влияет на со-
держательную структуру иска. Система 
страхового законодательства Украины 
должна логично соединиться с нормами 
гражданского процессуального законо-
дательства с целью защиты нарушенно-
го, непризнанного или оспариваемого 
права и охраняемого законом интереса. 
Как известно, на территории нашего го-
сударства защита прав и охраняемых за-
коном интересов возможна различными, 
предусмотренными в законе способами и 
органами. В круг указанных органов сле-
дует включить суды общей юрисдикции, 
комиссию по трудовым спорам, нотариат, 
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органы регистрации актов гражданского 
состояния, профсоюзы и т. Наиболее дей-
ственной, с нашей точки зрения, являет-
ся судебная защита, которая реализуется 
путем осуществления правосудия по граж-
данским спорам. Ведь, судебная власть 
– ветвь государственной власти, осущест-
вляющая правосудие путем принятия 
судебных решений на основании следую-
щих основных принципов, в частности: за-
конность; равенство участников перед за-
коном и судом; гласность; процессуальная 
состязательность; обеспечение апелля-
ционного и кассационного обжалования; 
обязательность решения суда и тому по-
добное. Так, дела искового производства, 
в том числе и страховые споры, рассма-
триваются судом на основании поданно-
го искового заявления, которое является 
процессуальным средством начала рассмо-
трения гражданского дела в суде первой 
инстанции. Содержание и форма искового 
заявления должны соответствовать поло-
жениям, предусмотренным в ст. 119-122 
ГПК Украины. Отметим, что соблюдение 
надлежащей формы и содержания исково-
го заявления является гарантией реали-
зации права лица на предъявление иска, 
в том числе и по делам, возникающим из 
страховых правоотношений. В общем, 
иск это надлежащим образом процессу-
ально оформление материально-право-
вое требование истца к ответчику о за-
щите нарушенных, непризнанных или 
оспариваемых прав, свобод или интере-
сов, предъявляемое через суд в порядке 
гражданского судопроизводства.
Сегодня в юридической науке суще-

ствуют различные теории и концепции 
правовой природы иска, в частности: 

- монистическая, согласно которой иск 
является единым понятием, как для мате-
риального, так и процессуального права;

- дуалистическая, в соответствии с ко-
торой понятие иска следует рассматривать 
в двух плоскостях: в материально-право-
вой – как требование к обязанному лицу, и 
в процессуальной – как требование в суд о 
защите субъективного права; 

- процессуальная теория, которая при-
знает иск исключительно процессуально, 

категорией, которая не имеет материально-
правовых элементов [1, с. 177-179]. 
Таким образом, отметим, что в науке 

гражданского процесса иск исследуется до-
статочно длительное время, однако, нали-
чие различных подходов к его пониманию 
все еще имеет место. Известные ученые-
процессуалисты, которые являются пред-
ставителями различных научных школ, в 
частности: Гурвич М.А., Комиссаров К.И., 
Юдельсон К.С. считают иск исключитель-
но процессуальной категорией, которая, 
на наш взгляд, рассматривает его исклю-
чительно в контексте узкого понимания 
иска, а также недостаточно раскрывает его 
основные свойства.
Соответственно наличие различных 

подходов к пониманию иска, обуславли-
вают исследование этого процессуального 
явления, как одного из способов защиты 
прав и законных интересов субъектов 
страхового права. В литературе традици-
онно иск определяют как материально-
правовое требование истца к ответчику, 
обращенное в суд о защите нарушенного, 
непризнанного или оспариваемого права 
и охраняемого законом интереса, которое 
осуществляется в определенной законом, 
процессуальной форме [2, с. 45]. Так, иск 
является сложным процессуальным явле-
нием, включая как материально-правовые, 
так и процессуальные элементы, обуслав-
ливающие универсальность последнего, 
а также значительно расширенный круг 
его правового применения. В подтверж-
дение сказанному, существует целый ряд 
научных позиций, в частности, процессу-
ально-правовой стороной иска является 
требование истца в суд о защите его пра-
ва. В свою очередь, материально-правовой 
стороной иска выступает требование о за-
щите материального права или интереса. 
[3, с.81] Хандурин Н.И. определил иск, 
как акт выражения волеизъявления лица, 
которое содержит требование в суд о за-
щите нарушенного субъективного права 
[4, с.91]. В свою очередь, В.Г.Даев опред-
елил иск как деятельность, направленную 
на возникновение процессуальных отно-
шений и выраженную всегда в процессу-
альной форме [5, с. 52] Отметим, что до-
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вольно часто в литературе встречаются 
работы, связывающие «автора» иска толь-
ко с истцом. Следует напомнить, что в со-
ответствии с положениями действующе-
го ГПК Украины, правом на обращение 
в суд с иском наделены такие субъекты 
гражданских процессуальных правоотно-
шений, в частности: истец; третье лицо, 
заявляющее самостоятельные требова-
ния относительно предмета спора; их 
процессуальные представители при нали-
чии надлежащим образом заверенных по-
лномочий; органы и лица, которым пред-
оставлено право представлять и защищать 
интересы других лиц. Поэтому, иници-
атором открытия производства по делу 
является истец, однако в состав субъектов 
права на предъявление иска следует также 
отнести и участников гражданского про-
цесса, изложенных выше.
Следует констатировать тот факт, что 

современная наука содержит и такие 
концепции и доктринальные позиции 
относительно понимания иска как обще-
го элемента права, в частности: иск как 
материально-правовое требование истца 
к ответчику; иск как процессуальное дей-
ствие – обращение в суд путем подачи ис-
кового заявления, как юридический факт, 
порождающий правоохранительное пра-
воотношение; иск как средство защиты 
субъективных прав и охраняемых за-
коном интересов; как самостоятельный 
институт гражданского процессуального 
права. Все указанные аспекты понимания 
иска должны быть исследованы в комп-
лексе. Ведь иск, это институт гражданско-
го процесса, наделённый материальными 
и процессуальными признакам. Так, 
основной функцией иска, на наш взгляд, 
выступает именно защита нарушенно-
го, непризнанного или оспариваемого 
материального права. Вместе с тем, дан-
ная защита возможна только в поряд-
ке, четко определенном гражданским 
процессуальным законодательством, а 
потому акцентировать внимание необхо-
димо на праве лица на удовлетворение 
исковых требований, с одной стороны; 
процессуальное средство защиты прав 
и законных интересов истца – с другой 

стороны.
Бесспорно, что существование такого 

количества подходов к правовой природе 
иска, в первую очередь, дает основания 
говорить о достаточно развитых аспектах 
данного правового явления, а также на-
личии различных школ, которые, в свою 
очередь, формируют соответствующие 
знания и научные направления. Так, на 
наш взгляд, каждая указанная нами выше 
концепция имеет право на существование, 
а также имеет свои преимущества и недо-
статки, на которые указывает известный 
ученый Штефан М.И. [6, с. 320-321] Ав-
тором отмечается, что при определении 
иска как обращения в суд с целью расс-
мотрения спора на основании материаль-
но-правового требования к ответчику, его 
авторами проигнорировано то, что спор 
возник между субъектами материальных 
правоотношений еще до обращения в суд. 
В свою очередь, авторы, которые опред-
еляют иск как требование истца к ответ-
чику, обращенное через суд, о защите 
права, отводят суду не свойственную для 
него роль посредника и не учитывают, что 
истец и ответчик, как субъекты процесса, 
появляются после принятия судом иска 
к рассмотрению. Так, процессуальный 
статус субъектов страховых правоотно-
шений возможен только после выдачи су-
дом определения об открытии производ-
ства по делу, до этого момента стороны 
наделены соответствующими статусами 
страховых правоотношений. И, наконец, при 
определении иска как процессуального 
средства защиты права, отмечается авто-
ром, упрощается существующая связь иска 
с его предъявлением, рассмотрением и ре-
шением. Так, процедура предъявления 
иска, то есть реализация права лица на 
предъявление иска, а также рассмотрение 
и разрешение дела судом, процедура, ко-
торая имеет четкое закрепление в нормах 
закона.
Вместе с тем, мы считаем наиболее 

комплексной позицию таких известных 
ученых-процессуалистов, как: А.Ф. Клей-
нман, А.А. Добровольский, Д.М. Чечот, 
Л.А. Анисимова, согласно которой пред-
усматриваются две стороны понятия иска: 
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материальная и процессуальная [7, с. 217]. 
Во-первых, иск является комплексным 
понятием, внутреннее содержание ко-
торого отражено в исковом заявлении. 
Во-вторых, иск имеет внутреннее содер-
жание, включающее два неразрывных 
и обязательных требования, в частнос-
ти: материально-правовое, адресованное 
ответчику; процессуальное, направленное 
на защиту нарушенного, непризнанного 
или оспариваемого права, адресованное в 
суд. В-третьих, в случае отсутствия одно-
го из указанных требований, необходимо 
констатировать факт, что обращение в суд 
без указания на спорное требование и со-
ответствующие правоотношения являет-
ся бесспорным, а требование, которое не 
рассматривается в процессуальном поряд-
ке, не является исковым.
Не умаляя соответствующие научные 

труды всех трех теорий, мы склоняемся к 
дуалистической теории правовой природы 
иска, поскольку, с одной стороны, иск со-
держит требование истца к ответчику о 
защите своих прав и законных интересов. 
Вместе с тем, с другой стороны, иск со-
держит и требование в суд относительно 
осуществления правосудия, направленно-
го на защиту прав и законных интересов 
физического, юридического лица или го-
сударства. Поэтому иск сочетает два тре-
бования к ответчику и в суд, содержащих 
как материальную, так и процессуальную 
составляющие. Такая позиция считает-
ся вполне обоснованной и поддержанной 
такими учеными: Добровольским А.А., 
Клейнманом А.Ф., Фурсой С.Я. Понима-
ние иска только с точки зрения материаль-
ной категории считаем неправильным, по-
скольку защита материального права лица 
возможна только через призму осущест-
вления судом правосудия, направленного 
на защиту нарушенных прав и законных 
интересов. Также процессуальное содер-
жание иска как категории гражданского 
процесса, включая определенную, уста-
новленную законом, процессуальную фор-
му.
С учетом указанного и на основании 

научных позиций известных ученых, 
отметим, что определение понятия иска в 

спорах, возникающих из страховых право-
отношений, предоставит нам возможность 
в дальнейшем правильно определить его 
элементы и классификацию. Кроме того, 
на наш взгляд, любое правовое явление 
должно быть четко определено и иметь 
понятийный аппарат, что обеспечит пра-
вильное его понимание и применение. 
В основе нашего понимания иска в спо-
рах, возникающих из страховых право-
отношений, безусловно, мы отобрали 
уже известные определения данного по-
нятия, которые обязательно включают 
материально-правовой и процессуально-
правовой аспекты. Так, в общем смысле, 
иск, возникающий из страховых право-
отношений, на наш взгляд, имеет две 
стороны: процессуально-правовую, вклю-
чающую требование в суд о правосудии 
по гражданскому делу, возникающую из 
спорного страхового правоотношения; 
материально-правовую, включающую 
требование истца к ответчику, что обус-
лавливается, предусмотренными законом 
способами защиты. Таким образом, иск, 
возникающий из страховых споров, – это 
процессуальный способ начала граждан-
ского судопроизводства, путем обращения 
в суд за защитой нарушенного или оспари-
ваемого страхового права в установленной 
процессуальной форме.
Следует напомнить, что иск является 

одним из средств защиты интересов фи-
зических, юридических лиц и государ-
ства. Рассмотрение всех гражданских дел, 
возникающих из страховых правоотно-
шений, в исковом производстве считаем 
правильным. Так, подача искового заяв-
ления обуславливает открытие производ-
ства по делу в порядке гражданского судо-
производства именно в исковом производ-
стве. Как известно, в порядке гражданско-
го судопроизводства рассматриваются и 
решаются также и дела особого и приказ-
ного производства, процессуальным сред-
ством начала которых выступает подача 
заявления и соответственно заявления 
о выдаче судебного приказа. Специфика 
споров, возникающих из страховых право-
отношений, даёт возможность утверждать 
именно об исковой форме защиты прав и 
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законных интересов, поскольку речь идет 
об имущественном и (или) личном неиму-
щественном интересе.
Прекращение страхового спора, как и 

любого другого спора, возможно либо пу-
тем урегулирования или путем судебного 
разбирательства и разрешения. Урегули-
рование спора вне суда достаточно часто 
называют досудебным урегулированием. 
Это обусловлено, на наш взгляд, наличи-
ем права каждого обратиться в суд за су-
дебной защитой. Однако, термин «досу-
дебное урегулирование» следует отличать 
от урегулирования спора между сторона-
ми спорных правоотношений. Имеется в 
виду, что далеко не все споры, возникаю-
щие в обществе, решаются в судебном по-
рядке. Кроме того, для обращения лица в 
суд его право должно быть нарушено, не 
признано или оспорено. Однако, на прак-
тике встречаются случаи урегулирования 
спора путем переговоров, уточнений усло-
вий договора, соответствующей уступки 
сторон и тому подобное.
Отметим, что основными 

(содержательными) признакам иска, воз-
никающего из страховых правоотноше-
ний, являются следующие: иск всегда 
связан с наличием спора о праве (граж-
данское, страховое); иск направлен на за-
щиту нарушенного, оспариваемого или 
непризнанного права и законного интере-
са субъектов страховых правоотношений; 
наличие у сторон иска противоположного 
интереса, ведь речь идет о споре за единый 
предмет спора.
С учетом соответствующих положений 

законодательства Украины и на основа-
нии указанного выше, следует отметить 
отдельные специфические черты иска, 
возникающего из страховых правоотно-
шений. Во-первых, сторонами в иске, 
возникающем из страховых правоотно-
шений, могут быть субъекты таких пра-
воотношений, в частности: страхователь, 
страховщик, застрахованные лица и 
выгодоприобретатель. Во-вторых, иски, 
возникающие из страховых споров, но-
сят имущественный характер, а потому 
важным аспектом для реализации права на 
предъявление иска является определение 

цены последнего. Бесспорно, правиль-
ность определения размера судебного 
сбора и полной его оплаты зависит имен-
но от правильности определения цены 
иска. Кроме того, как известно, послед-
нюю определяет сам истец, которому не-
обходимо рассчитать размер денежного 
эквивалента его имущественных требова-
ний. В-третьих, хотя и ко всем исковым 
заявлениям предъявляются единые тре-
бования, следует отметить, что, напри-
мер, к исковому заявлению о признании 
договора страхования недействительным 
в порядке ст. 998 ГК Украины и ст. 29 
Закона Украины «О страховании» осо-
бое внимание необходимо обратить на 
доказывание в исковом заявлении об-
стоятельств заключения договора стра-
хования после наступления страхового 
случая, или предоставить доказательства 
того, что объектом данного договора яв-
ляется имущество, подлежащее конфис-
кации на основании приговора или реше-
ния суда, вступившего в законную силу. 
Таким образом, исходя из материальной 
и процессуальной природы страховых 
споров, в исковом заявлении должны 
указываться дополнительные сведения, 
предусмотренные действующим законо-
дательством Украины.
Наконец, отметим, что мы пытались 

только раскрыть отдельные теоретичес-
кие аспекты и определить специфические 
черты исков, возникающих из спорных 
страховых правоотношений. Не ме-
нее принципиальное значение имеют и 
элементы иска, и их классификация, тре-
бующие отдельного комплексного иссле-
дования. Однако нами была предпринята 
попытка обосновать и обратить внимание 
на особенности не только иска, но и по-
рядка осуществления судопроизводства по 
делам, возникающим из страховых право-
отношений, которые фактически остались 
вне внимания науки гражданского про-
цессуального права.
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SUMMARY 
The article regards the suit peculiarities, 

arising from insurance legal relations. It gives the 
analysis of the principal theoretical aspects, it also 
investigates contemporary scientifi c conceptions 
and regulations of the current legislation of 
Ukraine, concerning the specifi c peculiarities of the 
suit cases, arising from insurance legal relations.



Êðèì³íàëüíå ïðàâî, êðèì³íàëüíèé ïðîöåñ 

94Ïðàâî.ua ¹ 2, 2015

ÑÈÑÒÅÌÀ ÑÓÁ’ªÊÒ²Â ÇÀÏÎÁ²ÃÀÍÍß 
ÒÀ ÏÐÎÒÈÄ²¯ ÊÎÐÓÏÖ²¯

Систематизовано суб’єкти запобігання та 
протидії корупції відповідно до їх компетенції.
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Із праксеологічної точки зору для сьо-
годнішньої України найбільш важливим 
є питання щодо методів викорінення ко-
рупції з життя суспільства. Актуальність 
цього завдання визначається не лише не-
гативними соціальними наслідками цього 
явища, але й фактом появи останнім часом 
небезпечних заяв про те, що корупція є не 
відхиленням, а специфічною формою дер-
жавного устрою України. Важливе значен-
ня в подоланні корупції має інституційне 
оформлення цієї діяльності.
Аналіз чинної нормативно-правової 

бази щодо запобігання та протидії ко-
рупції дає підстави стверджувати, що за-
конодавцем було враховано міжнародний 
досвід та досвід попереднього інституцій-
ного забезпечення антикорупційної полі-
тики [1, c. 208-239], і відбулося однозначне 
визначення державних структур, які ма-
ють відповідні завдання у цій сфері. Вихо-
дячи зі змісту антикорупційної діяльності, 
функціонального призначення та кола по-
вноважень, суб’єкти запобігання і проти-
дії корупції можуть бути поділені на такі 
групи:

1. Суб’єкти, які беруть участь у запо-
біганні, виявленні, припиненні корупції, 
інформуванні населення про рівень ко-
рупції.

2. Спеціально уповноважені суб’єкти 
у сфері протидії корупції.

3. Органи державної влади та місце-
вого самоврядування та їх керівники.

4. Суб’єкти запобігання корупції у ді-
яльності юридичних осіб.

5. Суб’єкти громадськості.
Розглянемо послідовно статус та повно-

важення цих органів стосовно запобігання 
та протидії корупції.
Суб’єкти, які беруть участь у запобіган-

ні, виявленні, припиненні корупції, інфор-
муванні населення про рівень корупції:

1. Президент України:утворює Націо-
нальне антикорупційне бюро України (ч. 2 
ст. 1 Закону України «Про Національне 
антикорупційне бюро України»);

2. Верховна Рада України:визначає 
засади антикорупційної політики (Ан-
тикорупційну стратегію) (ч. 1 ст. 18 
Закону);щороку не пізніше 1 червня про-
водить парламентські слухання з питань 
ситуації щодо корупції, затверджує та 
оприлюднює щорічну національну допо-
відь щодо реалізації засад антикорупцій-
ної політики (ч. 2 ст. 18 Закону);здійснює 
в комітеті, до предмета відання якого на-
лежить питання боротьби з корупцією, 
обов’язкову антикорупційну експертизу 
проектів нормативно-правових актів, вне-
сених на розгляд Верховної Ради України 
народними депутатами України (ч. 2 ст. 55 
Закону);

3. Кабінет Міністрів України:утворює 
Національне агентство з питань запобі-
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гання корупції відповідно до Конститу-
ції України та законів України (ч. 3 ст. 4 
Закону);достроково припиняє повнова-
ження члена Національного агентства з 
питань запобігання корупції (ч. 10 ст. 5 
Закону);затверджує граничну чисель-
ність працівників апарату Національно-
го агентства з питань запобігання коруп-
ції за поданням його Голови (ч. 2 ст. 8 
Закону);створює територіальні органи 
Національного агентства з питань запо-
бігання корупції за його поданням (ч. 3 
ст. 8 Закону);утворює та формує Громад-
ську раду при Національному агентстві 
з питань запобігання корупції; визначає 
порядок організації та проведення кон-
курсу з формування Громадської ради 
при Національному агентстві (ч. 2 ст. 14 
Закону);реалізує Антикорупційну страте-
гію шляхом затвердження та виконання 
державної програми, яка розробляєть-
ся Національним агентством (ч. 4 ст. 18 
Закону);не пізніше 15 квітня розглядає 
та схвалює проект національної допові-
ді щодо реалізації засад антикорупційної 
політики, підготовлений Національним 
агентством, який протягом десяти робо-
чих днів з дня схвалення направляється 
до Верховної Ради України (ч. 4 ст. 20 
Закону);визначає порядок передачі орга-
ну, підприємству, установі чи організації 
подарунків, одержаних особами, зазначе-
ними у пунктах 1, 2 частини першої стат-
ті 3 Закону, як подарунки державі, Авто-
номній Республіці Крим, територіальній 
громаді, державним або комунальним 
підприємствам, установам чи організаці-
ям (ч. 3 ст. 23 Закону);надсилає проекти 
нормативно-правових актів, що вносяться 
на розгляд Верховної Ради України або 
Кабінету Міністрів України, для прове-
дення Національним агентством антико-
рупційної експертизи (ч. 5 ст. 55 Закону); 
затверджує порядок проведення спеці-
альної перевірки та форму згоди на про-
ведення спеціальної перевірки (ч. 1 ст. 57 
Закону);визначає порядок службового 
розслідування, яке проводиться з метою 
виявлення причин та умов, що сприяли 
вчиненню корупційного або пов’язаного 
з корупцією правопорушення або невико-

нанню вимог Закону в інший спосіб (ч. 3 
ст. 65 Закону).
Спеціально уповноваженими суб’єктами 

у сфері протидії корупції є органи проку-
ратури, органи внутрішніх справ України, 
Національне антикорупційне бюро Украї-
ни, Національне агентство з питань запо-
бігання корупції (ст. 1 Закону).
Національне агентство з питань запо-

бігання корупції є центральним органом 
виконавчої влади зі спеціальним статусом, 
який забезпечує формування та реалізує 
державну антикорупційну політику. У 
межах, визначених цим та іншими закона-
ми, Національне агентство є відповідаль-
ним перед Верховною Радою України і 
підконтрольним їй та підзвітний Кабінету 
Міністрів України (ст. 4 Закону).
До повноважень Національного агент-

ства належать (ст. 11 Закону):1) проведен-
ня аналізу:стану запобігання та протидії 
корупції в Україні, діяльності державних 
органів, органів влади Автономної Респу-
бліки Крим та органів місцевого самовря-
дування у сфері запобігання та протидії 
корупції;статистичних даних, результатів 
досліджень та іншої інформації стосовно 
ситуації щодо корупції;2) розроблення 
проектів Антикорупційної стратегії та дер-
жавної програми з її виконання, здійснен-
ня моніторингу, координації та оцінки 
ефективності виконання Антикорупційної 
стратегії;3) підготовка та подання в уста-
новленому законом порядку до Кабінету 
Міністрів України проекту національної 
доповіді щодо реалізації засад антикоруп-
ційної політики;4) формування та реаліза-
ція антикорупційної політики, розроблен-
ня проектів нормативно-правових актів 
з цих питань;5) організація проведення 
досліджень з питань вивчення ситуації 
щодо корупції;6) здійснення моніторингу 
та контролю за виконанням актів законо-
давства з питань етичної поведінки, запобі-
гання та врегулювання конфлікту інтересів 
у діяльності осіб, уповноважених на ви-
конання функцій держави або місцевого 
самоврядування, та прирівняних до них 
осіб;7) координація та надання методич-
ної допомоги щодо виявлення державни-
ми органами, органами влади Автономної 
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Республіки Крим, органами місцевого са-
моврядування корупціогенних ризиків у 
своїй діяльності та реалізації ними заходів 
щодо їх усунення, у тому числі підготовки 
та виконання антикорупційних програм; 
8) здійснення в порядку, визначеному цим 
Законом, контролю та перевірки декла-
рацій осіб, уповноважених на виконання 
функцій держави або місцевого самовря-
дування, зберігання та оприлюднення та-
ких декларацій, проведення моніторингу 
способу життя осіб, уповноважених на ви-
конання функцій держави або місцевого 
самоврядування;9) забезпечення ведення 
Єдиного державного реєстру декларацій 
осіб, уповноважених на виконання функ-
цій держави або місцевого самоврядуван-
ня, та Єдиного державного реєстру осіб, 
які вчинили корупційні або пов’язані з ко-
рупцією правопорушення;10) затверджен-
ня відповідно до цього Закону правил 
етичної поведінки державних службовців 
та посадових осіб місцевого самоврядуван-
ня;11) координація в межах компетенції, 
методичне забезпечення та здійснення 
аналізу ефективності діяльності уповнова-
жених підрозділів (уповноважених осіб) з 
питань запобігання та виявлення коруп-
ції;12) погодження антикорупційних про-
грам державних органів, органів влади 
Автономної Республіки Крим, органів міс-
цевого самоврядування, розробка типо-
вої антикорупційної програми юридичної 
особи;13) здійснення співпраці із особами, 
які добросовісно повідомляють про мож-
ливі факти корупційних або пов’язаних з 
корупцією правопорушень, інших пору-
шень цього Закону (викривачі), вжиття 
заходів щодо їх правового та іншого за-
хисту, притягнення до відповідальності 
осіб, винних у порушенні їх прав, у зв’язку 
з таким інформуванням;14) організація 
підготовки, перепідготовки і підвищення 
кваліфікації з питань, пов’язаних із запо-
біганням корупції, працівників державних 
органів, органів влади Автономної Респу-
бліки Крим, посадових осіб місцевого са-
моврядування;15) надання роз’яснень, 
методичної та консультаційної допомоги 
з питань застосування актів законодавства 
з питань етичної поведінки, запобігання 

та врегулювання конфлікту інтересів у ді-
яльності осіб, уповноважених на виконан-
ня функцій держави або місцевого само-
врядування, та прирівняних до них осіб; 
16) інформування громадськості про здій-
снювані Національним агентством заходи 
щодо запобігання корупції, реалізація за-
ходів, спрямованих на формування у сві-
домості громадян негативного ставлення 
до корупції;17) залучення громадськості 
до формування, реалізації та моніторингу 
антикорупційної політики;18) координа-
ція виконання міжнародних зобов’язань 
у сфері формування та реалізації антико-
рупційної політики, співпраця з держав-
ними органами, неурядовими організаці-
ями іноземних держав та міжнародними 
організаціями в межах своєї компетенції;       
19) обмін інформацією з компетентними 
органами іноземних держав та міжнарод-
ними організаціями;20) інші повноважен-
ня, визначені законом.
Національне антикорупційне бюро 

України (далі – Національне бюро)є дер-
жавним правоохоронним органом, на 
який покладається попередження, ви-
явлення, припинення, розслідування та 
розкриття корупційних правопорушень, 
які вчинені вищими посадовими особами, 
уповноваженими на виконання функцій 
держави або місцевого самоврядування, та 
становлять загрозу національній безпеці, а 
також запобігання вчиненню нових (ст. 1 
Закону «Про Національне антикорупцій-
не бюро України» [2]).
У межах своїх обов’язків (ст. 16 Закону 

«Про Національне антикорупційне бюро 
України»)Національне бюро:1) здійснює 
оперативно-розшукові заходи з метою по-
передження, виявлення, припинення та 
розкриття кримінальних правопорушень, 
віднесених законом до його підслідності, а 
також в оперативно-розшукових справах, 
витребуваних від інших правоохоронних 
органів;2) здійснює досудове розсліду-
вання кримінальних правопорушень, від-
несених законом до його підслідності, а 
також проводить досудове розслідування 
інших кримінальних правопорушень у ви-
падках, визначених законом;3) вживає за-
ходів щодо розшуку та арешту коштів та 



97

Ìàøëÿêåâè÷ Ä.Ñ. - Ñèñòåìà ñóá’ºêò³â çàïîá³ãàííÿ òà 

іншого майна, які можуть бути предметом 
конфіскації або спеціальної конфіскації у 
кримінальних правопорушеннях, віднесе-
них до підслідності Національного бюро, 
здійснює діяльність щодо зберігання ко-
штів та іншого майна, на яке накладено 
арешт;4) взаємодіє з іншими державними 
органами, органами місцевого самовря-
дування та іншими суб’єктами для вико-
нання своїх обов’язків;5) здійснює інфор-
маційно-аналітичну роботу з метою ви-
явлення та усунення причин і умов, що 
сприяють вчиненню кримінальних право-
порушень, віднесених до підслідності На-
ціонального бюро;6) забезпечує особисту 
безпеку працівників Національного бюро 
та інших визначених законом осіб, захист 
від протиправних посягань на осіб, які бе-
руть участь у кримінальному судочинстві, 
у підслідних йому кримінальних правопо-
рушеннях;7) забезпечує на умовах конфі-
денційності та добровільності співпрацю з 
особами, які повідомляють про корупційні 
правопорушення;8) звітує про свою діяль-
ність у порядку, визначеному цим Зако-
ном, та інформує суспільство про резуль-
тати своєї роботи;9) здійснює міжнародне 
співробітництво у межах своєї компетенції 
відповідно до законодавства України та 
міжнародних договорів України.
З метою попередження, виявлення та 

розслідування правопорушень у діяльнос-
ті працівників Національного бюро у скла-
ді його центрального управління діє під-
розділ внутрішнього контролю. Рішенням 
Директора Національного бюро у складі 
територіальних управлінь Національно-
го бюро можуть створюватися підрозділи 
внутрішнього контролю, які підпорядко-
вуються безпосередньо Директору Наці-
онального бюро (ч. 1 ст. 27 Закону «Про 
Національне антикорупційне бюро Укра-
їни»).
Підрозділ внутрішнього контролю На-

ціонального бюро має такі обов’язки (ч. 2 
ст. 27 Закону «Про Національне антико-
рупційне бюро України»):1) запобігання 
вчиненню правопорушень працівниками 
Національного бюро згідно з вимогами за-
конів України «Про запобігання корупції» 
та «Про державну службу»;2) здійснення 

контролю за дотриманням працівниками 
Національного бюро правил етичної по-
ведінки, конфлікту інтересів, декларуван-
ня майна, доходів, видатків та зобов’язань 
фінансового характеру;3) проведення пе-
ревірок працівників Національного бюро 
на доброчесність та моніторингу спосо-
бу їх життя;4) перевірка інформації, що 
міститься у зверненнях фізичних та юри-
дичних осіб, засобах масової інформації, 
інших джерелах, у тому числі отриманої 
через спеціальну телефонну лінію, сто-
рінку в мережі Інтернет, засоби електро-
нного зв’язку Національного бюро, щодо 
причетності працівників Національного 
бюро до вчинення правопорушень;5) про-
ведення службового розслідування стосов-
но працівників Національного бюро;5-1) 
здійснювати оперативно-розшукові захо-
ди та досудове розслідування з метою по-
передження, виявлення, припинення та 
розкриття кримінальних правопорушень 
у діяльності працівників Національно-
го бюро;6) проведення спеціальної пере-
вірки стосовно осіб, які претендують на 
призначення на посади в Національному 
бюро;7) вжиття заходів щодо захисту пра-
цівників Національного бюро, які повідо-
мляють про вчинення протиправних дій 
чи бездіяльність інших працівників Націо-
нального бюро;8) консультування праців-
ників Національного бюро щодо правил 
етичної поведінки, конфлікту інтересів, 
декларування майна, доходів, видатків та 
зобов’язань фінансового характеру.
Детективи Національного антикоруп-

ційного бюро України здійснюють досудо-
ве розслідування злочинів, передбачених 
статтями 191, 206-2, 209, 210, 211, 354 (сто-
совно працівників юридичних осіб публіч-
ного права), 364, 368, 368-2, 369, 369-2, 410 
Кримінального кодексу України, якщо на-
явна хоча б одна з умов, вказаних у ч. 5 
ст. 216 Кримінального процесуального ко-
дексу України [3] стосовно суб’єктів злочи-
ну, розміру предмета злочину або завданої 
ним шкоди, та в інших випадках.
Відповідно до ст. 5 Закону України 

«Про оперативно-розшукову діяльність» 
оперативними підрозділами Національ-
ного антикорупційного бюро України – 
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детективів, оперативно-технічними, вну-
трішнього контролю – здійснюється опе-
ративно-розшукова діяльність [4].
Спеціалізована антикорупційна про-

куратура утворена в системі прокуратури 
України Законом України «Про внесення 
змін до деяких законодавчих актів Укра-
їни щодо забезпечення діяльності Націо-
нального антикорупційного бюро України 
та Національного агентства з питань запо-
бігання корупції» [5]. Цим Законом внесе-
ні відповідні зміни в Закон України «Про 
прокуратуру» [6].
Згідно з ч. 3 ст. 7 Закону України «Про 

прокуратуру» особливості організації і ді-
яльності Спеціалізованої антикорупційної 
прокуратури визначені статтею 8-1 цього 
Закону. Утворення Спеціалізованої анти-
корупційної прокуратури, визначення її 
структури і штату здійснюються Генераль-
ним прокурором України за погодженням 
з Директором Національного антикоруп-
ційного бюро України.
Спеціалізована антикорупційна про-

куратура утворюється на правах структур-
ного підрозділу в Генеральній прокура-
турі України, та на неї покладаються такі 
функції (ч. 5 ст. 8 Закону України «Про 
прокуратуру»):1) здійснення нагляду за 
додержанням законів під час проведення 
досудового розслідування, яке здійснюєть-
ся Національним антикорупційним бюро 
України;2) підтримання державного обви-
нувачення у відповідних провадженнях; 
3) представництво інтересів громадянина 
або держави в суді у випадках, передбаче-
них цим Законом і пов’язаних із корупцій-
ними або пов’язаними з корупцією право-
порушеннями.
Щодо органів внутрішніх справ, як 

спеціально уповноваженого органу з про-
тидії корупції, слід зауважити, що в ході 
реформування органів внутрішніх справ 
було ліквідовано спеціальний підрозділ, 
який у складі МВС займався боротьбою із 
корупцією, – підрозділ по боротьбі з орга-
нізованою злочинністю [7]. Отже, оскільки 
в Законі немає спеціальних вказівок щодо 
повноважень органів внутрішніх справ у 
протидії із корупцією, то вони здійснюють 
цю діяльність у рамках загальної функції 

протидії злочинності та припинення пра-
вопорушень.
Зауважимо також, що Закон не зга-

дує про ще один правоохоронний орган – 
Службу безпеки України, до завдань якої 
входить попередження, виявлення, при-
пинення корупційних протиправних дій, 
які безпосередньо створюють загрозу жит-
тєво важливим інтересам України (ст. 2 За-
конуУкраїни «Про Службу безпеки Украї-
ни» [8]). У структурі СБУ діє спеціальний 
підрозділ – Головне управління по бороть-
бі з корупцією та організованою злочин-
ністю Центрального управління Служби 
безпеки України. Цей підрозділ, судячи із 
його сторінки у Фейсбук [9], не припиняє 
успішної боротьби із корупцією.
Відповідно до п. 7-1 Прикінцевих 

положень Закону України «Про Націо-
нальне антикорупційне бюро України», 
Служба безпеки України до створення в 
Національному антикорупційному бюро 
України оперативно-технічного підрозді-
лу забезпечує безоплатне користування 
уповноваженими працівниками Націо-
нального антикорупційного бюро України 
обладнанням та іншими матеріально-тех-
нічними засобами, необхідними для вико-
нання обов’язків Національного антико-
рупційного бюро України.
Отже, зважаючи на відсутність спеці-

альних вказівок у Законі про СБУ як спе-
ціальний орган протидії корупції, а також 
той факт, що компетенція спеціальних 
підрозділів СБУ в протидії корупції пере-
тинається із компетенцію Національного 
бюро, слід очікувати, що відповідні ці по-
вноваження будуть виключені із завдань 
СБУ.
Слід зазначити, що Закон побудова-

но таким чином, що фактично всі органи 
державної влади та місцевого самовряду-
вання в межах своєї компетенції повинні 
здійснювати заходи із запобігання коруп-
ції.Цей механізм здійснюється на основі 
антикорупційних програм, які відповідно 
до ст. 19 Закону погоджуються Національ-
ним агентством.За результатами реалізації 
засад антикорупційної політики спеціаль-
но уповноважені суб’єкти у сфері проти-
дії корупції, інші державні органи, органи 
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влади Автономної Республіки Крим, ор-
гани місцевого самоврядування до 15 лю-
того подають до Національного агентства 
інформацію, необхідну для підготовки на-
ціональної доповіді (ч. 3 ст. 20 Закону).
При цьому керівники державних ор-

ганів несуть персональну відповідальність 
за забезпечення реалізації державної про-
грами з виконання Антикорупційної стра-
тегії (ч. 4 ст. 18 Закону). Крім того, на ке-
рівників державних органів покладено 
певні обов’язки здійснення антикорупцій-
них заходів відносно підлеглих осіб при 
запобіганні корупційним та пов’язаним з 
корупцією правопорушенням (Розділ IV 
Закону), запобіганні та врегулюванні кон-
флікту інтересів (Розділ V Закону).
Значна увага в сучасній антикоруп-

ційній стратегії приділена запобіганню та 
протидії корупції в приватному секторі. 
Відповідно до п. 4 розділу «Запобігання 
корупції у приватному секторі» Антико-
рупційної стратегії на 2015-2017 рр., за-
плановано утворити інститут бізнес-ом-
будсмена, який представлятиме інтереси 
бізнесу в Уряді України, та установити за 
його участю на постійній основі діалог з 
бізнесом з метою підвищення рівня обі-
знаності про ризики корупції та наявні рі-
шення для приватного сектору, отриман-
ня порад від бізнесу щодо реформування 
відповідного законодавства для обмежен-
ня можливостей для корупції.
Постановою Кабінету Міністрів Укра-

їни «Про утворення Ради бізнес-омбуд-
смена» затверджено Положення про Раду 
бізнес-омбудсмена [10], в якому визначено 
її основні завдання (п. 4 Положення), захо-
ди, які вона здійснює з метою виконання 
покладених на неї завдань (п. 5 Положен-
ня).
Зауважимо, що Рада є дорадчим орга-

ном, який очолює бізнес-омбудсмен, по-
вноваження та обов’язки якоговизначено 
п. 9 Положення. Однак, не зрозуміло, чи 
всі повноваження та обов’язки бізнес-ом-
будсмена визначено в Положенні, оскіль-
ки згідно з п. 4 Постанови «Про утворен-
ня Ради бізнес-омбудсмена» Міністерству 
економічного розвитку і торгівлі доруча-
ється подати до 20 березня 2015 р. на роз-

гляд Кабінету Міністрів України законо-
проект щодо утворення установи бізнес-
омбудсмена. Виходячи з цього, повністю 
статус бізнес-омбудсмена повинен бути 
визначений відповідним Законом. Про-
те у вказаному Положенні Кабінет Міні-
стрів прийняв на себе право призначати 
бізнес-омбудсмена і призначив його [11]. 
А законопроект на вказану дату так і не 
було подано.
Таким чином, ми бачимо, що уряд, ви-

користавши своє право для забезпечення 
здійснення своїх повноважень утворюва-
ти тимчасові консультативні, дорадчі та 
інші допоміжні органи (ч. 1 ст. 48 Закону 
України «Про Кабінет Міністрів України» 
[12]), самостійно виконав п. 4 розділу «За-
побігання корупції у приватному секторі» 
Антикорупційної стратегії. Але, на наш 
погляд, здійснення цього заходу стратегії 
саме в такий спосіб спотворило всю ідею 
бізнес-омбудсмена. Фактично він стане до-
радчим, консультативним органом та ще 
й підзвітним Наглядовій Раді, яка є керів-
ним органомРади бізнес-омбудсмена (п. 11 
Положення). Захист інтересів бізнесу, як 
і будь-яких законних інтересів, потребує 
певних повноважень, які б могли вплину-
ти на відповідні рішення влади, і не тіль-
ки виконавчої, проте бізнес-омбудсмен їх 
не має. Отже, інститут бізнес-омбудсмена 
повинен бути створений на законодавчо-
му рівні із наданням повноважень мінімум 
рівня члена уряду з правом вето щодо рі-
шень, які зачіпають інтереси бізнесу, та із 
достатнім рівнем незалежності.
Очевидно, що невизначеність шляху 

здійснення певного заходу Антикорупцій-
ної стратегії призводить до його реалізації 
органом, який не має достатніх повнова-
жень для ефективного його здійснення. 
Отже, стратегія повинна містити чітку 
вказівку на рівень та гілку влади, яка здій-
снює конкретні заходи.
Нововведенням Закону України «Про 

запобігання корупції» є окреме регулю-
вання запобігання корупції у діяльності 
юридичних осіб (Розділ X).
Закон покладає на всі юридичні особи 

та їх керівників, засновників (учасників) 
юридичної особи загальні обов’язки із за-
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безпечення розробки та вжиття заходів, які 
є необхідними та обґрунтованими для за-
побігання і протидії корупції у діяльності 
юридичної особи (зокрема Антикорупцій-
ну програму юридичної особи), регулярної 
оцінки корупційних ризиків у її діяльності, 
для чого можуть залучатися незалежні екс-
перти, зокрема для проведення аудиту (ч. 1, 
2 ст. 61, ст.. 62, 63 Закону). Щодо посадових 
та службових осіб юридичних осіб, інших 
осіб, які виконують роботу та перебувають 
з юридичними особами у трудових відноси-
нах, також застосовуються певні обмежен-
ня та покладаються обов’язки (ч. 1, 2 ст. 61 
Закону).
Крім цього, Закон запроваджує посаду 

Уповноваженого з реалізації антикоруп-
ційної програми, яка в певних юридичних 
особах повинна створюватися обов’язково 
(ч. 5 ст. 62 Закону). Уповноважений є осо-
бою, відповідальною за реалізацію антико-
рупційної програми, правовий статус якої 
визначено в ст. 64 Закону.
Відповідно до ст. 21 Закону, громад-

ськість також бере участь у заходах щодо 
запобігання корупції, для чого громадські 
об’єднання, їх члени або уповноважені 
представники, а також окремі громадяни 
в діяльності щодо запобігання корупції 
мають право:

1) повідомляти про виявлені факти 
вчинення корупційних або пов’язаних з 
корупцією правопорушень, реальний, по-
тенційний конфлікт інтересів спеціально 
уповноваженим суб’єктам у сфері протидії 
корупції, Національному агентству, керів-
ництву чи іншим представникам органу, 
підприємства, установи чи організації, в 
яких були вчинені ці правопорушення або 
у працівників яких наявний конфлікт ін-
тересів, а також громадськості;

2) запитувати та одержувати від дер-
жавних органів, органів влади Автономної 
Республіки Крим, органів місцевого само-
врядування в порядку, передбаченому За-
коном України «Про доступ до публічної 
інформації», інформацію про діяльність 
щодо запобігання корупції;

3) проводити, замовляти проведення 
громадської антикорупційної експертизи 
нормативно-правових актів та проектів 

нормативно-правових актів, подавати за 
результатами експертизи пропозиції до 
відповідних органів, отримувати від відпо-
відних органів інформацію про врахуван-
ня поданих пропозицій;

4) брати участь у парламентських слу-
ханнях та інших заходах з питань запобі-
гання корупції;

5) вносити пропозиції суб’єктам права 
законодавчої ініціативи щодо вдоскона-
лення законодавчого регулювання від-
носин, що виникають у сфері запобігання 
корупції;

6) проводити, замовляти проведення 
досліджень, у тому числі наукових, соціо-
логічних тощо, з питань запобігання ко-
рупції;

7) проводити заходи щодо інформуван-
ня населення з питань запобігання коруп-
ції;

8) здійснювати громадський контроль 
за виконанням законів у сфері запобіган-
ня корупції з використанням при цьому 
таких форм контролю, які не суперечать 
законодавству;

9) здійснювати інші не заборонені за-
коном заходи щодо запобігання корупції.
Гарантією користування цими права-

ми є передбачений ст. 53 Закону держав-
ний захист викривачів – осіб, які надають 
допомогу в запобіганні і протидії корупції 
і які за наявності обґрунтованого переко-
нання, що інформація є достовірною, по-
відомляють про порушення вимог цього 
Закону іншою особою.
Таким чином, можна зробити висно-

вок, що в Україні відбулося інституціо-
нальне оформлення антикорупційної стра-
тегії, в ході чого, виходячи зі змісту анти-
корупційної діяльності, функціонального 
призначення та кола повноважень, було 
утворено окремі групи суб’єктів запобіган-
ня та протидії корупції.Одним з основних 
досягнень у напрямку реалізації держав-
ної антикорупційної стратегії є створення 
окремих спеціально уповноважених орга-
нів протидії корупції та зосередження в їх 
статусі спеціальних повноважень з чітким 
розподілом компетенції.
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Ì²ÆÍÀÐÎÄÍ² ÑÒÀÍÄÀÐÒÈ ÙÎÄÎ ÎÕÎÐÎÍÈ 
×ÅÑÒ² ÒÀ Ã²ÄÍÎÑÒ² ÎÑÎÁÈ

Статья посвящена вопросам международ-
ных стандартов охраны чести и достоинства 
личности. Подробно рассмотрены междуна-
родно-правовые договора, которые закрепля-
ют право на честь и достоинство личности. 
Отдельное внимание уделено вопросу между-
народных стандартов уважения чести и до-
стоинства детей и особенностям установле-
ния стандартов уважения к достоинству 
человека, независимо от его генетических ха-
рактеристик.

Ключові слова: честь, гідність, кримінально-пра-
вова охорона, зарубіжний досвід.

    ÑÓÁÁÎÒÅÍÊÎ Îëåêñàíäð Ñåðã³éîâè÷ - çäîáóâà÷ Õàðê³âñüêîãî íàö³îíàëüíîãî 
óí³âåðñèòåòó âíóòð³øí³õ ñïðàâ 

ÓÄÊ 343.9

Сучасне галузеве законодавство і право 
виходять з того, що загальновизнані прин-
ципи, норми та стандарти міжнародного 
права є складовою частиною чинного на-
ціонального законодавства та невід’ємною 
частиною правової системи в цілому. Як 
вказує М. В. Буроменський, пріоритет за-
гальновизнаних норм міжнародного пра-
ва перед нормами внутрішньодержавного 
права був проголошений ще в Декларації 
про державний суверенітет України 1990 p. 
[1, с. 77]. Тому у випадках конкуренції норм 
міжнародного та національного права пе-
ревага віддається нормам міжнародного 
права: якщо міжнародний договір було на-
лежним чином ратифіковано законодавцем 
і ним передбачено інші правила чи про-
цедури, ніж ті, що передбачені законами 
України, застосуванню підлягають саме 
норми міжнародного права. Цей принцип 
спирається на той факт, що сучасна право-

ва держава, сучасне суспільство не можуть 
існувати поза межами світової спільноти, 
повинні підтримувати його ідеї щодо спіль-
ного майбутнього. Якщо Україна взяла 
на себе зобов’язання в частині виконання 
міжнародних договорів чи угод, це пови-
нно бути узгоджено з законодавством на-
ціональним. Не є виключенням з цього 
правила і застосування норм та виконання 
приписів, якими передбачено захист честі 
та гідності, тому доцільно детально зупини-
тися на провідних міжнародних стандартах 
(нормах), що регулюють сферу захисту цих, 
одних з найбільш важливих та невід’ємних, 
прав людини і громадянина.
Більшість науковців предметом дослі-

дження яких виступають права людини і 
громадянина, дотримується позиції, що всі 
права людини можна умовно поділити на 
соціально-економічні, політичні, культур-
ні, особисті права, права з приводу захисту 
інших прав та свобод, а також на загальні 
і спеціальні [2, с. 55]. При цьому основні 
права та свободи закріплені на рівні Кон-
ституції, чим укріплюють гуманістичні іде-
али суспільства, обмежують владу і захища-
ють людину від свавілля. 
Право на захист своєї честі і гідності, 

поряд з іншими правами і свободами, та-
кими як право на життя, право на свободу 
та особисту недоторканність, право на не-
доторканність приватного життя та жит-
ла, особисту і сімейну таємницю, таємни-
цю листування, телефонних переговорів, 
поштових, телеграфних та інших повідо-
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млень; свободу пересування і вибору місця 
перебування; свободу слова, думки, совісті 
і релігії; свободу вибору національності і 
мови спілкування, відносяться до категорії 
основних особистих прав та регулюються 
цивільним законодавством і лише за пору-
шення окремих з них може наставати кри-
мінальна відповідальність.
Розглядаючи питання про розміщення 

норм, якими передбачено захист честі та 
гідності у міжнародно-правових докумен-
тах, слід вказати, що вони там займають 
особливе місце. Так, преамбулою Загальної 
Декларації прав людини (далі – Деклара-
ція), прийнятої і проголошеної резолюцією 
217 А (III) Генеральної Асамблеї ООН від 
10 грудня 1948 визнається, «що визнання 
гідності, яка властива всім членам людської 
сім’ї, і рівних та невід’ємних їх прав є осно-
вою свободи, справедливості та загального 
миру» [3]. При цьому окремими нормами 
зазначається, що «всі люди народжуються 
вільними і рівними у своїй гідності та пра-
вах» (ст. 1 Декларації), ніхто не повинен 
зазнавати тортур, або жорстокого, нелюд-
ського, або такого, що принижує його гід-
ність, поводження і покарання (ст. 5 Декла-
рації), кожна людина, як член суспільства, 
має право на соціальне забезпечення і на 
здійснення необхідних для підтримання 
її гідності і для вільного розвитку її особи 
прав у економічній, соціальній і культурній 
галузях за допомогою національних зусиль 
і міжнародного співробітництва та відпо-
відно до структури і ресурсів кожної дер-
жави (ст. 22 Декларації) [3].
Положення вказаних норм дають під-

стави зробити висновок, що людська гід-
ність, поряд з іншими невід’ємними пра-
вами – право на життя, право на свободу 
та особисту недоторканність тощо виступає 
в якості основи, яка сприяє його гармо-
нійному розвитку суспільства та вказує на 
цінність кожної окремої людини як його 
невід’ємної частини. Саме наявність у лю-
дини честі та гідності лежить в основі ви-
ділення всіх інших прав і свобод: еконо-
мічних, соціальних, культурних, громадян-
ських та політичних. Це підтверджується 
нормами інших міжнародних документів, 
зокрема, положеннями Міжнародного 

Пакту про економічні, соціальні і культурні 
права та Міжнародного Пакту про грома-
дянські і політичні права, які були прийня-
ті Генеральною Асамблеєю ООН 16 грудня 
1966 року та ратифіковані Указом Президії 
Верховної Ради Української РСР № 2148-
VIII від 19 жовтня 1973 року [4].
У преамбулі Міжнародного Пакту про 

економічні, соціальні і культурні права вка-
зується, що «держави, які беруть участь у 
цьому Пакті, беручи до уваги, що відповід-
но до принципів, проголошених Статутом 
Організації Об’єднаних Націй, визнання 
гідності, властивої всім членам людської 
сім’ї, та рівних і невід’ємних прав їх є осно-
вою свободи, справедливості і загального 
миру, визнаючи, що ці права випливають 
з властивої людській особі гідності, визна-
ючи, що згідно із Загальною декларацією 
прав людини ідеал вільної людської особи, 
вільної від страху та нужди, можна здійсни-
ти, тільки якщо будуть створені такі умови, 
за яких кожен може користуватися своїми 
економічними, соціальними і культурними 
та політичними правами, беручи до уваги, 
що за Статутом Організації Об’єднаних 
Націй держави зобов’язані заохочувати 
загальне поважання і додержання прав і 
свобод людини, беручи до уваги, що кожна 
окрема людина, маючи обов’язки щодо ін-
ших людей і того колективу, до якого вона 
належить, повинна добиватися заохочення 
і додержання прав, визнаних у цьому Пак-
ті, погоджуються ...» [4]. 
Практично дослівно сформульовано і 

преамбулу Міжнародного Пакту про грома-
дянські і політичні права: «Держави, які бе-
руть участь у цьому Пакті, беручи до уваги, 
що відповідно до принципів, проголоше-
них Статутом Організації Об’єднаних На-
цій, визнання гідності, властивої всім чле-
нам людської сім’ї, та рівних і невід’ємних 
прав їх є основою свободи, справедливості і 
загального миру, визнаючи, що ці права ви-
пливають з властивої людській особі гіднос-
ті, визнаючи, що згідно із Загальною декла-
рацією прав людини ідеал вільної людської 
особи, яка користується громадянською і 
політичною свободою і свободою від стра-
ху та нужди, можна здійснити, тільки якщо 
будуть створені такі умови, за яких кожен 
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може користуватися своїми економічними, 
соціальними і культурними правами, так 
само, як і своїми громадянськими та полі-
тичними правами, беручи до уваги, що за 
Статутом Організації Об’єднаних Націй 
держави зобов’язані заохочувати загаль-
не поважання і додержання прав і свобод 
людини, беручи до уваги, що кожна окре-
ма людина, маючи обов’язки щодо інших 
людей і того колективу, до якого вона на-
лежить, повинна добиватися заохочення і 
додержання прав, визнаних у цьому Пакті, 
погоджуються ...» [4].
Текст преамбул вищезгаданих міжна-

родних документів підтверджує той факт, 
що лише людина, яка має «гідність люд-
ської особи», здатна та має право користу-
ватися економічними, соціальними і куль-
турними та політичними правами, які за-
безпечуються державою. Тільки особа, що 
досягла певного рівня соціального розви-
тку, гідна мати певні права та виконувати 
обов’язки, що виникають поряд з ними. Зо-
крема, відповідно до ст. 13 Міжнародного 
пакту про економічні, соціальні і культурні 
права, «Держави, які беруть участь у цьому 
Пакті, визнають право кожної людини на 
освіту. Вони погоджуються, що освіта по-
винна спрямовуватись на повний розвиток 
людської особи та усвідомлення її гідності і 
повинна зміцнювати повагу до прав люди-
ни і основних свобод. Вони, далі, погоджу-
ються в тому, що освіта повинна дати мож-
ливість усім бути корисними учасниками 
вільного суспільства, сприяти взаєморозу-
мінню, терпимості і дружбі між усіма наці-
ями і всіма расовими, етнічними та релігій-
ними групами і сприяти роботі Організації 
Об’єднаних Націй по підтриманню миру» 
[4]. А у ст. 7 Міжнародного пакту про гро-
мадянські і політичні права міститься вка-
зівка на те, що «нікого не може бути підда-
но катуванню чи жорстокому, нелюдському 
або принижуючому гідність поводженню 
чи покаранню. Зокрема, жодну особу не 
може бути без її вільної згоди піддано ме-
дичним чи науковим дослідам» [4].
Останнє положення закріплено також у 

Конвенції проти катувань та інших жорсто-
ких, нелюдських або таких, що принижу-
ють гідність, видів поводження і покаран-

ня, ратифікованої Указом Президії Верхо-
вної Ради Української РСР № 3484-XI від 26 
січня 1987 року, де вказано, що «визнання 
рівних і невід’ємних прав усіх членів люд-
ської спільноти є основою свободи, спра-
ведливості й загального миру», вказані пра-
ва «випливають із гідності, властивої люд-
ській особі» і «беручи до уваги зобов’язання 
держав згідно зі Статутом, зокрема статтею 
55, сприяти загальній повазі та додержан-
ню прав людини й основних свобод, врахо-
вуючи статтю 5 Загальної декларації прав 
людини та статтю 7 Міжнародного пакту 
про громадянські й політичні права, які 
передбачають, що нікого не може бути під-
дано катуванню та жорстокому, нелюдсько-
му або такому, що принижує гідність, пово-
дженню чи покаранню» держави-учасниці 
погоджуються на дотримання прав люди-
ни.
Цим положенням стверджується, що 

оскільки людина володіє гідністю неза-
лежно від своєї дійсної соціальної цінності, 
вона має право на її повагу з боку оточу-
ючих. Жодні обставини (навіть обтяжуючі 
відповідальність та покарання) не можуть 
служити підставою для приниження люд-
ської гідності, в тому числі обвинувачення 
у вчиненні або вчинення особою злочину 
будь-якої тяжкості. 
Положення про неможливість при-

ниження гідності особи незалежно від її 
статусу (підозрюваний, засуджений тощо) 
одержало в ряді міжнародно-правових 
актів пряме закріплення. Так, пряма вка-
зівка на те, що всі особи, позбавлені волі, 
мають право на гуманне поводження і по-
вагу гідності, властивої людській особистос-
ті міститься, наприклад, у ст. 10 Пакту про 
громадянські і політичні права – «нікого не 
може бути піддано катуванню чи жорстоко-
му, нелюдському або принижуючому гід-
ність поводженню чи покаранню. Зокре-
ма, жодну особу не може бути без її вільної 
згоди піддано медичним чи науковим до-
слідам» [4], ст. 3 (Заборона катування) Єв-
ропейської Конвенції про захист прав лю-
дини та основних свобод – «Нікого не може 
бути піддано катуванню або нелюдському 
чи такому, що принижує гідність, пово-
дженню або покаранню» [5] тощо. 
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Основні ж загальні принципи пово-
дження з особами, щодо яких було обрано 
запобіжний захід або призначено покаран-
ня (ув’язнені або затримані тощо), закріпле-
но у Мінімальних стандартних правилах 
поводження з в’язнями (резолюція ООН 
№ 663 CI (XXIV) від 31 липня 1957 року). 
Вказані правила вперше були сформульо-
вані у збірнику правил запропонованому 
Міжнародною кримінальною і пенітенці-
арною комісією та схвалені Лігою Націй 
у 1934 році. У якості основних принципів 
при поводженні з в’язнями (ув’язненими) 
вказується: на заборону дискримінації за 
ознакою раси, кольору шкіри, статі, мови, 
релігійних, політичних та інших переко-
нань, національного або соціального похо-
дження, майнового стану, сімейного стано-
вища або соціального стану (ч. 1 ст. 6); на 
необхідність поваги до релігійних переко-
нань та моральних засад (ч. 2 ст. 6) [6]. У 
ст. 65 Правил окрема увага звертається на 
те, що «поводження з ними повинно зміц-
нювати в них відчуття власної гідності та 
усвідомлення своєї відповідальності» [6]. 
Положення щодо поваги гідності правопо-
рушника поширюються і на випадки при-
значення йому покарання не пов’язаного з 
позбавленням волі, про що вказано у Міні-
мальних стандартних правилах Організації 
Об’єднаних Націй у відношенні заходів, не 
пов’язаних з тюремним ув’язненням (То-
кійські правила) (прийняті Резолюцією-
№ 45/110 Генеральної Асамблеї ООН від 
14 грудня 1990 року). Так у п. 3.9 вказано, 
що «на всіх стадіях забезпечується повага 
людської гідності правопорушника, до яко-
го застосовуються не пов’язані з тюремним 
ув’язненням заходи» [7].
Розглядаючи питання міжнародних 

стандартів щодо поваги честі та гідності, 
слід зазначити, що поряд з гідністю люди-
ни взагалі, окремими міжнародно-правови-
ми актами закріплено вказівку на необхід-
ність поваги гідності дітей. На наш погляд, 
це пов’язано, по-перше, з тим, що нерідко 
виникає питання про те, що лише соціаль-
но зріла особа, яка здатна усвідомлювати 
себе як окремий індивідуум, може вважати-
ся особистістю і користуватися всіма права-
ми, що надаються державою (суспільством). 

По-друге, з тим, що діти мають право на 
особливу турботу і допомогу. Як вказується 
у Преамбулі Конвенції про права дитини 
(далі – Конвенція), яку ратифіковано По-
становою ВР № 789-XII від 27 лютого 1991 
року, згідно з Декларацією прав дитини, 
«дитина, внаслідок її фізичної і розумової 
незрілості, потребує спеціальної охорони і 
піклування, включаючи належний право-
вий захист як до, так і після народження» 
[8].
Вказані положення конкретизовано у 

ч. 1 ст. 19 Конвенції: «Держави-учасниці 
вживають всіх необхідних законодавчих, 
адміністративних, соціальних і просвітніх 
заходів з метою захисту дитини від усіх 
форм фізичного та психологічного насиль-
ства, образи чи зловживань, відсутності 
піклування чи недбалого і брутального 
поводження та експлуатації, включаючи 
сексуальні зловживання, з боку батьків, за-
конних опікунів чи будь-якої іншої особи, 
яка турбується про дитину» та ч. 1 ст. 23: 
«держави-учасниці визнають, що неповно-
цінна в розумовому або фізичному відно-
шенні дитина має вести повноцінне і до-
стойне життя в умовах, які забезпечують її 
гідність, сприяють почуттю впевненості в 
собі і полегшують її активну участь у жит-
ті суспільства» [8]. При цьому на країни-
учасниці Конвенції покладено обов’язок не 
просто піклуватися про дітей, але створити 
для них такі умови, за яких можна було б 
говорити про їх фізичну та психічну захи-
щеність незалежно від їх віку.
Міжнародно-правовими актами вказу-

ється також на те, що діти мають можли-
вість користуватися особливою повагою та 
турботою, навіть у випадку вчинення нею 
правопорушення. Держави-учасниці за-
безпечують, щоб: жодна дитина не підда-
валась катуванням та іншим жорстоким, 
нелюдським або принижуючим гідність ви-
дам поводження чи покарання (п. (а) ст. 37 
Конвенції); мало місце гуманне ставлення 
до кожної позбавленої волі дитини і повагу 
до гідності її особи з урахуванням потреб 
осіб її віку (п. (с) ст. 37 Конвенції) [8].
Загальновизнаним є право кожної ди-

тини, яка, як вважається, порушила кри-
мінальне законодавство, звинувачується 
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або визнається винною в його порушенні, 
на таке поводження, що сприяє розвитко-
ві у дитини почуття гідності і значущості, 
зміцнює в ній повагу до прав людини й 
основних свобод інших та при якому вра-
ховуються вік дитини і бажаність сприяння 
її реінтеграції та виконання нею корисної 
ролі в суспільстві (ч. 1 ст. 40 Конвенції) [8].
Вказане свідчить про те, що міжнарод-

но-правові акти визначають гідність осо-
бистості як одну з найвищих людських 
властивостей та соціальних цінностей, при 
цьому гідність належить людині від її наро-
дження та є джерелом всіх інших прав і ви-
ражається у визнанні за людиною цінності 
як істоти, наділеної розумом та волею, не-
залежно від того, що вважає сама людина 
про себе і як її оцінюють оточуючі.
Питання про «право на захист честі та 

гідності» набуває додаткової актуальності 
також у зв’язку з розвитком біомедичних 
та біологічних наук, зокрема, генетики та 
генної інженерії. Зокрема, занепокоєння 
викликає стрімкий розвиток технологій 
клонування. У пункті 11 Віденської Де-
кларації і Програми дій, прийнятої ще 25 
червня 1993 на Другій Всесвітній конфе-
ренції з прав людини наголошувалося, що 
«прогрес в деяких областях, особливо в 
біомедичних і біологічних науках, а також 
у галузі інформаційних технологій, може 
мати потенційно негативні наслідки для 
недоторканності, гідності та прав людської 
особистості, і закликає здійснювати міжна-
родне співробітництво з метою забезпечен-
ня повної поваги прав та гідності людини 
у цій сфері, що знаходиться в центрі уваги 
всього людства» [9]. Закріплення цього по-
ложення дало підстави відносити питання 
про біологію та генетику до предмету між-
народного права. У подальшому, після три-
валого обговорення цієї світової проблеми, 
з метою врегулювання відносин у галузі біо-
інженерії та генетики, 11 листопада 1997 
року було прийнято Загальну декларацію 
про геном людини та права людини [3], яка 
була першим загальновизнаним правовим 
актом у галузі біології. Прийняття цього 
акту обґрунтовується тим, що у зв’язку з 
розвитком генної інженерії виникає безліч 
питань, які торкаються лікарської етики: 

проведення досліджень та маніпуляцій з 
генетичними матеріалами та клітинами лю-
дини тісно пов’язано з взяттям зразків біо-
логічних матеріалів. Такі матеріали необ-
хідні як для діагностичних досліджень, так 
і для створення генетично модифікованих 
організмів, тканин або органів шляхом мо-
лекулярного клонування. При цьому в ор-
ганізм людини може вводитися генетичний 
матеріал власного або чужорідного похо-
дження з метою корекції патологічних про-
явів його геному чи інших способів геноте-
рапіі; які торкаються інтересів як особи, що 
досліджується чи піддається лікуванню, так 
і її родичів і нащадків.
Дослідження геному конкретної люди-

ни дозволяє виявити генетичні хвороби та 
аномалії, які передаються з покоління в по-
коління. А інформація щодо захворювання 
людини може призвести до її викривлення 
чи взагалі дискримінації окремих осіб або 
груп осіб на основі отриманої про них гене-
тичної інформації. У таких випадках вини-
кає небезпека приниження гідності люди-
ни, що потребує розробки заходів щодо за-
побігання таким проявам та протидії ним. 
У зв’язку з цим, у преамбулі Загальної де-
кларації про геном людини та права люди-
ни вказується, що «наукові дослідження по 
геному людини та практичне застосування 
їх результатів відкривають безмежні пер-
спективи для поліпшення здоров’я окре-
мих людей і всього людства, підкреслюю-
чи водночас, що такі дослідження повинні 
ґрунтуватися на всебічній повазі гідності, 
свобод і прав людини, а також на заборо-
ну будь-якої форми дискримінації за озна-
кою генетичних характеристик» [3]. Крім 
цього, у ст. 2 Декларації йдеться про те, що 
«кожна людина має право на повагу її гід-
ності і її прав, незалежно від її генетичних 
характеристик. Така гідність беззаперечно 
означає, що особистість людини не може 
зводитися до її генетичних характеристик, 
і вимагає поваги її унікальності та непо-
вторності.

Декларація по-новому розкриває проблему 
забезпечення охорони та захисту честі та гіднос-
ті особи та окреслює коло питань, пов’язаних з 
дотриманням поваги до гідності людини, неза-
лежно від її генетичних характеристик.
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Висновки:
1. У міжнародному праві коло відносин, 

які спрямовані на забезпечення поваги чес-
ті та гідності особи віднесено до сфери ре-
гулювання як цивільного, так і криміналь-
ного національного законодавства, що дає 
підстави стверджувати про універсальність 
норм міжнародного права: вони хоча і не 
мають імперативного характеру, спрямову-
ють діяльність національного законодавця 
на дотримання міжнародних стандартів у 
цій сфері.

2. Міжнародно-правові акти, якими ви-
значаються стандарти щодо охорони та за-
хисту честі та гідності, визначають гідність 
особистості як одну з найвищих людських 
властивостей та соціальних цінностей, при 
цьому гідність належить людині від її наро-
дження та є джерелом всіх інших прав і ви-
ражається у визнанні за людиною цінності 
як істоти, наділеної розумом та волею, не-
залежно від того, що вважає сама людина 
про себе і як її оцінюють оточуючі.
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SUMMARY 
The article is devoted to international 

standards of securing honour and dignity of a 
person. It reviews international-legal agreements 
that establish the right for honour and dignity of 
a person. A separate attention is paid to the issue 
of international standards of securing honour and 
dignity of children and peculiarities of establishing 
standards of securing honour and dignity of a 
person regardless of his/her genetic characteristics.

АНОТАЦІЯ 
Стаття присвячена питанням міжна-

родних стандартів охорони честі та гідності 
особи. Докладно розглянуті міжнародно-право-
ві угоди, що закріплюють право на честь та гід-
ність особи. Окрему увагу приділено питанню 
міжнародних стандартів щодо поваги честі та 
гідності дітей та особливостям встановлення 
стандартів поваги до гідності людини, неза-
лежно від її генетичних характеристик.
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Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜÍ²ÑÒÜ ÇÀ ÍÅÂÈÊÎÍÀÍÍß  
ÑÓÄÎÂÎÃÎ Ð²ØÅÍÍß

В статье исследован вопрос субъективной 
стороны составав преступлений, регламен-
тирующие уголовную ответственность за 
неисполнение судебного решения. Определено, 
что субъективная сторона рассматриваемых 
составов преступлений характеризируется 
только прямым умыслом.
Ключові слова: невиконання судового рішення, 

суб’єктивна сторона, прямий умисел.

    ÁÎÃÎÍÞÊ Ãàëèíà ²âàí³âíà - àñï³ðàíò êàôåäðè êðèì³íàëüíî-ïðàâîâèõ 
äèñöèïë³í Ëüâ³âñüêîãî äåðæàâíîãî óí³âåðñèòåòó âíóòð³øí³õ ñïðàâ

Постановка проблеми
Будь-який злочин характеризується за 

допомогою ознак, які відносяться не лише 
до зовнішньої, але й до внутрішньої сторони 
злочинної поведінки особи. Таку внутріш-
ню сторону злочину, що відображає психіч-
не ставлення особи до суспільно небезпеч-
ного діяння, що нею вчиняється, і до його 
наслідків у юридичній літературі прийнято 
називати суб’єктивною стороною [1, с. 142]. 
Відповідно, завершальний етап у конста-
тації наявності складу злочину, як єдиної 
підстави кримінальної відповідальності за 
невиконання судового рішення, – це вста-
новлення всіх ознак його суб’єктивної сто-
рони, що «відображає ставлення свідомості 
і волі людини до суспільнонебезпечного ді-
яння, котре нею вчиняється, і до його на-
слідків» [2, с. 142].

Стан дослідження
Дослідженню суб’єктивної сторони 

складів злочинів присвятили свої роботи 
такі науковці, як П.С. Дягель, М.Й. Кор-
жанський, Н.Ф. Кузнєцова, П.С. Мати-

шевський, В.А. Нерсенян, А.О. Пінаєв, 
О.І. Рарог та інші. Натомість, питання 
суб’єктивної сторони складів злочинів, які 
регламентують кримінальну відповідаль-
ність за невиконання судового рішення, 
розглядали такі вчені, як М. А. Гаранина, 
В.А.Головчук Ю.И. Кулешов, К.О. Летяги-
на та інші. Водночас, вважати дослідження 
цієї проблематики вичерпним неможливо, 
оскільки у контексті реформування націо-
нального законодавства виникають питан-
ня, що потребують наукового осмислення 
та аналізу. 

Тому основним завданням цієї статті є 
дослідження питання суб’єктивної сторони 
складів злочинів, якими передбачена кри-
мінальна відповідальність за невиконання 
судового рішення.

Виклад основних положень
Під суб’єктивною стороною злочину в 

науці кримінального права розуміють пси-
хічне ставлення особи до вчиненого нею 
суспільно небезпечного діяння і його на-
слідків, що характеризуються конкретною 
формою вини, мотивом і метою злочину. 
Утворюючи психологічний зміст суспільно 
небезпечного діяння, ця сторона злочину 
є його внутрішньою (відносно зовнішньої 
об’єктивної сторони злочину) стороною – 
невід’ємною від суб’єкта [3, с. 115]. 
З’ясування ознак суб’єктивної сторо-

ни складу злочину зводиться, насамперед, 
до встановлення психічного ставлення 
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суб’єкта до вчиненого ним злочину, тобто 
обов’язковою ознакою суб’єктивної сторо-
ни будь-якого складу злочину є вина у фор-
мі умислу або необережності. Мотив, мета 
та емоції мають допоміжне значення та роз-
кривають психологічний зміст суб’єктивної 
сторони складу злочину. На відміну від 
вини, мета, мотив і емоції є факультативни-
ми ознаками складу злочину, які у передба-
чених законом випадках можуть виступати 
ознаками основного або кваліфікованого 
складів, а також впливати на кримінальну 
відповідальність як обставини, що обтяжу-
ють або пом’якшують покарання. У кримі-
нально-правовій літературі вказується, що 
таке розмежування на основні та факуль-
тативні ознаки в Загальній частині кримі-
нального права показує, що найбільш важ-
ливою визнається необхідність саме загаль-
ного встановлення психічного ставлення 
особи до вчинення суспільно небезпечного 
діяння та його наслідків, а більш детальне 
встановлення конкретної причини виник-
нення такого психічного стану (мотив), ре-
зультату, який планує отримати така осо-
ба, учиняючи відповідні дії (ціль), стають 
обов’язковими тільки при визначенні їх у 
кримінально-правових нормах Особливої 
частини кримінального права [4, с.161]. 
Тобто вина є обов’язковою ознакою кож-
ного складу злочину та характеризується 
вольовим та інтелектуальним ставленням 
винної особи до вчинюваного нею діяння 
та суспільно небезпечних наслідків, а такі 
ознаки, як мотив, мета та емоційний стан є 
додатковими ознаками та мають криміналь-
но-правове значення лише у тому випад-
ку, коли ці суб’єктивні ознаки безпосеред-
ньо передбачені у кримінальному законі. 
Отже, визначення ставлення винної особи 
до свого діяння та наслідків є обов’язковим 
у кожному конкретному складі злочину, а 
встановлення мотиву, мети чи емоційного 
стану – тільки тоді, коли на це прямо вказує 
положення кримінального закону. 
Отже, основною ознакою суб’єктивної 

сторони в злочинах, що посягають на по-
рядок виконання судових рішень, є вина. 
Відповідно до ст. 23 КК України виною є 
психічне ставлення особи до вчинюваної 
дії чи бездіяльності, передбаченої КК, та 

її наслідків, виражене у формі умислу або 
необережності. Р.В. Вереша зазначає, що 
форма вини визначається закріпленим у 
законі співвідношенням психічних елемен-
тів (свідомість і воля), які утворюють зміст 
вини, тобто розбіжностями в інтенсивності 
і вираженості інтелектуальних і вольових 
процесів, що протікають у психіці суб’єкта 
злочину [4, c. 15]. У літературі зазначаєть-
ся, що законодавець при визначенні умис-
лу використовує зміст інтелектуального і 
вольового елементів психіки. Інтелектуаль-
ний критерій умислу складається з таких 
елементів: 1) усвідомлення суспільної не-
безпеки вчинюваних дій; 2) передбачення 
настання суспільно небезпечних наслідків і 
причинного зв’язку між діянням і такими 
наслідками [5, с. 151 – 152]. 
У науці кримінального права пере-

важаючою є думка про те, що злочини з 
формальним складом можуть вчинятися 
виключно з прямим умислом, а формула 
для визначення вини є такою: особа усві-
домлювала суспільно небезпечний харак-
тер вчинюваної дії й бажала вчинити цю 
дію [5, c. 14]. В. М. Куц та О. Бондаренко 
зазначають, що з огляду на те, що зако-
нодавче визначення необережної форми 
вини сфокусоване на суспільно небезпеч-
них наслідках діяння, а вони не входять до 
структури об’єктивної сторони формаль-
них складів злочину, можливість вчинення 
такого злочину з необережності виключа-
ється. Отже, без зміни теоретичного розу-
міння та законодавчого визначення форм 
вини необережний злочин з формальним 
складом уявити неможливо. Такі злочини 
є винятково умисними [6, с. 36]. Проти-
лежної позиції щодо характеристики вини 
у формальних складах злочину притриму-
ється Б.С. Нікіфоров. На його думку, слід 
виходити з того, що суспільно небезпечний 
результат завжди є органічно втіленим у ді-
яння. Вчинення діяння є не чим іншим, як 
спричиненням певних наслідків. Умисел – 
форма психічного ставлення не до власне 
діяння, а до його соціальної сутності, тобто 
до його наслідків [7, 27–28]. Ще більш кате-
горичними є міркування В.М. Мельничка, 
який стверджує, що встановлювати вину у 
злочинах з формальним складом необхід-
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но лише на підставі психічного ставлення 
суб’єкта до можливих наслідків цього зло-
чину, до заподіяння шкоди у сфері об’єкта 
посягання. При цьому потреби у з’ясуванні 
вольової ознаки стосовно діяння взагалі не 
існує [8, с. 21]. 
Послідовним прихильником необхід-

ності встановлення психічного ставлення до 
наслідків злочинного діяння у будь-якому 
складі злочину, в тому числі і в формально-
му усіченому, є відомий український кри-
міналіст професор А.О. Пінаєв. При цьо-
му він влучно зазначає, що у формальних 
складах злочину за межі складу виводяться 
не наслідки посягання, а лише їх розміри. 
На думку вченого, яку важко спростувати, 
у злочинах з формальним складом «... особа 
не лише усвідомлює суспільно небезпечний 
характер своєї дії чи бездіяльності, але й пе-
редбачає її суспільно небезпечні наслідки, 
бажаючи їх настання» [9, с. 147]. Справді, 
важко уявити, що, вчиняючи злочин, особа 
не усвідомлює спричинення шкоди комусь 
або чомусь внаслідок таких її дій. Мається 
на увазі, що цілком осудна адекватна лю-
дина може оцінювати суспільну небезпеку 
внаслідок вчинення своїх дій та може пе-
редбачати їх настання. Тобто у будь якому 
разі, людина завжди критично оцінює не 
лише свої дії, а й наслідки, що можуть на-
стати внаслідок її дій. 
Інша річ, що у деяких випадках законо-

давець вважає достатнім для криміналізації 
визначення суб’єктивного ставлення особи 
до діяння, без необхідності встановлення 
ставлення цієї особи до наслідків, однак це 
не означає, що внаслідок цього діяння не 
заподіюється шкода (у такому разі не було 
б злочину (за умови незаподіяння істотної 
шкоди або не створення загрози її заподі-
яння). З огляду на зазначене вважаємо, що 
визначення ставлення особи до суспіль-
но небезпечних наслідків є обов’язковим 
у кожному конкретному складі злочину, 
адже безнаслідкових злочинів немає.
У кримінально-правовій літературі вка-

зується: в окремих випадках форма вини 
конкретного складу злочину може встанов-
люватися завдяки викладу конкретної дис-
позиції статті в тексті КК України [4, с.151]. 
Така думка є справедливою і щодо складу 

злочину, передбаченого ст. 382 КК Украї-
ни. Так, диспозиція ст. 382 КК України міс-
тить пряму вказівку на умисну форму вини 
як обов’язкову ознаку складу даного злочи-
ну. На думку науковців, змістом вини зло-
чину, що посягає на встановлений порядок 
виконання судових рішень, є лише прямий 
умисел [10, с. 538]. Однак, зауважимо, що 
законодавець не визначає, який саме вид 
умислу притаманний для даного злочину, 
у ч.1-4 цієї статті лише міститься вказівка 
на те, що такі діяння особи (невиконання 
судового рішення) будуть визнаватися зло-
чином лише за умови вчинення їх умисно. 
Відповідно до положень ст. 24 КК Укра-

їни закріплено такі види умислу, як прямий 
та непрямий. Кожному з цих різновидів 
умислу властиве певне, лише йому прита-
манне сполучення інтелектуальних і вольо-
вих процесів, тобто кожен із них має спе-
цифічний зміст. Відповідно до ч.1-3 ст.24 
КК України прямим є умисел, якщо особа 
усвідомлювала суспільно небезпечний ха-
рактер свого діяння (дії або бездіяльності), 
передбачала його суспільно небезпечні на-
слідки і бажала їх настання, а непрямим є 
умисел, якщо особа усвідомлювала суспіль-
но небезпечний характер свого діяння (дії 
або бездіяльності), передбачала його сус-
пільно небезпечні наслідки і хоча не бажа-
ла, але свідомо припускала їх настання. З 
огляду на таке трактування умислу вихо-
дить, що суб’єкт злочину, передбаченого 
ст. 382 КК України, повинен усвідомлю-
вати, що не виконує або перешкоджає ви-
конанню рішенню суду і бажає або свідомо 
припускає, що це судове рішення внаслідок 
вчинюваних ним дій чи бездіяльності не 
буде виконаним. Хоча, беззаперечно, скла-
ди злочину, передбачені ч.1, 2, 4 ст. 382 КК 
України, є формальними (оскільки містять 
вказівку лише щодо діяння без визначення 
у диспозиції суспільно-небезпечних наслід-
ків такого діяння), однак із змісту кожної 
із вищевказаних частин цілком очевидним 
є наслідок такого діяння – невиконане рі-
шення суду. З огляду на це, якщо особа 
усвідомлює суспільнонебезпечний харак-
тер свого діяння – усвідомлює, що вона сво-
їми діями не виконує рішення суду чи пе-
решкоджає його виконанню, то неможливо 
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заперечувати, що вона діє з прямим умис-
лом, адже припустити, що вона не бажала 
настання наслідку, що судове рішення не 
буде виконане – неможливо.
Водночас, зважаючи на те, що кваліфі-

куючою ознакою даного складу злочину є 
заподіяння істотної шкоди охоронюваним 
законом правам і свободам громадян, дер-
жавним чи громадським інтересам або ін-
тересам юридичних осіб, то виникає необ-
хідність встановлення ставлення винної 
особи до заподіяння такої шкоди. В.І. Бо-
рисов та В.І. Тютюгін вважають, що психіч-
не ставлення до наслідків у виді заподіяння 
істотної шкоди, що передбачені ч.3 ст. 382 
КК України, як в умисній, так і в необереж-
ній формі вини [11, с.114]. Розглядаючи це 
питання, зауважимо, що відповідно до по-
ложень ст. 24 та 25 КК України, основна 
відмінність між умислом та необережністю 
полягає у вольовому ставленні особи до сус-
пільнонебезпечних наслідків, що настають 
у результаті вчинення злочину. 
О.Ф. Бантишев та та С.А. Кузьмін, роз-

глядаючи проблему визначення вини у зло-
чинах із змішаною протиправністю, зазна-
чають, що найбільшу проблему становить 
те, що форма вини у таких складах злочи-
нів, у переважній більшості випадків, має 
комплексний характер та повинна вклю-
чати не менше як два самостійні елементи: 
психічне ставлення особи до безпосеред-
нього порушення правил (у даному випад-
ку правил виконання судових рішень) та 
психічне ставлення до безпосередньо спри-
чинених наслідків. Науковці доводять, що 
діяння і наслідок повинні перебувати у 
причинному зв’язку, що, у свою чергу, має 
(або повинен) бути усвідомлено суб’єктом 
злочину. При цьому тільки сукупність діян-
ня, наслідку та причинного зв’язку між ними 
може бути покладена в основу кваліфікації 
за об’єктивною стороною злочину. Таким 
чином, і психічне ставлення особи – суб’єкта 
злочину повинно поширюватись на всі ці три 
складові елементи об’єктивної сторони скла-
ду злочину, оскільки відсутність криміналь-
но-правової вини щодо будь-якої з цих скла-
дових об’єктивної сторони виключить наяв-
ність суб’єктивної сторони у складі злочину, а 
отже, і самого злочину [12, с.164]. Таке трак-

тування взаємозв’язку суб’єктивного став-
лення особи до діяння і наслідків візьмемо 
за основу при визначенні форми та виду 
вини у складі злочину, що передбачений ч. 
3 ст. 382 КК України.
У літературі зазначається, що психічне 

ставлення до істотної шкоди охоронюва-
ним законом правам і свободам громадян, 
державним чи громадським інтересам або 
інтересам юридичних осіб (ч. 3 ст. 382 КК 
України) може характеризуватися умислом 
або необережністю [13, с. 995]. Вважаємо, 
що умисне невиконання судового рішен-
ня або перешкоджання його виконанню 
вчиняється виключно із прямим умислом, 
оскільки особа, вчиняючи такі дії не лише 
усвідомлює суспільнонебезпечний харак-
тер своїх дії, а й передбачає суспільноне-
безпечні наслідки свого діяння, а саме ба-
жає, щоб судове рішення було невикона-
ним. При цьому мотиви та мета таких дій 
чи бездіяльності для кримінально-правової 
оцінки вчиненого значення не мають. У ви-
падку ж спричинення істотної шкоди вна-
слідок таких умисних дій можемо говорити 
про наявність непрямого умислу, адже осо-
ба, усвідомлюючи суспільно небезпечний 
характер своїх дій, передбачала його сус-
пільно небезпечні наслідки у вигляді запо-
діяння істотної шкоди і хоча не бажала, але 
свідомо припускала їх настання. Водночас, 
у зв’язку із тим, що законодавець чітко не 
визначив, яку саме шкоду слід вважати іс-
тотною, то важко говорити про те, що особа 
має усвідомити істотний характер шкоди, 
адже сам законодавець чітко не визначив 
якісний та кількісний її вимір. З огляду на 
це, можемо зробити висновки, що заподі-
яння такої істотної шкоди може бути і нео-
бережним у виді злочинної самовпевненос-
ті чи недбалості. 
Отже, психічне ставлення до істотної 

шкоди охоронюваним законом правам і 
свободам громадян, державним чи громад-
ським інтересам або інтересам юридичних 
осіб (ч. 3 ст. 382 КК України) може харак-
теризуватися умислом або необережністю. 
Такий висновок можна зробити на підставі 
того, що особа, не виконуючи рішення суду, 
може і не передбачати можливості настання 
наслідків у виді заподіяння істотної шкоди 
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охоронюваним законом правам, свободам 
чи інтересам громадян, державним чи гро-
мадським інтересам або інтересам юридич-
них осіб, або ж, передбачаючи їх настання, 
легковажно розраховувати на їх відвернен-
ня. При цьому, для кваліфікації за цією час-
тиною статті з урахуванням саме цієї ква-
ліфікуючої ознаки слід брати до уваги те, 
що саме розуміла винна особа під істотною 
шкодою, адже законодавчого тлумачення 
даного поняття немає. Тобто у цьому ви-
падку саме від визначення ставлення винної 
особи до настання наслідків у виді спричи-
нення істотної шкоди і визначатиметься або 
прямий чи непрямий умисел, або ж необе-
режність у формі злочинної самовпевненості 
або злочинної недбалості. Загалом, встанов-
лення виду та форми вини жодним чином 
на кваліфікацію даного злочину не впливає, 
однак може бути підставою для індивідуалі-
зації кримінальної відповідальності.
Окрім цього, як уже зазначалось, фа-

культативними ознаками суб’єктивної сто-
рони злочину «Невиконання судового рі-
шення» є: мотив, мета та емоційний стан 
суб’єкта цього злочину. А.А. Піонтковський 
вважає, що «такі категорії, як мотив та мета 
злочину можна застосовувати лише по від-
ношенню до умисних злочинів» [14, с. 291]. 
Аналіз положень ст. 382 КК України дозво-
ляє визначити, що законодавець не вказує 
на мотив, мету та емоційний стан вчинення 
злочину, що свідчить про те, що вони не є 
обов’язковими ознаками складу злочину, 
що розглядається.
Таким чином, можна констатувати, що 

ці ознаки жодним чином не впливають на 
кваліфікацію вчиненого, однак обов’язково 
підлягають з’ясуванню та доведенню. За 
умови їх встановлення мотив, мета та емо-
ційний стан можуть лише слугувати під-
ставою для індивідуалізації кримінальної 
відповідальності, оскільки неможливо ви-
брати найбільш ефективні методи виправ-
лення та перевиховання злочинців без 
з’ясування усіх мотивів та цілей злочину. 
Що ж стосується визначення форми 

і виду вини у злочинах, що передбаче-
ні у статтях 388, 389 та 3891 КК України, 
то безумовним є визначення форми вини 
у злочині, що передбачений ст. 3891 КК 

– це є умисел (адже це безпосередньо ви-
значено у самому законі). Що ж стосується 
визначення форми та виду вини у злочи-
нах, що передбачені у статтях 388 та 389 
КК України, то у літературі зазначається, 
що суб’єктивна сторона злочину, передба-
ченого ст. 388 КК, характеризується лише 
прямим умислом, а мотиви його вчинення 
можуть бути різними і на кваліфікацію не 
впливають, а суб’єктивна сторона злочину, 
передбаченого ст. 389 КК, припускає лише 
прямий умисел та спеціальну мету – ухили-
тися від відбування покарання [11, с. 119]. 
Показово, що за результатами проведеного 
анкетування, на запитання: «З якою фор-
мою вини вчиняються злочини, які посяга-
ють на порядок виконання судового рішен-
ня?» 85 % респондентів зазначили, що такі 
посягання вчиняються з умисною формою 
вини, натомість, 15 % стверджує, що під час 
невиконання судового рішення присутній 
лише прямий умисел.
Такий висновок про умисність цих зло-

чинів є цілком логічний з огляду на сукуп-
ність тих діянь, що визначають об’єктивну 
сторону цих злочинів, адже навряд чи мож-
на необережно відчужити чи розтратити 
майно або ж необережно ухилитися від 
сплати штрафу, маючи на меті не виконува-
ти це покарання. Так, К. порушив взяте на 
себе зобов’язання, а саме: самовільно, до за-
вершення розгляду кримінальної справи в 
суді, реалізував речовий доказ, – 01.08.2010 
року відчужив належний йому автомобіль 
марки «Mazda Xedox 9 2.0І», який в ході 
розслідування кримінальної справи, пору-
шеної стосовно нього та інших осіб за озна-
ками вчинення злочину, передбаченого ч.2 
ст. 332 КК України, згідно з постановою 
слідчого був визнаний речовим доказом і пе-
реданий йому на відповідальне зберігання. 
При цьому К. був попереджений про кримі-
нальну відповідальність згідно зі ст. 388 КК 
України за незаконні дії щодо майна, на 
яке накладено арешт або яке описано чи 
підлягає конфіскації [15].

Висновки
Підсумовуючи усе вищевикладене, за-

значимо, що для кваліфікації суспільно-не-
безпечного посягання за ст.382, 388, 389 та 
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3891 КК України необхідно встановити ряд 
суб’єктивних ознак, що характеризують 
суб’єкта даних злочинів, так і суб’єктивну 
сторону кожного із цих злочинів. Законо-
давство про кримінальну відповідальність 
України встановлює необхідність у кож-
ному конкретному випадку встановлювати 
відповідність між ознаками суб’єкта злочи-
ну, передбаченими у диспозиції та характе-
ристиками особи, яка вчинила злочин: ви-
значати осудність та вік такої особи. Окрім 
цього, кримінальний закон зобов’язує до-
водити вину конкретної особи у встанов-
леному законом порядку. Особа не може 
визнаватися винною у тому злочині, в тих 
суспільно небезпечних наслідках, які не 
охоплювалися її свідомістю та розумовою 
діяльністю. 
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SUMMARY 
This article investigates the question of the 

subjective side of the crimes that govern criminal 
responsibility for nonfulfi llment of a court 
judgment. Determined that the subjective side 
of crimes analyzed is characterized only by direct 
intent.

АНОТАЦІЯ 
У статті досліджено питання суб’єктивної 

сторони складів злочинів, які регламентують 
кримінальну відповідальність за невиконання 
судового рішення. Визначено, що суб’єктивна 
сторона аналізованих складів злочинів харак-
теризується лише прямим умислом.
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Исследуется вопрос применения наказа-
ния за преступления, совершенные экспер-
тами; определяется целесообразность мер 
освобождения от уголовного наказания лиц, 
совершивших рассматриваемые преступле-
ния; исследуются случаи назначения наказа-
ния в пределах, определенных санкциями.
Ключові слова: кримінальна відповідальність, 

експерт, порушення, кримінальне законодавство.
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Постановка проблеми
Покарання є реальним заходом впли-

ву (позбавляє злочинця благ, які він мав, і 
виражає негативну оцінку його діяння від 
імені держави) щодо реального злочинця, 
який вчинив суспільнонебезпечне діяння. 
Покарання не тільки є карою за вчинений 
злочин, але і має на меті виправлення й 
перевиховання засуджених у дусі чесного 
відношення до праці, точного виконання 
законів, а також попередження вчинення 
нових злочинів як засудженими, так і інши-
ми особами [1, с. 116 – 142]. Санкція статті 
Особливої частини КК України не в змозі 
на сто процентів виразити суспільну небез-
печність злочину, незважаючи на те, що 
саме вона найбільш повно виражає оцінку 
законодавцем тяжкості злочину певного 
виду [2, с. 25], оскільки ступінь суспільної 
небезпечності злочину полягає у сукуп-
ності об’єктивних та суб’єктивних ознак, 
встановлення яких можливе лише призна-
ченим за обвинувальним вироком суду по-
каранням [2, с. 68]. 

Стан дослідження
На сьогодні відсутні будь-які фундамен-

тальні дослідження, в яких комплексно роз-
глядалась проблема призначення покаран-
ня за порушення, вчинені в ході експертної 
діяльності. Лише окремі аспекти цієї про-
блеми розглядались у працях О. І. Габра та 
М.В. Шепітька. Проте у кримінально-пра-
вовій літературі не досліджувалось, у яких 
випадках за надання завідомо неправди-
вого висновку експертом, призначають 
покарання, визначені санкцією. Також не 
аналізувалася доцільність чи недоцільність 
заходів звільнення від відбування покаран-
ня з випробуванням за вчинення аналізо-
ваних посягань, а також не з’ясовувались 
обставин, які обтяжують чи пом’якшують 
покарання.

Тому основним завданням цієї статті є 
дослідження проблем застосування пока-
рання за злочини, які вчиняються у ході 
експертної діяльності.

Виклад основних положень
Дослідження питання про застосуван-

ня покарання за злочини, вчинені експер-
тами, насамперед, передбачає проведення 
узагальнення кримінальних справ, роз-
глянутих судами різних регіонів України, 
про злочини, відповідальність за вчинення 
яких передбачена ст. 365-2, ч. 3, 4 ст. 368-4, 
ст. 384, ст. 385, ст. 387 КК України. Перш, 
ніж перейти до такого узагальнення, слід 
відзначити, що за повідомленням началь-
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ника Управління експертного забезпечен-
ня правосуддя Мін’юсту України, у 2010 
році державні експертні установи (НДУСЕ) 
за рішеннями місцевих судів у криміналь-
них справах виконали 1573 експертизи, з 
них: 1148 первинних, 116 повторних, 115 
додаткових, 103 комісійні, 91 комплексна; 
за рішенням апеляційних судів – 32 експер-
тизи, з яких: 26 первинних, 1 повторна, 2 
додаткові, 2 комісійні, 1 комплексна [3]. 
Нами проаналізовано матеріали судо-

вої практики різних регіонів України, які 
розміщені в Єдиному державному реєстрі 
судових рішень, про злочини, які вчиня-
ються в ході експертної діяльності (всього 
17 вироків судів щодо злочину, передбаче-
ного ст. 384 «Завідомо неправдиве показан-
ня» КК України). Натомість, не знайденого 
жодного вироку суду, про злочини, вчинені 
експертами, відповідальність за які перед-
бачена ст. 365-2, ч. 3, 4 ст. 368-4, ст. 385, 
ст. 387 КК України. Можливо, це пов’язано 
з тим, що окремі посягання, які вчиняють-
ся експертами, є абсолютно новими вида-
ми злочинів (ст. 365-2, ч. 3, 4 ст. 368-4 КК 
України), оскільки законодавчо закріплені 
лише недавно (Закон України від 7 квітня 
2011 року № 3207-VІ «Про внесення змін 
до деяких законодавчих актів України 
щодо відповідальності за корупційні право-
порушення»). 
Окрім того, щодо кримінальної відпо-

відальності судового експерта за відмову 
без поважних причин від виконання своїх 
обов’язків (ст. 385 КК України), то на прак-
тиці відповідна стаття не застосовується з 
наступних причин: по-перше, судовий екс-
перт не є обов’язковим учасником судочин-
ства, а тому може бути замінений іншим фа-
хівцем, по-друге, відмова від виконання по-
кладених на нього обов’язків (проведення 
судової експертизи), як справедливо зазна-
чають у кримінально-правовій літературі, 
є неповагою до органу, який призначає су-
дову експертизу, а не злочином проти пра-
восуддя, і у зв’язку з цим, є, скоріш за все, 
адміністративним проступком, за який пе-
редбачаються штраф або відповідне попе-
редження [4, с. 12]. Проаналізувавши слід-
чо-судову практику, практично жодного 
разу не було виявлено будь-якого посилан-

ня на вжиття необхідних заходів щодо при-
тягнення судового експерта до відповідаль-
ності за відмову від надання ним висновку 
або інших покладених на нього обов’язків 
(ст. 385 КК України). Як приклад, наведемо 
постанову Дніпровського районного суду 
м. Херсона. Органами досудового слідства 
підсудний обвинувачувався у вчиненні зло-
чину, передбаченого ч. 3 ст. 212 та ч. 2 -
ст. 366 КК України. У судовому засіданні 
адвокат підсудного заявив клопотання про 
призначення повторної судово-бухгалтер-
ської експертизи, оскільки досудовим слід-
ством декілька разів призначалась експер-
тиза за їх клопотанням, однак вона не була 
проведена по невідомим причинам, у спра-
ві є лист про повернення постанови про 
призначення експертизи без виконання з 
Херсонського філіалу ОНДІСЕ [5]. У наве-
деному прикладі засвідчено, що постанова 
слідчого про призначення експертизи була 
повернута без виконання з невідомих при-
чин, однак судом упущено факт фактичної 
відмови від проведення експертизи з неві-
домих причин та не вжито заходів для при-
тягнення до кримінальної відповідальності 
експерта, якому було доручено проведення 
вказаної експертизи. 
Однак, слід зазначити, що у судовій 

практиці, все ж таки, зустрічається випа-
док, коли органами досудового слідства 
було порушено кримінальне проваджен-
ня за сукупністю злочинів, передбачених 
статтями 384 та 385 КК України. Так, у 
ДНДЕКЦ МВС України надійшла поста-
нова про призначення генотипоскопічної 
експертизи, у кримінальній справі по обви-
нуваченню у вчиненні умисного вбивства за 
ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 
КК України. Для встановлення та співстав-
лення ДНК-профілю потерпілої, обвинува-
ченого та досліджуваних об’єктів була при-
значена генотипоскопічна експертиза, для 
проведення якої направлені зразки нігтьо-
вих пластин обох рук потерпілої та обвину-
ваченого, витяжки з-під нігтьового вмісту 
цих пластин на марлі, а також ніж, вилуче-
ний під час додаткового огляду місця події, 
та змиви ножа на ниточках марлі.
У ході дослідження був отриманий ДНК 

профіль по 10 локусам, у тому числі й по ло-
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кусу «Amelogenin», який відображає стате-
ву приналежність досліджуваного об’єкту. 
Отримані результати свідчили про те, що 
ДНК профіль зразку крові потерпілої та 
ДНК профілі змивів з досліджуваного ножа 
були ідентичні між собою. При цьому по 
локусу «Amelogenin» отримано сумнівний 
результат, оскільки були виявлені чолові-
чі ознаки, а потерпіла особа була жінкою. 
Отримавши результати, які свідчили про 
походження ДНК профілю потерпілої від 
чоловіка, експерт повинен був знову вста-
новити ДНК профіль зі зразку крові по-
терпілої. У разі підтвердження отриманого 
результату мав запросити від слідчого до-
датковий біологічний матеріал потерпілої з 
подальшим встановленням його ДНК про-
філю.
Однак з метою непроведення додатко-

вих експертних досліджень, а також для 
зменшення об’єму роботи експертом у ви-
сновку умисно було вказано, що ампліфі-
кація ДНК проводилась лише по дев’яти 
локусам, тобто без локусу «Amelogenin». На 
підставі дослідження дійшов до висновку, 
що генетичні ознаки слідів крові на ножі 
повністю співпадають між собою та з гене-
тичними ознаками зразка крові потерпілої. 
Таким чином, експерт склав завідомо не-
правдивий висновок під час провадження 
досудового слідства, поєднаний зі штучним 
створенням доказів обвинувачення та об-
винуваченні у вчиненні особливо тяжкого 
злочину.
Окрім того, на думку органів досудо-

вого слідства, експерт відмовився без по-
важних причин від виконання покладених 
на нього обов’язків, оскільки не надав усіх 
відповідей на поставлені слідчим запитан-
ня, і тим самим порушив вимоги ст. 3 За-
кону України «Про судову експертизу», 
якою встановлено принципи об’єктивності 
та повноти експертного дослідження та 
ст. 12 вказаного закону, згідно з якою су-
довий експерт зобов’язаний провести по-
вне дослідження і дати обгрунтований та 
об’єктивний письмовий висновок.
На судовому засіданні експерт з цього 

приводу пояснив, що дослідження зрізів 
нігтів та витяжок з піднігтьового вмісту 
було недоцільним, оскільки раніше вказа-

ний матеріал вже використовувався в ході 
проведення цитологічного дослідження, 
під час якого був оброблений спеціальними 
реактивами, в тому числі й оцтовою кисло-
тою, і був непридатним для молекулярно-
генетичного дослідження. Тому він повер-
нув зрізи нігтів та витяжки з піднігтьовим 
вмістом ініціатору експертизи, при цьому у 
супровідному листі власноруч зробив про 
це відповідний запис [6].
Наведене спростовує твердження, за-

значені в обвинуваченні, згідно з якими екс-
перт без поважних причин відмовився від 
виконання покладених на нього обов’язків 
та не відповів на всі питання, викладені у 
постанові про призначення експертизи. На 
підставі вищенаведеного, суд дійшов до ви-
сновку про необхідність виправдання під-
судного за ч. 1 ст. 385 КК України у зв’язку 
з відсутністю в його діях складу злочину.
Відносно невелику кількість вироків у 

справах про вчинення злочину, передбаче-
ного ст. 384 КК України (всього 17), можна 
пояснити також тим, що поза увагою пра-
воохоронних органів залишаються факти 
надання експертами двох різних висновків, 
які суперечать один одному. В даному ви-
падку не вживаються заходи для з’ясування 
обставин надання двох різних висновків 
та за наявності підстав, притягнення екс-
перта до кримінальної відповідальності. 
Зокрема, в судово-слідчій практиці зустрі-
чаються випадки, що на досудовому слід-
стві судовий експерт дає один висновок, а 
при призначенні експертизи судом з при-
воду тих же об’єктів дослідження – інший 
висновок. Під час опитування працівників 
правоохоронних та судових органів було 
встановлено, що останні стикалися у своїй 
практичній діяльності із наданням завідо-
мо неправдивого висновку експерта у 7 % 
випадках, що засвідчує той факт, що відпо-
відні посягання мають великий ступінь ла-
тентності.
Загальні засади призначення покаран-

ня відповідно до ч. 1 ст. 65 КК України 
складаються з трьох положень. Відповід-
но суд призначає покарання: 1) у межах, 
установлених у санкції статті Особливої 
частини; 2) відповідно до положень Загаль-
ної частини КК України; 3) враховуючи 
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ступінь тяжкості вчиненого злочину, особу 
винного та обставини, що пом’якшують та 
обтяжують покарання. Окрім того, Верхо-
вний Суд України у Постанові «Про прак-
тику призначення судами кримінального 
покарання» від 24 жовтня 2003 р. №7 вка-
зує, що при визначені ступеня тяжкості сус-
пільнонебезпечного діяння суди повинні 
виходити не лише з класифікації злочинів 
(ст.12 КК України), а також з особливостей 
конкретного посягання й обставин його 
вчинення (форми вини, мотиву і мети, спо-
собу, стадії вчинення злочинів, кількості 
епізодів злочинної діяльності, характеру і 
ступеня наслідків, що настали тощо) . 
Почнемо з того, що з проаналізованих 

вироків у 70 % випадках суди застосовують 
покарання за надання завідомо неправди-
вого висновку експертом, визначені санк-
цією. Окрім того, суди за вчинення аналі-
зованого посягання в абсолютній більшості 
випадків призначають покарання у виді об-
меження волі (у 15 вироках). Натомість, по-
карання, що відповідає максимальній межі 
санкції (позбавлення волі), за кваліфікова-
ний вид надання завідомо неправдивого 
висновку судом практично не застосовуєть-
ся (у 2 вироках).
У відповідності зі ст. 75 КК суд може 

застосувати звільнення від відбування по-
карання з випробуванням. Нагадаємо, що 
звільнення від відбування покарання з ви-
пробуванням можливе лише за умови, коли 
особі призначено один з основних видів по-
карань (виправні роботи, службове обме-
ження для військовослужбовців, обмежен-
ня волі, позбавлення волі на строк не біль-
ше п’яти років), а також якщо суд, врахо-
вуючи тяжкість злочину, особу винного та 
інші обставини справи, дійде до висновку 
про можливість виправлення засудженого 
без реального застосування позбавлення 
волі або виправних робіт (п. 1 ч. 3 ст. 75 КК 
України). 
Аналіз судової практики показав, що 

у 88 % випадках суди звільняють осіб, які 
вчинили злочин, передбачений ст. 384 КК 
України від кримінального покарання з 
випробуванням. Як приклад, наведемо ви-
роком Богунського районного суду м. Жи-
томира експерта засуджено за вчинення 

злочину, передбаченого ст. 384 КК Украї-
ни. Так, працюючи на посаді старшого екс-
перта сектора комплексного дослідження 
та оцінки транспортних засобів відділу ін-
женерно-технічних та економічних дослі-
джень науково-дослідного експертно-кри-
міналістичного центру, маючи спеціальне 
звання капітан міліції, будучи працівником 
правоохоронного органу, склав і надав за-
відомо неправдивий висновок експерта за 
наступних обставин. Постановою слідчого 
була призначена експертиза з комплексно-
го дослідження транспортного засобу: ав-
томобіля.

 У постанові про призначення експерти-
зи з комплексного дослідження транспорт-
ного засобу було зазначено, що криміналь-
на справа порушена відносно ОСОБА-5 за 
фактом незаконного заволодіння автомобі-
лем марки «Mitsubishi L-200», який згідно  з 
обставинами, встановленими у ході досудо-
вого слідства, може містити ознаки зміни, 
знищення чи підроблення ідентифікацій-
ного номеру кузова, шасі, двигуна та рами.
З метою прикриття злочинної діяльнос-

ті підозрюваних, які шахрайським шляхом 
заволоділи автомобілем, а також з метою 
прикриття злочинної діяльності головно-
го спеціаліста сектора комплексного дослі-
дження та оцінки транспортних засобів від-
ділу інженерно-технічних та економічних 
досліджень НДЕКЦ і старшого інспектора 
відділення розшуку відділу Державтоін-
спекції з обслуговування адміністративної 
території м. Житомира та автомобільно-
технічної інспекції щодо вчинення служ-
бової недбалості останніми надав завідомо 
неправдивий висновок. У заключній части-
ні висновку було зазначено наступне: 1) но-
мер рами представленого на дослідження 
автомобіля «Mitsubishi L-200», нанесений 
у заводських умовах та на час дослідження 
не змінювався, номерна площадка не вва-
рювалася; 2) номер двигуна знищений у 
кустарних умовах, встановити початковий 
номер двигуна не представляється можли-
вим; 3) нанесення ідентифікаційного номе-
ру на кузові автомобіля не передбачено за-
водом-виробником.

 При цьому, за результатами досліджен-
ня вказаного автомобіля, експерту було до-
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стовірно відомо, що представлений на до-
слідження автомобіль, укомплектований 
рамою та кузовом від двох різних автомо-
білів, тобто що вузли та агрегати даного 
транспортного засобу не відповідають за-
водським. Таким чином, експерт склав заві-
домо неправдивий висновок, тобто штучно 
створив докази захисту чотирьох підозрю-
ваних, які обвинувачувались у вчиненні 
особливо тяжкого злочину [7]. 
При визначенні виду та міри покаран-

ня підсудному суд врахував, що обставин, 
які пом’якшують або обтяжують його пока-
рання по справі не встановлено. Суд також 
врахував, що експерт вину свою не визнав, 
раніше не судимий та не притягувався до 
кримінальної відповідальності, характери-
зується за місцем проживання та роботи 
позитивно, має на утриманні 2-х неповно-
літніх дітей. За наявності вищевказаних 
обставин суд прийняв рішення призначи-
ти покарання у виді обмеження волі. Од-
нак у відповідності до ст. 75 КК України суд 
прийшов до переконання, що підсудного 
необхідно звільнити від відбування пока-
рання з випробуванням, встановивши іспи-
товий строк три роки. 
У попередньому підрозділі вказувалось, 

що санкція статті, яка встановлює відпові-
дальність за завідомо неправдивий висно-
вок експерта, не передбачає такого додат-
кового виду покарання, як позбавлення 
права обіймати певні посади або займатися 
певною діяльністю. Однак аналіз практики 
показав, що суди у 82 % випадках на під-
ставі ст. 55 КК України призначають як до-
даткове покарання позбавлення права обі-
ймати певні посади або займатися певною 
діяльністю на строк від одного до трьох 
років.
Узагальнення досліджених криміналь-

них справ дозволяє зробити висновок, що 
як того вимагає кримінальний закон, оби-
раючи винному вид та строк покарання за 
вчинення злочину, передбаченого ст. 384 
КК України, суди враховують особу винно-
го та обставини, що пом’якшують та обтя-
жують покарання.
Оцінюючи особу винного, суди вказу-

ють на вельми широкий спектр даних, які 
її характеризують. Судами враховується 

лише: наявність чи відсутність судимості, 
характеристика з місця праці та проживан-
ня, сімейний стан, наявність на утриманні 
неповнолітніх дітей. У кримінально-пра-
вовій літературі Д. С. Азаров зазначає, що 
«вимога враховувати особу винного жод-
ним чином не конкретизована – у законі аб-
солютно не визначено, яким чином суд має 
брати до уваги особистісні риси злочинця, 
як певна риса має впливати на рішення 
про застосування чи відмову в застосуванні 
ст. 69 КК України» [8 , с. 60].
Серед обставин, які пом’якшують по-

карання, суд зазвичай враховує такі: щире 
каяття та активне сприяння розкриттю 
злочину. Ці дві обставини разом згадують-
ся у 10 вироках. Натомість, жодна із цих 
обставин не згадується у 7 вироках. У кри-
мінально-правовій літературі О. І. Габро 
справедливо зазначає, що щире каяття й 
активне сприяння розкриттю злочину – це, 
як правило, перший і серйозний крок осо-
би, що дала неправдивий висновок до сво-
го виправлення, який не можна не враху-
вати, пам’ятаючи про те, що суд має бути 
справедливим, гуманним і таким, що вихо-
вує [9, с. 164]. Що ж до обставин, які обтя-
жують покарання, то у вироках судів про 
вчинення злочину, передбаченого ст. 384 
КК України, їх не передбачено.
Узагальнення досліджених криміналь-

них справ дозволяє зробити висновок, що 
в окремих випадках щодо осіб експертів 
виносять виправдувальний вирок. Як при-
клад, наведемо вирок Личаківського ра-
йонного суду м. Львова. Так, підсудні ОСО-
БА 1 та ОСОБА 2 обвинувачуються в тому, 
що, перебуваючи на посаді наукового спів-
робітника лабораторії судових досліджень 
об’єктів інформаційних технологій та інте-
лектуальної власності Львівського НДІСЕ, 
тобто будучи судовими експертами, під час 
провадження досудового слідства в кримі-
нальній справі по обвинуваченню заступ-
ника начальника Головного управління 
Державного комітету із земельних ресурсів 
у Львівській області у вчиненні злочинів, 
передбачених ч. 2 ст. 368 та ч. 1 ст. 364 КК 
України, діючи умисно, за попередньою 
змовою, штучно створили докази захисту, 
а саме шляхом монтажу звукозапису на на-
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даних на дослідження аудіокасеті видалили 
фрази, належні ОСОБІ 5 та ОСОБІ 6 щодо 
розміру хабара та способу його передачі. 
Після цього, діючи умисно, за попередньою 
змовою, видали завідомо неправдивий ви-
сновок експертизи звуковідеозапису та 
комп’ютерно-технічної експертизи, відпо-
відно до якого вищевказані вислови щодо 
розміру хабара і способу його передачі на 
звукозаписах відсутні.
У судовому засіданні експерти повідо-

мили, що будь-яких змін у надані на до-
слідження носії запису не вносили, а всі 
аргументи слідства з даного приводу є на-
думаними. Окрім того, вказали, що опеча-
тування аудіокасети і картки пам’яті після 
проведення слідчим огляду було здійснено 
неналежним чином, із грубими порушен-
нями, зокрема вони і надалі були опечатані 
бирками працівників міліції, що не виклю-
чає повторного доступу до носіїв і внесення 
в них змін. Речові докази в ЛНДІСЕ збері-
галися у комп’ютері, доступ до якого мали 
всі працівники лабораторії. У своїх пояс-
неннях також зазначили, що вбачають заінтер-
есованість слідчого, оскільки він неодноразово 
отримував копії досліджуваного матеріалу, 
а відповідно знав про відсутність ключово-
го фрагменту запису на носіях, однак про-
ведення експертизи не припинив.
Враховуючи наведене, суд прийшов до 

переконання, що пред’явлене підсудним 
обвинувачення у вчиненні завідомо не-
правдивого висновку експерта під час про-
вадження досудового слідства, поєднаний 
із штучним створенням доказів захисту, є 
недоведеним, оскільки в ході досудового 
слідства та судового розгляду не здобуто 
жодних доказів їх винуватості. За таких 
умов суд дійшов до висновку, що в діях су-
дових експертів відсутній склад злочину, 
передбачений ч. 2 ст. 384 КК України [10].
Таке рішення суду, видається, є спра-

ведливим та відповідає чинному закону. 
Зокрема, у відповідності до ст. 62 Кон-
ституції України обвинувачення не може 
ґрунтуватися на доказах, одержаних неза-
конним шляхом, а також на припущеннях. 
Усі сумніви щодо доведеності вини особи 
тлумачаться на її користь. Окрім того, як 
вбачається з показів підсудних, вони не 

визнали свою вину у вчиненні злочину як 
на досудовому слідстві, так і в судовому за-
сіданні. Їх позиція була незмінною, доводи 
обґрунтованими, послідовними, і підтвер-
джені матеріалами справи. 

Висновки
Аналізуючи судову практику, можна 

прийти до висновку, що при великій кіль-
кості проведених експертиз, рідко зустрі-
чаються випадки притягнення до кримі-
нальної відповідальності за порушення, до-
пущені в ході експертної діяльності. Такий 
стан речей може свідчити про наступне:-
1) відсутність порушень під час здійснен-
ня експертної діяльності; 2) до статистич-
ної звітності потрапляють не всі злочини, 
вчинені експертами, а тільки частина з них, 
решта незареєстрована й становить, таким 
чином, латентну злочинність. Видається, 
найбільш небезпечний наслідок прорахун-
ків законодавця – це вкрай рідке звернен-
ня до відповідних кримінально-правових 
норм на практиці, що фактично знівелюва-
ло їх загальне превентивне значення. 
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SUMMARY 
The question of punishment for crimes 

committed by experts; determined by expediency 
measures exemption from punishment who 
committed crimes; investigates cases of sentencing 
within the specifi ed sanction.

АНОТАЦІЯ 
Досліджується питання застосування по-

карання за злочини, вчинені експертами; ви-
значається доцільність заходів звільнення від 
кримінального покарання осіб, які вчинили 
відповідні злочини; досліджуються випадки 
призначення покарання у межах, визначених 
санкцією.
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В статье рассмотрены вопросы между-
народного сотрудничества в сфере борьбы с 
организованной преступностью, что сопрово-
ждается коррупционными связями, для по-
вышения эффективности такого сотрудниче-
ства и активного привлечения к ней Украины.
Ключові слова: організована злочинність, що су-

проводжується корупційними зв’язками, міжнарод-
не співробітництво, Інтерпол.
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ÓÄÊ 343.35:343.37:343.85

Вступ
Організована злочинність та корупція є 

складним феноменом, які характерні навіть 
для найдемократичніших державах світу, 
і є проблемами, які давно вийшли за межі 
однієї держави та потребують міжнародної 
співпраці у сфері врегулювання боротьби 
з ними. При цьому, організована злочин-
ність, що супроводжується корупційними 
зв’язками, особливо проявляється у держа-
вах з явно вираженими економічними кри-
зовими явищами, а також у період реформ, 
несучи загрозу державному конституційно-
му ладу, національній безпеці, дестабілізації 
суспільства та економіки і призводить до 
руйнації моральних цінностей та правової 
свідомості серед громадськості. Саме такий 
період є характерним для України сьогод-
ні, окрім реформування, сьогоднішній стан 
держави ускладнений воєнним конфліктом 
на частині її території, що породжує ще 
більшу необхідність вирішення цих про-
блемних питань для нашої держави.
Окремі аспекти боротьби з організова-

ною злочинністю, що супроводжується ко-

рупційними зв’язками на національному та 
міжнародному рівні, досліджувалися таки-
ми вченими, як: О. Ю. Шостко, О. З. Жов-
нір, Г. Шнайдер, Е. Н. Сазерленд, В. В. Рем-
ський, Л. А. Філяніна та ін.. 

Метою даної статті є всесторонній ана-
ліз системи міжнародних нормативно-пра-
вових актів у сфері боротьби з організова-
ною злочинністю та корупцією, для вияв-
лення зв’язку корупції та організованої зло-
чинності і посиленню заходів протидії цим 
протиправним явищам.

Завдання наукової статті перш за все 
передбачають:

- виявлення соціально-правових пере-
думов існування організованої злочинності в 
суспільстві та встановлення її взаємозв’язку 
з корупцією;

- провести аналіз імплементації між-
народно-правових норм в національне зако-
нодавство, визначити переваги, недоліки;

- з’ясування проблемних аспектів, що 
перешкоджають ефективній співпраці та бо-
ротьбі з організованою злочинністю та ко-
рупцією як на національному, так і на між-
народному рівні.

Виклад основного матеріалу
Міжнародна взаємодія щодо протидії 

організованій злочинності, що супроводжу-
ється корупційними зв’язками, – це один з 
видів публічної діяльності або елемент між-
народних відносин, особливість якої поля-
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гає у відсутності субординації та юридичній 
рівності між її учасниками.
Міжнародне інституційне співробітни-

цтво в галузі протидії організованій злочин-
ності О. Ю. Шостко визначає, як об’єднання 
зусиль органів кримінальної юстиції різних 
країн, спрямованих на запобігання, припи-
нення, розслідування злочинів, притягнен-
ня винних до кримінальної відповідальності, 
розробку стратегії і тактики цієї діяльності, 
а також удосконалення методів управління 
уповноваженими структурами та кадровим, 
науковим, технічним забезпеченням їх ро-
боти. Аналіз наявних у світі міжнародних 
наднаціональних структур, які займаються 
контролем над організованою злочинністю, 
дозволяє констатувати, що існує інтернаціо-
нальний та регіональний рівень організації 
відповідного співробітництва держав. Щодо 
визначення основних напрямів міжнародної 
співпраці в Європі та її практичної реаліза-
ції, то європейська спільнота йде по шляху 
вироблення єдиної політики щодо цієї про-
блеми [15, с. 252]. Стратегічно важливим для 
України є доручення її до співпраці з євро-
пейською та міжнародною спільнотою щодо 
боротьби з організованою злочинністю, для 
використання досвіду провідних держав, по-
силення співпраці правоохоронних органів з 
органами іноземних держав для підвищення 
ефективності боротьби з організованою зло-
чинністю, що супроводжується корупційни-
ми зв’язками. Прикладами такої співпраці 
є Угода між Кабінетом Міністрів України і 
Урядом Республіки Польща про співробітни-
цтво у сфері боротьби з організованою зло-
чинністю, що укладена і діє з 1999 року [11]. 
Ще одним з ключових актів співробітництва 
у сфері протидії організованій злочинності 
є Угода між Кабінетом Міністрів України та 
Урядом Федеративної Республіки Німеччи-
на про співробітництво у сфері боротьби з 
організованою злочинністю, тероризмом та 
іншими злочинами середньої тяжкості, тяж-
кими та особливо тяжкими злочинами від 
21.07.2012 року [12].
Організована злочинність досягла при-

голомшливого розмаху та професіоналізму 
і вражає масштабами отриманих нею при-
бутків. За сучасних умов ефективна бороть-
ба з різними злочинами організованого 

характеру вимагає глобальної взаємодії і 
координації зусиль спецслужб і правоохо-
ронних органів різних держав та міжнарод-
них інституцій. Поширення організованої 
злочинності вже давно досягло міждержав-
ного, транснаціонального рівня. Не визна-
ючи кордонів, злочинні організації успішно 
використовують прогалини у національних 
законодавчих системах при підготовці зло-
чинів, реалізації своїх злочинних схем і при-
ховуванні слідів своєї організованої злочин-
ної діяльності, а також – цінностей матері-
ального, здобутих незаконним шляхом.
Одним з перших теоретиків, хто по-

чав використовувати термін «організована 
злочинність», був американський криміно-
лог E.H. Сазерленд. Злочинні організації 
ним визначено як формалізовані стосун-
ки з ієрархічною структурою, засновані на 
чіткому лідерстві, з чітким розподілом за-
вдань, а також неформальній домовленос-
ті, яка об’єднана загальними інтересами і 
поглядами кожного з учасників. Він виді-
лив чотири ознаки злочинної організації: -
1) об’єднана група (чіткий розподіл 
обов’язків та завдань, встановлення лідер-
ства та чітке підкорення лідеру), 2) кримі-
нальне середовище існування (метою ді-
яльності є отримання незаконної вигоди 
(матеріальної, в особливо великих розмі-
рах тощо), загальна ворожість до закону та 
права, що об’єднує протиправні погляди 
кожного з учасників), 3) поширені форми 
існування у вигляді синдикатів (в основно-
му займаються азартними іграми, проститу-
цією і незаконним продажем алкоголю) 4) 
співробітництво з державними інститутами 
(домовленість з органами державної влади, 
особливо з правозастосовними чи правоохо-
ронними, шляхом використання корупцій-
них схем) [2].
Більш змістовний ряд ознак організова-

ної злочинності визначив німецький кримі-
нолог Г. Шнайдер. Як і будь-яке інше яви-
ще чи процес, організована злочинність має 
свої ознаки (властивості). До числа таких 
ознак він відносить наступні:

- організована злочинність задоволь-
няє потреби населення в нелегальних това-
рах і послугах;

- вона здійснює свою діяльність раціо-
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нально і планомірно. Злочинні дії визнача-
ються, виходячи з міркувань малого ризику 
і великої виручки;

- мафіозна група ґрунтується на суво-
рому розподілі ролей;

- усі представники організованої зло-
чинності – професіонали. Вони розвивають 
у своєму колі кримінальні систему ціннос-
тей;

- будь-який злочинний синдикат зна-
ходиться в підпорядкуванні невеликої па-
нуючої групи, яка веде пошук можливос-
тей для кримінальних дій, зважує ризик, 
вартість і вірогідність злочинних проектів, 
контролює їх використання. Маючи у своє-
му розпорядженні величезні фінансові мож-
ливості, злочинна конфедерація має змогу 
не поспішати у виборі цілей та проведенні 
операцій;

- злочинна організація має свої керів-
ні принципи;

- організована злочинність ґрунтуєть-
ся на нейтралізації державного криміналь-
ного переслідування [8, с. 34]. Найкращим 
способом такої нейтралізації є отримання 
необхідної інформації про стан оператив-
них дій як відносно всієї організованої гру-
пи, так і будь-якого з її учасників, шляхом 
налагодження корупційних зв’язків з упо-
вноваженими особами правоохоронних чи 
судових органів.
В. В. Ремський, визначає організовану 

злочинність – як складну систему органі-
зованих злочинних формувань з їх широ-
комасштабною злочинно діяльністю і ство-
ренням для такої діяльності найбільш спри-
ятливих умов, що використовує як власні 
структури з управлінськими та іншими 
функціями після обслуговування цих фор-
мувань, їх діяльності і зовнішніх взаємодій, 
так і державні структури, інститути грома-
дянського суспільства [10, с. 220].
Коли ми говоримо про організовану зло-

чинність з корупційними зв’язками, ми розу-
міємо, що це найбільша ступінь загрози наці-
ональній безпеці, підриваючи економічний 
базис держави, перешкоджаючи приходу 
іноземних інвестицій, призводить до розви-
тку тіньової економіки, підриває міжнарод-
ний авторитет держави та породжує недові-
ру населення до державно-владних структур. 

За даними ООН, злочинність у світі в серед-
ньому збільшується на 7% на рік, приріст на-
селення становить 2% на рік. Близько 200 ти-
сяч злочинів вчиняються кожну годину, що 
робить саму злочинність глобальною пробле-
мою, яка зачіпає інтереси всієї світової спіль-
ноти. Масштаб діяльності організованої зло-
чинності вкрай великий, а збиток від неї ве-
личезний. Згідно з доповіддю Національної 
розвідувальної ради США «Глобальні тенден-
ції розвитку людства до 2025 року» щорічні 
доходи від організованої злочинної діяльнос-
ті становлять: 100-300 млрд. доларів від тор-
гівлі наркотиками; 10-12 млрд. доларів від 
затоплення токсичних та інших небезпечних 
відходів; 9 млрд. доларів від розкрадань ав-
тотранспорту в США і Європі; 7 млрд. дола-
рів від переміщення через кордони незакон-
них мігрантів; близько мільярда доларів від 
порушення прав на інтелектуальну власність 
шляхом незаконного копіювання відеофіль-
мів, комп’ютерних програм та інших товарів. 
Шкода від корупції оцінюється приблизно в 
500 млрд. доларів, що становить близько 1% 
світового валового національного продукту. 
Цей збиток є наслідком уповільнення еко-
номічного зростання, зменшення іноземних 
інвестицій і зниження. Країни, що розвива-
ються витрачають до 14% валового внутріш-
нього продукту на боротьбу зі злочинністю, 
розвинені країни - 5%. При цьому даний по-
казник має стійку тенденцію до збільшення 
[3]. Важливо зауважити, що на сучасному 
етапі організована злочинність з корупцій-
ними зв’язками особливо відрізняється про-
никненням у державні структури, економіку, 
сферу національних відносин і викликає ве-
личезний економічний та матеріальний зби-
ток для держави і громадян, у тому числі. 
Відповідно до міжнародних нормативно-

правових актів та договорів правоохорон-
ним органам надане право здійснювати зо-
внішні відносини зі спеціальними службами 
і правоохоронними органами іноземних дер-
жав, обмінюватися з ними на взаємній осно-
ві оперативною інформацією, спеціальними 
технічними й іншими засобами в межах своїх 
повноважень й у встановленому порядку. 
Організація Об’єднаних Націй є голо-

вним міжнародним органом, на який покла-
дено завдання встановлення та реалізації 
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єдиної, постійної політики боротьби з орга-
нізованою злочинністю в усьому світі. Одні-
єю з провідних спеціалізованих міжнарод-
них організацій по боротьбі зі злочинністю 
в тому числі й з організованою - є Інтерпол, 
діяльність якої спрямована на узгодженість 
дій поліцейських служб, правоохоронних 
органів різних країн у боротьбі зі злочинніс-
тю.
В Україні, зокрема, діє осередок Між-

народної комісії кримінальної поліції – На-
ціональне центральне бюро Інтерполу, на 
підставі однойменного Положення [9]. Від-
повідно до цього Положення, взаємодія 
правоохоронних органів України з ком-
петентними органами зарубіжних держав 
щодо вирішення питань боротьби зі злочин-
ністю, що має транснаціональний характер 
або виходить за межі країни, здійснюється 
лише через Національне центральне бюро 
Інтерполу. Міністерство внутрішніх справ 
виступає як Національне центральне бюро 
Інтерполу.
На сучасному етапі розвитку суспіль-

ства міжнародним співтовариством здій-
снюється процес відпрацювання загальної 
політичної домовленості у формуванні гло-
бальних зусиль щодо боротьби з різноманіт-
ними проявами злочинності, а саме тієї зло-
чинності, яка виходить за межі однієї дер-
жави або вчиняється організованими зло-
чинними групами, до складу яких входять 
громадяни різних держав. Багато країн та 
міжнародних організацій – НАТО, Рада 
Європи, Європейський Союз, Організація 
Об’єднаних Націй, Міжнародна організація 
кримінальної поліції (Інтерпол) – вже кон-
солідуються для боротьби з такими злочин-
ним проявами. Україною підписано більше 
ста міжнародних договорів у сфері бороть-
би зі злочинністю, зокрема ряд угод про 
правову допомогу в цивільних, сімейних і 
кримінальних справах (практично зі всіма 
республіками колишнього СРСР, а також із 
багатьма країнами Європи, Азії, Африки та 
Америки), угоди про співпрацю в боротьбі з 
незаконним обігом наркотиків (наприклад з 
Австрією та Італією). Крім того, є угоди пра-
воохоронних органів України і країн СНД, 
що стосуються питань розслідування кримі-
нальних справ, особливо які стосуються ор-

ганізованої злочинності [14, с. 423].
Питання боротьби з організованою зло-

чинністю, що супроводжується корупцією в 
Україні, є актуальним у рамках активної між-
народної співпраці, зокрема й з підписанням 
Угоди про асоціацію України з ЄС [13]. Дво-
стороннє співробітництво визначено ст. 22 з 
назвою «Боротьба зі злочинністю та коруп-
цією», і передбачає посилену співпрацю на 
міжнародному, регіональному рівні, із залу-
ченням Європолу, у боротьбі з корупцією та 
організованою злочинністю, а також перед-
бачає обов’язок дотримання Конвенції ООН 
проти транснаціональної організованої зло-
чинності 2000 року [6] та трьох Протоколів 
до неї, Конвенції ООН проти корупції 2003 
року [5] та інших відповідних міжнародних 
документів. А також дотримання Конвенції 
Ради Європи про кримінальну відповідаль-
ність за корупцію [7], численні рекомендації 
ЄС, Ради Європи, Стамбульського плану дій 
Організації економічного співробітництва і 
розвитку.
Конвенція ООН проти транснаціональ-

ної організованої злочинності відображає 
концептуальні основи новітніх стратегій за-
побігання організованій злочинності, охо-
плюючи також корупційні зв’язки, і вклю-
чає декілька напрямків. Перший напрямок 
складає стратегію з обмеження злочинної 
діяльності через скорочення наявних чи 
потенційних (майбутніх) можливостей для 
організованих злочинних груп діяти на за-
конних ринках, використовуючи доходи 
від злочинів. Практична їх реалізація здій-
снюється за допомогою законодавчих, ад-
міністративних та інших заходів. Другий 
напрямок у рамках стратегій запобігання 
злочинності передбачає сукупність еконо-
мічних заходів, як необхідність зниження 
рівня уразливості законної економіки для 
того, щоб перешкодити можливому проник-
ненню в неї злочинних організацій. 
Невід’ємним елементом запобігання ор-

ганізованій злочинності є заходи протидії 
корупції. Для України цей процес особливо 
складний, оскільки сучасний стан корупції 
в нашій державі просто критичний, що ще 
більше ускладнюється гострим проникнен-
ням корупції в органи державної влади, осо-
бливо правоохоронні та судові. У багатьох 
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європейських державах стратегії запобіган-
ня і протидії організованій злочинності роз-
робляються з урахуванням антикорупцій-
них заходів. Зв’язок між організованою зло-
чинністю і корупцією може бути подоланий 
шляхом подвійних зусиль: з одного боку, зу-
силлями громадянського суспільства за до-
помогою механізму соціального контролю 
та через більш ефективну роботу системи 
кримінальної юстиції – з другого боку. 
Для підвищення ефективності протидії 

організованій злочинності, що супроводжу-
ється корупційними зв’язками, необхідно 
як на міжнародному, так і на національному 
рівні створити комплексну, цілеспрямовану 
політику держав у цьому напрямі, за умови 
посиленої співпраці правоохоронних орга-
нів та спецслужб.
Слід наголосити, що найвпливовіші 

міжнародні організації, формулюючи ре-
комендації щодо підвищення ефективності 
боротьби з організованою злочинністю, осо-
бливу увагу приділяють боротьбі з корупці-
єю. Так, ООН одним із стратегічних напря-
мів запобігання організованій злочинності 
вважає дослідження проблем боротьби з 
корупцією. У прийнятих 1990 року VIII 
Конгресом Організації Об’єднаних Націй 
«Керівних принципах попередження орга-
нізованої злочинності та боротьби з нею» 
зазначено, що «необхідною умовою роз-
робки програм із запобігання злочинності 
є дослідження проблем корупції, її причин, 
характеру, наслідків, взаємозв’язку з орга-
нізованою злочинністю та заходів боротьби 
з нею». У доповіді Генерального секретаря 
ООН «Вплив організованої злочинної ді-
яльності на суспільство загалом» на ІІ сесії 
Комітету по попередженню злочинів і кри-
мінальному правосуддю Економічної і со-
ціальної ради ООН у квітні 1993 р. відзна-
чалося, що корупція державних посадових 
осіб завжди була одним із засобів, яким на-
давали перевагу організовані злочинні угру-
повання, і складовою частиною їх стратегії 
і тактики, яким віддавалась перевага перед 
застосуванням відкритого насильства. Гро-
ші, які виплачуються у вигляді хабарів ва-
тажкам організованої злочинності, є їх дже-
релом подальшого інвестування, накладни-
ми витратами, виправданими з точки зору 

«справи», оскільки це значно збільшує шан-
си на успіх і ймовірну безкарність, знижує 
або зводить нанівець небезпеку розкриття 
злочину [4, с. 327-328]. 
Суттєве значення має така особливість, 

що існування самої злочинності в будь-якій 
державі діє проти суспільства, держави та її 
інститутів, у той час як організована злочин-
ність, спираючись на державні та громадські 
інститути, застосовує всі форми та методи, 
задля використання у своїх цілях. Найпо-
ширенішим способом такого використання 
і є корупційні зв’язки, тобто корупція - це 
лише один із засобів, що їх використовує 
організована злочинність. У зв’язку з цим, 
можна розглядати корупцію та організова-
ну злочинність як певну цілісну систему або 
як взаємодоповнюючий структурний еле-
мент одна одної, при цьому перевагу слід 
віддати корупції як елементу організованої 
злочинності. Тому не можна не враховува-
ти той факт, що організована злочинна гру-
па чи організоване злочинне угруповання 
цілком можуть існувати і без корупційних 
зв’язків. Відсутність корумпованих зв’язків 
у злочинної організації потенційно уне-
можливлює доступ до певної інформації чи 
перешкоджає вчиненню певного роду зло-
чинних діянь, але це свідчить лише про те, 
що корупція є шляхом реалізації злочинною 
організацією досягнення нею своєї мети, а 
не про єдність організованої злочинності та 
корупції.
Таким чином, на основі проведеного 

аналізу визначимо, що організована зло-
чинність, що супроводжується корупційни-
ми зв’язками є особливо складним антисус-
пільним, протиправним явищем, що через 
можливість існування як єдиного цілого, 
так і як структурного елемента одне одного 
ускладнює можливість їх виявлення та при-
тягнення винних осіб до відповідальності. А 
також ускладнює і сам механізм застосуван-
ня санкцій до винних осіб. Тому головним 
завданням міжнародної спільноти є виро-
блення єдиної політики боротьби з цими 
протиправними явищами, посилення спів-
робітництва міжнародних інституцій у про-
тидії організованій злочинності та корупції, 
обмін досвідом щодо механізмів виявлення 
організованої злочинності та виходу на її ко-
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рупційні зв’язки, узагальнення міжнародно-
правових та національних норм притягнен-
ня до відповідальності винних осіб, видача 
винних осіб тощо. Окрім цього комплексна 
боротьба з організованою злочинністю та 
корупцією повинна включати заходи вияв-
лення та протидії факторам, що сприяють 
розвитку цих взаємопов’язаних явищ.
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SUMMARY 
The article deals with a problem of 

international cooperation in the matter of the 
organized corruption related crime’s prevention for 
this cooperation to be more effective and to involve 
Ukraine extensively in this process.

АНОТАЦІЯ 
У статті розглянуто питання міжнарод-

ного співробітництва у сфері боротьби з орга-
нізованою злочинністю, що супроводжується 
корупційними зв’язками, для підвищення ефек-
тивності такої співпраці і активного залучен-
ня до неї України.
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Статья посвящена исследованию объек-
тивных и субъективных признаков составов 
преступлений, которые предусматривают 
ответственность за незаконное усыновление. 
Автор основное внимание сосредотачивает 
на анализе состава преступления, предусмо-
тренного статьей 169 УК Украины, но под 
углом системной взаимосвязи с нормой об от-
ветственности за торговлю людьми или иное 
незаконное соглашение в отношении человека, 
размышляет о характере соотношения ука-
занных уголовно-правовых норм.  
Предложено в диспозиции статьи о не-

законном усыновлении предусмотреть от-
ветственность специального субъекта этого 
преступления, а именно работника специаль-
но уполномоченных государством органов на 
осуществление деятельности по усыновлению 
или должностного лица этих органов.
Для четкого разграничения преступного 

и непреступного поведения предложено в уго-
ловно-правовой норме об ответственности за 
незаконное усыновление определить, к каким 
общественно опасным последствиям может 
привести нарушение порядка усыновления. 
По мнению автора, это будет способствовать 
устранению недоразумений в процессе приме-
нения этой нормы.
С целью правильного отображения в за-

конодательстве Украины уголовно-правовой 
природы незаконного усыновления, устране-
ния искусственно созданной конкуренции двух 
норм (ст. ст. 149, 169 УК Украины) предла-
гается новая редакция статьи уголовного за-
кона.
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Невиправдано незначною є увага те-
оретиків кримінального права до кримі-
нально-правових норм, які встановлюють 
відповідальність за злочини у сфері усинов-
лення та передачі дітей на виховання. Ці 
норми не позбавлені вад, через що потре-
бують глибокого аналізу та вдосконалення. 
Основна увага у цій статті зосереджена 

на аналізі складу злочину, передбаченого 
статтею 169 КК України. Нині на практи-
ці виявлена ціла низка проблем, що ви-
никають при застосуванні положень цієї 
статті. Зокрема, питання виникають при 
розмежуванні незаконного усиновлення та 
злочину, передбаченого ст. 149 КК Украї-
ни «Торгівля людьми або інша незаконна 
угода щодо людини». Так, примітка статті 
149 містить визначення поняття «експлуа-
тація», під яким, окрім іншого, розуміють 
й усиновлення з метою наживи. Однак 
таке усиновлення утворює діяння у скла-
ді злочину, передбаченого ст. 169 Кодексу. 
Зазначене свідчить про нагальну необхід-
ність окреслення чіткої межі між норма-
ми, закріпленими у статтях 169 та 149 КК 
України.
Стосовно цієї проблеми в літературі 

висловлюються різні позиції, іноді діаме-
трально протилежні. Відсутність одностай-
ності науковців та практиків не сприяє 
правильному застосуванню статей 149 та 
169 КК України, що знаходиться в проти-
річчі з висловлюванням видатного вчено-
го-криміналіста М.І. Бажанова: «...Норми 
кримінального права – це узагальнені пра-
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вила, що охоплюють множинність відпо-
відних життєвих ситуацій, індивідуальних 
випадків. Формальна визначеність як влас-
тивість кримінального права – це не лише 
гарантія однаковості і законності його за-
стосування, а й, що слід особливо відміти-
ти, одне з невід’ємних прав людини…» [1; 
491]. 
Окремі аспекти окресленої проблеми 

фрагментарно знайшли своє відображення 
у роботах таких вчених, як: Ф.Г. Бурчак, 
І.М. Даньшин, О.О. Дудоров, В.П. Єме-
льянов, О.М. Костенко, Л.М. Кривоченко, 
П.С. Матишевський, В.О. Навроцький, 
Ю.Є. Пудовочкін, В.С. Савельєва, М.І. Хав-
ронюк та інших. Наукові положення кри-
мінально-правової характеристики зло-
чинів проти сім’ї, неповнолітніх містять-
ся у дисертаційних роботах О.І. Белової, 
В.В. Гальцової, О.В. Тавлуй, Н.С. Юзікової 
та інших науковців. Кримінально-право-
ві, кримінологічні, криміналістичні, між-
народні, адміністративно-правові аспекти 
протидії торгівлі людьми, зокрема й ді-
тьми, висвітлено в роботах: Ю.В. Бауліна, 
Є.М. Блажівського, Т.І. Возної, В.О. Іва-
щенко, Є.М. Ковальської, В.А. Козака, 
В.М. Куца, К.Б. Левченко, Б.В. Лизогуба, 
Я.Г. Лизогуба, А.М. Орлеана, В.М. Підго-
родинського, Н.В. Плахотнюк, В.В. Пяс-
ковського, О.В. Святун, Г.П. Середи та ін-
ших дослідників цієї проблеми.
Мета даної статті – визначення відме-

жувальних ознак у складах злочинів неза-
конного усиновлення та торгівлі людьми 
або іншої незаконної угоди щодо людини. 
Стаття 169 КК України знаходиться у 

розділі V „Злочини проти виборчих, тру-
дових та інших особистих прав і свобод 
людини і громадянина”. Стаття 149 КК 
України («Торгівля людьми або інша неза-
конна угода щодо людини») розташована 
у Розділі ІІІ Особливої частини КК Украї-
ни «Злочини проти волі, честі та гідності». 
Про те, що статті 149 та 169 КК України 
пов’язані між собою, наглядно свідчить 
судова практика, яка є неоднозначною у 
справах такої категорії. Суди, кваліфікую-
чи дії осіб, які незаконно передають дітей, 
за схожих обставин надають перевагу різ-
ним складам злочинів (зазвичай обираєть-

ся для застосування одна норма, іноді такі 
дії кваліфікуються за сукупністю статей 149 
та 169 КК України). Таке розмаїття прак-
тичних підходів до застосування цих двох 
кримінально-правових норм підтверджує 
необхідність теоретичної розробки, дослі-
дження юридичної сутності цих злочинів. 
Зазначене можна проілюструвати кон-
кретними прикладами – вироками судів, де 
схожі діяння кваліфікувались по-різному.
Так, вироком Луцького міськрайонного 

суду Волинської області особу визнано ви-
нною у вчиненні особливо тяжкого злочи-
ну, передбаченого ч.3 ст. 149 КК України, 
оскільки встановлено, що особа за грошову 
винагороду у розмірі двадцять тисяч дола-
рів США продала свого малолітнього сина 
іншим особам [6]. Дії винної особи кваліфі-
ковані як торгівля людьми, вчинена щодо 
малолітнього.
Іншим прикладом є вирок Каховського 

міськрайонного суду Херсонської області 
за обвинувачення громадянина Республі-
ки В’єтнам та громадянки України, які 
перебували у фактичних шлюбних відно-
синах між собою та мали чотирьох дітей. 
Свою новонароджену дитину зазначені 
особи продали за три тисячі гривень «для 
усиновлення» сім’ї з Києва. При цьому ор-
ганами досудового слідства обидві особи 
обвинувачувались за сукупністю злочинів 
– ч.2 ст.169 та ч.2 ст.149 КК України, однак 
суд у вироку зазначив, що за ч.2 ст.169 КК 
України особи підлягають виправданню, 
оскільки дії підсудних повністю охоплю-
ються ч.2 ст.149 КК України [7]. 
Зазначимо, що єдиного, уніфікованого 

визначення поняття «незаконне усинов-
лення» не існує ані в українському зако-
нодавстві, ані на міжнародному рівні (зо-
крема на рівні країн ЄС). Чи охоплюється 
поняттям «торгівля людьми» та кримі-
нально-правовою нормою, що передбачає 
відповідальність за торгівлю людьми або 
іншу незаконну угоду щодо людини, неза-
конне усиновлення – дискусійне питання. 
Така ж ситуація з поняттям «експлуатації» 
як обов’язкової чи необов’язкової мети та 
складової торгівлі людьми, зустрічаються 
досить довільні тлумачення цього поняття 
у правозастосовчій практиці.
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У юридичній літературі підкреслюєть-
ся, що доволі часто дії, які за своїм меха-
нізмом фактично є торгівлею дітьми, з точ-
ки зору кримінально-правової кваліфіка-
ції діяння утворюють склади інших менш 
тяжких злочинів, що впливає в кінцевому 
результаті на обрання запобіжних захо-
дів, хід досудового розслідування [2; 91]. 
О.К. Марін підкреслює, що на практиці 
трапляються випадки, коли ситуацію кон-
куренції оцінюють за сукупністю конкуру-
ючих норм, і обумовлено це невиявленням, 
невстановленням зв’язків конкуренції між 
кримінально-правовими нормами [3; 174]. 
Саме таку ситуацію нагадують випадки на 
практиці, коли через неможливість чітко 
розмежувати склади злочинів, передбачені 
статтями 149 та 169 КК України, до кри-
мінальної відповідальності притягуються 
особи за статтею 169 КК України (що є зло-
чином середньої тяжкості, у той час, коли 
статтею 149 КК України передбачено від-
повідальність за тяжкий злочин).
Як відомо, склад злочину – це логіч-

на конструкція, яка визначає юридичний 
сенс злочину, а не саме реальне соціально-
правове явище [4; 6]. Вчені зауважують, 
що склад злочину є засобом (інструментом, 
знаряддям), за допомогою якого встанов-
люється і доводиться відповідність між 
фактичними обставинами справи і ознака-
ми, закріпленими в кримінальному законі 
[5; 7] .
Зважаючи на розміщення статті 149 у 

розділі ІІІ Особливої частини КК України, 
родовим об’єктом торгівлі людьми або ін-
шої незаконної угоди щодо людини нази-
вають волю, честь або гідність особи, а без-
посереднім – свободу (волю) [8; 296]. Тре-
тій Розділ Особливої частини КК України 
(«Злочини проти волі, честі і гідності») міс-
тить сім складів злочинів, серед яких також 
незаконне позбавлення волі або викраден-
ня людини (стаття 146 КК України), під-
міна дитини (стаття 148 КК України). На-
уковці основним безпосереднім об’єктом 
підміни дитини називають волю людини, 
стверджують, що суспільна небезпечність 
злочину полягає у протиправному пося-
ганні на свободу людини бути народженою 
й вихованою у власній родині. Така свобо-

да є частиною закріпленого Конституцією 
права людини на особисту свободу [9; 114]. 
І ми погоджуємось з такою позицією. Цін-
ності, блага – категорії суб’єктивні, кожна 
людина розуміє їх по-своєму. Але є ціннос-
ті загальновизнані, і серед них – цінність 
людської істоти, поваги до її прав, які га-
рантуються з народження. 
На думку деяких науковців, людська 

гідність – абсолютна цінність, і жоден не 
може бути позбавлений її за будь-яких 
умов. Цінність людини в суспільстві за-
лежить від визнання поваги до її гідності. 
Гідність – це внутрішня (власна) і зовніш-
ня (суспільна) оцінка поваги до людини як 
найвищої від народження істоти, що має 
рівні можливості та права, наділена розу-
мом, мовою та емоціями [9; 107-108]. Честь 
– поняття моральної свідомості та катего-
рія етики; включає в себе моменти усвідом-
лення індивідом свого суспільного значен-
ня й визнання цього значення з боку сус-
пільства [10; 542].
Серед точок зору, висловлених щодо 

об’єкту злочину, передбаченого статтею 
169 КК України («Незаконні дії щодо уси-
новлення»), основними є такі: основним 
безпосереднім об’єктом у даному випадку 
визнають встановлений порядок усинов-
лення [13; 124-127] [14; 155-156], суспіль-
ні відносини з приводу зазначеного вище 
порядку [12; 5], особисті немайнові сімейні 
відносини – суспільні відносини, які скла-
даються між членами сім’ї з приводу не-
матеріальних цінностей, необхідних для 
забезпечення нормального існування сім’ї 
[11; 15] та ін. Вважаємо, що суспільні від-
носини у даному випадку можуть виникати 
та існувати не з приводу регламентованого 
порядку усиновлення (опіки, піклування, 
інших форм передачі дітей на виховання), 
а з приводу передачі дітей на виховання. 
Встановлений порядок провадження ді-
яльності з усиновлення – це форма цих від-
носин (яка не завжди дотримується). І зно-
ву-таки, якщо вести мову про можливість 
заподіяння певної шкоди у такому випад-
ку, то вона може бути заподіяна не внаслі-
док порушення якихось формальних про-
цедурних моментів при оформленні доку-
ментів по усиновленню, опіці тощо, а вна-



Êðèì³íàëüíå ïðàâî, êðèì³íàëüíèé ïðîöåñ 

130Ïðàâî.ua ¹ 2, 2015

слідок незаконного усиновлення, опіки, 
піклування як результату, наслідку такого 
порушення. А порядок створений заради 
дотримання прав дітей, яких передають на 
виховання. 
Приходимо до висновку, що при неза-

конному усиновленні посягання здійсню-
ється на особисту свободу дитини, зокрема 
свободу дитини бути вихованою у власній 
родині, а також на таку цінність, як право 
батьків самостійно виховувати своїх дітей. 
Відтак, родовий об’єкт злочинів, відпові-
дальність за які передбачена статтями 149 
та 169 КК України, має багато спільного, 
а отже, можна припустити, що злочини є 
суміжними та однорідними, а законодав-
цем необгрутовано ці норми «розірвано». 
Норма про відповідальність за незаконне 
усиновлення має, на нашу думку, також 
знаходитись у Розділі ІІІ «Злочини проти 
свободи, честі і гідності» Особливої части-
ни КК України. 
Що стосується ознак об’єктивної сторо-

ни досліджуваних нами складів злочинів, 
слід зазначити, що у науковій літературі 
повсякчас нагадується, що ознаки саме 
об’єктивної сторони складу злочину зазна-
чаються в диспозиціях статей Особливої 
частини КК найбільш повно [15; 180]. Але, 
на жаль, не у випадку викладення диспози-
ції статті 169 КК України. 
Вважаємо, що категорії «торгівля ді-

тьми», «незаконна угода щодо дитини», 
«незаконне усиновлення» слід розглядати 
в одній площині, аналізувати їх співвідно-
шення у кількох варіаціях (незаконне уси-
новлення як спосіб торгівлі дітьми, мету 
торгівлі дітьми та результат). Не можна 
залишати поза увагою також аспект «ор-
ганізованості» такої діяльності. Сприяють 
плутанині при застосуванні статей 149, 
169 КК України, на нашу думку, такі сут-
тєві моменти: бланкетний характер кри-
мінально-правової норми, закріпленої у 
ст. 169 КК України в частині визначення 
ознак об’єктивної сторони незаконних 
дій щодо усиновлення; вказівка законо-
давця у примітці статті 149 КК України 
на те, що однією з форм експлуатації при 
торгівлі дітьми є усиновлення з метою на-
живи.

У коментарях до статті 169 КК Украї-
ни зазначається, що з об’єктивної сторони 
злочин («Незаконні дії щодо усиновлення») 
полягає у діях, які можуть виражатися у та-
ких формах: 1) незаконна посередницька 
діяльність щодо усиновлення (удочеріння) 
дитини; 2) інші незаконні дії щодо усинов-
лення (удочеріння) дитини; 3) незаконні 
дії щодо передачі дитини під опіку (піклу-
вання); 4) незаконні дії щодо передачі ди-
тини на виховання в сім’ю громадян. Ви-
значення незаконного характеру вказаних 
дій потребує звернення до нормативно-
правових актів, які визначають підстави та 
порядок усиновлення (удочеріння) дити-
ни, передачі її під опіку (піклування) чи на 
виховання в сім’ю громадян [13; 124-127]. 
Як бачимо, бланкетність у частині визна-
чення ознак об’єктивної сторони зазначе-
ного складу «розмиває» зміст цих ознак. 
У юридичній літературі існують різ-

ні підходи до вирізнення форм торгівлі 
людьми, кількості таких форм (від трьох до 
семи). Про три форми об’єктивної сторо-
ни злочину, відповідальність за вчинення 
якого передбачена статтею 149 КК Украї-
ни, зазначають В.М. Куц та А.М. Орлеан: 
1) торгівля людьми; 2) здійснення іншої 
незаконної угоди, об’єктом якої є людина; 
3) вербування, переміщення, переховуван-
ня, передача чи одержання людини. Третя 
форма, зазначають автори, є поєднанням 
п’яти альтернативних дій: вербування, пе-
реміщення, переховування, передача чи 
одержання людини [16; 26]. Ми будемо 
орієнтуватися в ході дослідження на цю 
позицію. 
Зазначеними вище вченими описано 

схему вчинення діянь, які відповідають 
змісту поняття “торгівля людьми”: спочат-
ку має місце незаконне заволодіння люди-
ною. Потім вчинюється продаж чи інша 
оплатна передача людини та, відповідно, 
її отримання (купівля, повернення боргу, 
взяття “в оренду” тощо). Продажу часто, 
але не завжди, передує переміщення люди-
ни через кордон або в межах країни. Після 
продажу має місце злочинне використання 
проданої людини (експлуатація праці, ви-
користання у проституції, рабство, боргова 
кабала, вилучення органів тощо). Наведе-
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ні ознаки, на думку авторів, за винятком 
ознаки переміщення, є обов’язковими для 
констатації факту торгівлі людьми, а голов-
ною серед них є ознака купівлі-продажу чи 
іншої оплатної передачі (отримання) лю-
дини [17; 31]. 
Для осягнення механізму торгівлі ді-

тьми «для усиновлення» звернемось до ви-
сновків про етапи та схему, наведені вище. 
Відтак, перший етап – незаконне заволодін-
ня – може мати місце як у формі викраден-
ня, захоплення, так і у формі використан-
ня вразливого становища, в якому дитина 
перебуває. Другий етап – продаж чи інша 
оплатна передача дитини та, відповідно, 
її отримання (купівля, повернення боргу, 
взяття “в оренду” тощо). Ведучи мову все 
ще про «другий етап» торгівлі дітьми слід 
сказати, що продажу може передувати пе-
реміщення дітей через кордон або в межах 
країни. На цьому моменті зупинимось де-
тальніше: на нашу думку, таке переміщен-
ня часто й здійснюється під прикриттям 
усиновлення, тобто можна стверджувати, 
що в окремих випадках підроблення доку-
ментів, пов’язаних з усиновленням, – засіб 
переміщення дітей, який виступає одно-
часно способом вчинення злочину торгівлі 
людьми. 
Вивчення матеріалів кримінальних 

справ показало, що часто одним з етапів, 
складовою «схеми» такого діяння є під-
роблення медичної документації, до якої 
вносяться відомості про захворювання 
дитини, яких вона насправді не має, що, у 
свою чергу, створює зовні «законні» умо-
ви для усиновлення таких дітей інозем-
цями. Міністерством охорони здоров’я 
України затверджено перелік хвороб, які 
дають право на усиновлення хворих дітей 
без дотримання строків перебування на 
обліку в центральному органі виконавчої 
влади, до повноважень якого належать 
питання усиновлення та захисту прав ді-
тей, а також до досягнення дитиною п’яти 
років [22]. 
Можна припустити, що підроблення у 

складі злочину незаконного усиновлення 
є внутрішнім змістом злочинного діяння, а 
не просто допоміжною дією. Тому доціль-
но, на нашу думку, врахувати ідеальну су-

купність таких злочинів у диспозиції статті 
про кримінальну відповідальність за неза-
конне усиновлення.
Переходячи до третього етапу торгівлі 

людьми – злочинне використання прода-
ної людини, вважаємо, що у випадку про-
дажу, іншої незаконної передачі дитини 
«для усиновлення» другий та третій етапи 
можуть співпадати, оскільки продаж дити-
ни – це незаконне використання дитини в 
якості предмету угоди (а угода, як відомо, 
передбачає домовленість), експлуатації у 
тому розумінні, яке наводиться у примітці 
статті 149 КК України. Тобто усиновлення 
з метою наживи, що є незаконним усинов-
ленням (що випливає з заборони посеред-
ницької, комерційної діяльності щодо уси-
новлення дітей, передання їх під опіку, 
піклування чи на виховання в сім’ї грома-
дян України, іноземців), є формою експлу-
атації, незаконного використання дитини з 
метою наживи. Такі висновки можна зро-
бити навіть виходячи з позиції, що «при-
кінцева» мета експлуатації (яка може бути 
й не досягнута) розповсюджується на всі 
три форми торгівлі людьми (або іншої не-
законної угоди), хоча переважна більшість 
дослідників норми, закріпленої у статті 
149 КК України, схиляється до думки, що 
обов’язковою мета експлуатації є лише для 
третьої форми. 
Обидва склади злочинів, про які йдеть-

ся у статтях 169 та 149 КК України (торгів-
ля людьми та незаконні дії щодо усинов-
лення), є формальними, а тому закінчени-
ми вважаються з моменту вчинення самого 
діяння. 
Як зазначається у літературі, при вчи-

ненні торгівлі дітьми з використанням 
механізму усиновлення виконавцями зло-
чину в переважній кількості випадків ви-
ступають посадові особи дитячих будинків 
та інтернатів, які під прикриттям рішен-
ня про усиновлення передають дитину за 
винагороду іншим особам. Характерним 
способом учинення торгівлі дітьми під 
прикриттям процедури усиновлення (удо-
черіння) є передача/одержання дитини з 
порушенням порядку, установленого для 
усиновлення (удочеріння) та передачі ди-
тини на виховання до іншої родини. У да-
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ному випадку усиновлення (удочеріння) є 
способом встановлення контролю над ди-
тиною з метою її експлуатації [2; 55].
Щодо суб’єкта кримінально-карного не-

законного усиновлення, у нинішній редак-
ції статті 169 КК України він є загальним. 

 На думку В.М. Куца, поняття «суб’єкт 
злочину» доцільно визначати як фізич-
ну, осудну особу, що скоїла у віці, з яко-
го настає кримінальна відповідальність, 
суспільно небезпечне діяння, заборонене 
кримінальним законом та має інші ознаки, 
закріплені в Особливій частині КК. Спеці-
альний же суб’єкт, на думку вченого, – це 
той, хто скоює діяння, яке заборонене не 
для всіх без винятку осіб, а лише для пев-
ної їх категорії, до якої ця особа належить 
[20; 18, 22]. 
У нормативному акті – Порядку про-

вадження діяльності з усиновлення та 
здійснення нагляду за дотриманням прав 
усиновлених дітей, затвердженого поста-
новою Кабінету Міністрів України від 8 
жовтня 2008 року № 905, зазначено, що 
діяльність з усиновлення провадиться упо-
вноваженими державою органами та поса-
довими особами. Не допускається прова-
дження діяльності з добору та передачі для 
усиновлення дітей від імені та в інтересах 
громадян, які бажають усиновити дитину, 
отримання та передача будь-яких відомос-
тей про дитину, документів щодо неї ін-
шими особами. Забороняється будь-яка ді-
яльність з усиновлення з метою отримання 
прибутків [21]. 
Отже, саме на працівниках уповнова-

жених державою органів лежить обов’язок 
забезпечення правомірного здійснення 
усиновлення, контролю за законністю про-
ведення усиновлення. Аналіз судової прак-
тики у справах про незаконну передачу 
дітей надав можливість дійти до висновків 
про зв’язок між характером дій працівни-
ків служб у справах дітей та інших органів, 
уповноважених державою на провадження 
діяльності з усиновлення, їх можливостя-
ми, пов’язаними з перебуванням на поса-
дах у державних органах, та результатом 
– створенням «законних» умов для при-
йняття судом рішення про усиновлення 
дитини. 

Тому вважаємо, що коло суб’єктів не-
законного усиновлення необхідно звузити 
від загального до спеціального. 
За результатами аналізу інтелектуаль-

ного та вольового моментів умислу при 
порушенні порядку передачі дітей на ви-
ховання приходимо до висновку, що це 
діяння може бути вчинено не лише з пря-
мим, а й з непрямим умислом. Необереж-
ного ставлення до наслідків, у тому числі 
до тяжких, бути, на наше переконання, 
не може. Погоджуємось з висловленими 
раніше пропозиціями щодо необхідності 
передбачення у нормі про незаконне уси-
новлення такої кваліфікуючої ознаки, як 
корисливий мотив. 
Переходячи до з’ясування характеру 

співвідношення норм, закріплених у стат-
тях 149 та 169 КК України, зазначимо, що 
серйозним досягненням доктрини кримі-
нального права є виокремлення випадків, 
за яких неможлива ідеальна сукупність. 
Серед таких випадків В.О. Навроцький 
називає заподіяння діянням кількох одна-
кових наслідків, які відносяться до одного 
й того ж об’єкта; якщо вчинене діяння пе-
редбачене кількома кримінально-правови-
ми нормами, які містять різні види складу 
одного і того ж злочину [18; 251-253].
Міркування про характер співвідно-

шення кримінально-правових норм, пе-
редбачених статтями 149 та 169 КК Укра-
їни, змушують проаналізувати такий варі-
ант їх співвідношення як загальної (ст.149) 
та спеціальної норми (ст.169). Як стверджу-
ють науковці, у нормі про ціле обов’язково 
повинна бути зазначена (міститися) чітка 
вказівка на наявність (врахованість) ін-
шого складу злочину – частини, або така 
наявність, врахованість повинна прямо 
випливати із змісту закону. Тільки в тако-
му випадку може мати місце поглинання 
нормою про ціле норми про частину [19; 
194-195]. У випадках конкуренції загаль-
ної та спеціальної норм, а також частини і 
цілого виявлення такої підстави не викли-
кає ускладнень. Нею, в цих ситуаціях, є 
саме співвідношення кримінально-право-
вих норм: “загальна-спеціальна” та “части-
на і ціле”, а отже, й їх підпорядкування, у 
першому випадку за об’ємом, у другому за 
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змістом. Це й дозволяє визначити пріори-
тет спеціальної норми та норми “цілої” [3; 
187]. Конкуренція ж кількох спеціальних 
норм між собою є найбільш проблемним 
видом конкуренції кримінально-правових 
норм. Це стосується як визначення понят-
тя цього явища, так і правил подолання 
конкуренції цього виду. [3; 183] 
Приходимо до висновку, що для спів-

відношення кримінально-правових норм, 
закріплених у статтях 169 та 149 КК Укра-
їни, не є характерною ознака підпорядку-
вання ані за змістом, ані за об’ємом, а отже, 
вони не можуть співвідноситись як загаль-
на та спеціальна норми. Постає, а власне 
й залишається, питання про їх співвідно-
шення як двох спеціальних норм. 
Висновки. Підсумовуючи викладене, 

зазначимо, що, на наш погляд, незакон-
не усиновлення та торгівля людьми або 
інша незаконна угода щодо людини (ст.149 
КК) є двома видами одного й того ж зло-
чину, родовою ознакою яких є незаконне 
поводження з людиною (дитиною). Неза-
конне усиновлення – це форма та спосіб 
прикриття незаконної угоди щодо дитини, 
використання дитини (в тому числі для на-
живи), як об’єкта (предмета) незаконної 
угоди. Склад торгівлі людьми (або інша не-
законна угода щодо людини) та незаконне 
усиновлення є спорідненими суміжними 
складами злочинів, а тому ми не можемо 
погодитись з думкою деяких науковців про 
їх співвідношення як загального та спеці-
ального складів злочинів. Ці два склади 
злочинів не можуть утворювати ідеальної 
сукупності, оскільки матиме місце конку-
ренція, але не такий її вид, як конкуренція 
загальної та спеціальної норми, а конку-
ренція двох спеціальних норм, яка, у свою 
чергу, виключає можливість ідеальної су-
купності цих двох злочинів. 
Необхідно у диспозиції статті про не-

законне усиновлення передбачити відпо-
відальність спеціального суб’єкта цього 
злочину, а саме працівника спеціально 
уповноважених державою органів на про-
вадження діяльності з усиновлення або 
службової особи цих органів.
Для чіткого розмежування злочинної 

та незлочинної поведінки вважаємо за до-

цільне у кримінально-правовій нормі про 
відповідальність за незаконне усиновлен-
ня визначити, до яких суспільно небезпеч-
них наслідків може привести порушення 
порядку усиновлення. Це сприятиме усу-
ненню непорозумінь у процесі застосуван-
ня цієї норми, слугуватиме критерієм роз-
межування злочинної та незлочинної пове-
дінки осіб. 
З метою правильного відображення у 

законодавстві України кримінально-пра-
вової природи незаконного усиновлення, 
усунення штучно створеної конкуренції 
двох спеціальних норм (ст.ст. 149, 169 КК 
України) статтю, яка може мати назву «По-
рушення порядку усиновлення», пропону-
ємо викласти у такому вигляді:

1. Умисне порушення порядку прова-
дження діяльності з усиновлення службо-
вими особами або працівниками уповно-
важених на провадження такої діяльності 
державою органів, поєднане з підроблен-
ням документів, що мають юридичне зна-
чення, якщо це спричинило незаконну пе-
редачу дитини або завдало істотної шкоди 
правам, свободам та інтересам дитини та її 
батьків, – карається

2. Те саме діяння, вчинене з корисли-
вих мотивів… – карається
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SUMMARY 
The article is concerned with the objective and 

subjective elements of the crime, which provide for 
liability for illegal adoption. The author focuses on 
the analysis of the crime elements under Article 169 
of the Criminal Code of Ukraine, however, tacking 
account of the broader context with the standards 
of responsibility for human traffi cking or other 
illegal agreement in respect to a person refl ects on 
the nature of the interrelation of the mentioned 
criminal law standards.

Within the disposition of the article on illegal 
adoption it is offered to provide liability for a special 
subject of this crime, namely, an employee who was 
specially authorized by state bodies on dealing with 
adoption procedures, or an offi cial of these bodies.

For a clear distinction of the criminal and 
non-criminal conduct it is offered to determine 
what socially dangerous consequences the violation 
of the procedure of adoption can cause within 
the criminal law standards on liability for illegal 
adoption. According to the author this will work 
towards elimination of misunderstandings in the 
application of this standard.

In order to display the criminal law nature 
of illegal adoption in the legislation of Ukraine 
correctly, removal of artifi cial competition between 
two standards (Art. Art. 149, 169 of the Criminal 
Code of Ukraine), a new editing of the article on 
the criminal law is offered.

АНОТАЦІЯ 
Стаття присвячена дослідженню 

об’єктивних та суб’єктивних ознак складів зло-
чинів, які передбачають відповідальність за 
незаконне усиновлення. Автор основну увагу 
концентрує на аналізі складу злочину, перед-
баченого статтею 169 КК України, але під 
кутом системного взаємозв’язку з нормою про 
відповідальність  за торгівлю людьми або іншу 
незаконну угоду щодо людини, розмірковує про 
характер співвідношення зазначених кримі-
нально-правових норм. 
Запропоновано у диспозиції статті про 

незаконне усиновлення  передбачити відпові-
дальність спеціального суб’єкта цього злочину, 
а саме працівника спеціально уповноважених 
державою органів на провадження діяльності 
з усиновлення або службової особи цих органів.
Для чіткого розмежування злочинної та 

незлочинної поведінки запропоновано у кримі-
нально-правовій нормі про відповідальність 
за незаконне усиновлення визначити, до яких 
суспільно небезпечних наслідків може привести 
порушення порядку усиновлення. На думку ав-
тора, це сприятиме усуненню непорозумінь у 
процесі застосування цієї норми. 
З метою правильного відображення у зако-

нодавстві України кримінально-правової при-
роди незаконного усиновлення, усунення штуч-
но створеної конкуренції двох норм (ст.ст. 149, 
169 КК України) пропонується нова редакція 
статті кримінального закону.

21.  Порядок провадження діяльнос-
ті з усиновлення та здійснення нагляду 
за дотриманням прав усиновлених дітей, 
затверджений постановою Кабінету Мі-
ністрів України від 08 жовтня 2008 року 
№905 [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/
show/905-2008-п/paran16#n16 

22. Перелік захворювань, які дають 
право на усиновлення хворих дітей без до-
тримання строків перебування на обліку 
в центральному органі виконавчої влади, 
до повноважень якого належать питання 
усиновлення та захисту прав дітей, а та-
кож до досягнення дитиною п’яти років, 
затверджений наказом Міністерства охоро-
ни здоров’я від 27 грудня 2011 року № 973 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0352-12
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ÃÎÑÏÎÄÀÐÑÜÊÈÉ ÄÎÃÎÂ²Ð Â ÑÈÑÒÅÌ² 
ÃÎÑÏÎÄÀÐÑÜÊÎÃÎ ÏÐÀÂÀ: ÏÎÍßÒÒß, 

ÏÐÀÂÎÂÀ ÏÐÈÐÎÄÀ ÒÀ ÎÇÍÀÊÈ

Постановка проблеми
Сьогодні відносини між підприємцями 

України розширюються, що спричиняє за-
стосування різних договірних форм у гос-
подарській діяльності, а тому значно зросла 
роль господарського договору. Це обумов-
лено докорінною зміною форм і методів 
організації матеріально-технічного забезпе-
чення підприємств на підставі від центра-
лізованого розподілу матеріальних ресурсів 
до оптової торгівлі засобами виробництва і 
вільного продажу товарів, розвитку прямих 
тривалих господарських зв’язків. За цих 
умов у законодавстві закріплюються лише 
основні принципи, які визначають відноси-
ни підприємств при укладенні відповідних 
договорів.
Актуальність теми дослідження визна-

чається ще і центральним місцем договору 
в правовому регулюванні господарського 
обороту Необхідність виокремлення регу-
лювання господарсько-договірних відносин 
викликана тим, що господарський договір, 
на відміну від цивільно-правового, часто за-

чіпає публічні інтереси, тобто його дія не об-
межується впливом на сторони, які беруть у 
ньому безпосередню участь, а позначається 
на інтересах держави і суспільства в цілому. 
Саме це стало однією із причин прийняття 
разом з Цивільним кодексом (ЦК) також 
Господарського кодексу (ГК) України, зна-
чна частина норм якого встановлює особли-
вості регулювання господарсько-договірних 
відносин. Проте на тлі незавершеної дис-
кусії про співвідношення ЦК та ГК України 
постала необхідність детального вивчення 
та аналізу нормативно-правових актів, що 
здійснюють регулювання сфери договірних 
відносин у господарському обороті.

Cтан дослідження
Ключова роль договору для господар-

ського права підкреслювалася у працях: 
М. І. Брагинського, А. Г. Бикова, В. Г. Вер-
динкова, З. М. Земингофа, Ж В. Акенова, 
О. С. Іоффе, А. Ю. Кабалкина, Н. І. Клейна, 
В. В. Луця, В. К. Мамутова, В. Н. Можей-
ко, І. Б. Новицького, Н. І. Овчинникова, 
Б. В. Покровського, М. К. Сулейменова, та 
інших учених.

Мета дослідження
Метою статті є поглиблення теоретич-

них засад та удосконалення напрямків роз-
витку категорії «господарський договір» у 
господарських правовідносинах на основі 
національного законодавства, визначення 
його правової природи та особливих ознак. 

В статье исследуются теоретические за-
сады и направления развития категории 
«хозяйственный договор» в хозяйственных 
правоотношениях на основе национального 
законодательства. Проанализировано поня-
тие, правовая природа и особенные признаки 
хозяйственного договора.
Ключові слова: господарське право, господар-

ський договір, суб’єкти господарювання, господарська 
діяльність, господарські правовідносини.
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Виклад основних положень
Право України регулює майново-госпо-

дарські та інші відносини суб’єктів господа-
рювання з іншими учасниками відносин у 
сфері господарювання завдяки застосуван-
ню двох основних нормативно-правових 
категорій: договір та господарський дого-
вір.
Перша категорія – майновий договір – є 

загальною. Законодавчо майнові договори 
усіх видів врегульовано ЦК (ст. 626- 654) [1].
У господарському праві категорія «дого-

вір» використовується у загальному і спеці-
альному значеннях. Договір, який регулює 
ст. 626 ЦК, у господарському праві означає 
будь-яку майнову угоду між двома або біль-
ше суб’єктами господарського права. Але з 
точки зору статутної діяльності суб’єкта гос-
подарювання майнові договори є різні. На-
приклад, договір поставки підприємством 
продукції чи договір підряду на капітальне 
будівництво – з одного боку; договір купів-
лі-продажу підприємством меблів для офі-
су, канцелярських товарів тощо – з іншого. 
Ці договори різні, оскільки одні регулюють 
основну статутну діяльність суб’єктів госпо-
дарювання, інші – обслуговуючу. Тому зако-
нодавець визначає і регулює договори про 
основну господарську діяльність суб’єктів 
окремою юридичною категорією – категорі-
єю господарського договору.
Термін «господарський договір» у пра-

во України було введено Арбітражним про-
цесуальним кодексом України (зараз Гос-
подарський процесуальний кодекс), який 
регулює порядок розгляду і вирішення гос-
подарських спорів, тобто спорів між підпри-
ємствами, установами та організаціями, які 
виникають при укладенні та виконанні гос-
подарських договорів (ст. 1 ГПК) [2].
Отже, категорії «договір» і «господар-

ський договір» співвідносяться як загальне 
і особливе. Як особлива категорія господар-
ського законодавства і права України госпо-
дарський договір має певну правову основу.
Термін «господарський договір» широко 

використовується в законодавстві, юридич-
ній літературі та в господарській практиці. 
Однак чинне законодавство не містить ви-
значення господарського договору, хоча в 
Господарському кодексі Україні йому при-

свячена ціла глава 20 «Господарські догово-
ри» (статті 179-188) [3].
Господарський Кодекс України хоча й не 

надає загального визначення господарсько-
го договору, однак, аналіз його положень 
свідчить про відсутність загального підходу 
стосовно розуміння договору. Так, в одно-
му випадку договір розглядається як юри-
дичний факт, на підставі якого виникають 
господарсько-договірні зобов’язання (статті 
179, 180 ГК України), у другому – відбува-
ється його ототожнення з господарським 
зобов’язанням (ст. 189 ГК України має на-
зву «Ціна у господарських зобов’язаннях», 
незважаючи на те, що фактично йдеться 
про ціну як істотну умову господарського 
договору; у ст. 207 ГК України передбаче-
на можливість визнання недійсними госпо-
дарського зобов’язання, яке укладено учас-
никами господарсько-договірних відносин 
з порушенням хоча б одним із них госпо-
дарської компетенції, а також окремих умов 
господарського зобов’язання), у третьому 
– як форма, яку набувають зобов’язання 
(ст. 186 ГК України, яка, до речі, має назву 
«Укладення організаційно-господарських 
договорів», передбачено, що договірне 
оформлення організаційно-господарських 
зобов’язань може здійснюватися учасника-
ми господарських відносин на основі віль-
ного волевиявлення) [4, с. 54]. 
Проблема вибору єдиного підходу щодо 

розуміння договору безумовно ускладню-
ється тим, що договір не обмежується яко-
юсь однією якістю та в теоретичній площині 
може розглядатися з різних ракурсів. Однак 
на законодавчому рівні, з метою однознач-
ного розуміння юридичної термінології та 
запобігання виникненню юридичних колі-
зій, має послідовно відбиватися розуміння 
тільки однієї, найбільш ключової правової 
іпостасі договору. Проте в сучасній доктри-
ні господарського права немає єдиної думки 
щодо того, яка із теорій договору найбіль-
шою мірою відповідає сутності та значенню 
даного правового засобу в господарсько-
му праві. Утім саме від вирішення такого 
питання безпосередньо залежить ступінь 
розвитку господарського договірного пра-
ва. Окремі представники сучасного україн-
ського правознавства, переконані, що саме 
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зобов’язальницька концепція договору має 
стати домінуючою й наполягають на зміні 
на її користь цивілістичної доктрини дого-
вору [5, с. 29].
Так, О. А. Беляневич пропонує тлума-

чити господарський договір як засноване 
на згоді сторін і зафіксоване у встановленій 
законом формі зобов’язання між суб’єктами 
господарювання, суб’єктами організаційно-
господарських повноважень, не господарю-
ючими суб’єктами-юридичними особами, 
змістом якого є взаємні права та обов’язки 
в галузі господарської діяльності [6, с. 129]. 
Утім виникнення як зобов’язальних, так й 
інших видів правовідносин, є тільки ре-
зультатами етапів укладання чи виконання 
договору, сутністю якого є взаємна згода 
сторін щодо встановлення правил їхньої 
поведінки у тій чи іншій сфері суспільних 
відносин, дотримання яких націлено на до-
сягнення потрібних правових та/або еконо-
мічних результатів, які у деяких випадках 
об’єктивуються у набутті управненою сторо-
ною речових, виключних або інших прав. 
Традиційно у правовій науці сутність до-

говору визначається через угоду сторін, до-
мовленість сторін чи досягнення консенсусу. 
У юридичній енциклопедії договір характе-
ризується як угода двох або більше сторін 
про встановлення, зміну або припинення 
відповідних прав і обов’язків [7, с. 232].
О. Г. Ракова відзначає, що у договорі осо-

бливе значення має його консенсуальність: 
договір і консенсус як стан домовленості 
щодо спірних питань нерозривно пов’язані 
між собою. При цьому, в одному випадку 
консенсус є обов’язковою передумовою пра-
вовідносин, а в іншому – результатом, якого 
прагнуть суб’єкти [8, с. 131, 135]. 
Ш. А. Калабекова виділяє такі властивос-

ті договору: 1) визначення взаємних прав і 
обов’язків сторін; 2) обов’язкове передба-
чення певної поведінки; 3) спрямованість 
на виникнення або зміну прав та обов’язків 
сторін; 4) відповідна форма; 5) спрямова-
ність на досягнення конкретної мети; 6) ек-
вівалентний характер; 7) універсальність [9, 
с. 37]. 
А. О. Дутко вважає, що договір поєднує 

в собі різні характеристики, він є джере-
лом права і юридичним фактом, і джерелом 

встановлення взаємних прав та обов’язків 
та підставою виникнення договірних відно-
син. Автор вказує, що кожна галузь права, 
в якій застосовується конструкція договору, 
вносить в неї певні особливості, але її сут-
ність при цьому не змінюється [10, с. 228-
229]. 
Отже, договірна конструкція заснована 

на волевиявленні сторін та визначає умови 
реалізації зобов’язань, прийнятих на себе 
за договором. При цьому договір є зовніш-
ньою формою зобов’язань сторін договору, 
виконання яких передбачено умовами укла-
деного договору.
Однак договір, як правовий засіб, за-

стосовується у різних галузях права і тому 
виникає питання як визначити належність 
договору до конкретної галузі права. Галу-
зева специфіка господарського договору на-
кладає на нього особливі властивості, що ви-
тікають з господарсько-правових норм.
Проблематика природи господарського 

договору до сьогоднішнього часу залиша-
ється дискусійною. На сьогодні наукові під-
ходи до правової природи господарського 
договору можна згрупувати наступним чи-
ном.
Першим підходом є позиція, відповідно 

до якої господарський договір є різновидом 
цивільно-правового договору планового 
характеру, метою якого є співробітництво 
організацій, потрібне для досягнення відпо-
відного господарського результату. Інший 
підхід до «господарського договору» поля-
гає в тому, що він є відносно самостійним 
юридичним явищем, яке має власний зміст, 
специфічні форму і сферу застосування, осо-
бливий суб’єктний склад. 
О. А. Беляневич доводить, що господар-

ський договір є заснованим на згоді сторін і 
зафіксованим у встановленій законом формі 
зобов’язанням між суб’єктами господарю-
вання, суб’єктами організаційно-господар-
ських повноважень, негосподарюючими 
суб’єктами – юридичними особами, змістом 
якого є взаємні права і обов’язки сторін у 
галузі господарської діяльності [6, с. 61-62]. 
Отже, договори, які укладаються при 

здійсненні господарської діяльності, ви-
окремлюються у господарський договір, 
який має чітку сферу застосування та не 
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може бути застосований до будь-яких право-
відносин, окрім господарських. При цьому, 
наведене свідчить, що незалежно від підхо-
ду до розуміння «господарського договору», 
це правове явище є даністю, а з розвитком 
господарської діяльності, зовнішніх умов 
господарювання, глобалізаційних процесів 
в економіці правова конструкція господар-
ського договору стає не лише регулятором 
тих чи інших господарських відносин, а на-
дає можливості узгоджувати нововиявлені 
інтереси учасників господарського обороту. 
В цілому нами підтримується наукова 

позиція, відповідно до якої господарський 
договір є самостійним правовим явищем, 
а його властивості вказують на те, що він є 
самостійним правовим інститутом. Наша 
позиція обгрунтовується й чинним законо-
давством України, де господарські договори 
дістали деталізації з визначенням умов їх 
укладення. У ст. 179 ГК України чітко визна-
чає, що укладення господарського договору 
породжує господарські зобов’язання, а при 
укладенні таких сторони можуть визначати 
його зміст на основі вільного волевиявлен-
ня, примірного чи типового договору [3]. 
Для розширення знань про господар-

ський договір цікавою є позиція В. С. Мілаш, 
яка, наполягаючи на нагальній потребі ви-
значення основних напрямків подальшого 
розвитку інституту господарського догово-
ру, обгрунтовує його сутність через основні 
властивості договору як акту автономного 
регулювання (прийняття на підставі згоди 
індивідуальних установлень) та акту реалі-
зації правових норм, спрямованого на ство-
рення цілісної моделі взаємовідносин сторін 
під час реалізації їхніх суб’єктивних прав 
та юридичних обов’язків, що виникли вна-
слідок здійснення ними даного договірного 
акту. При цьому науковець доводить необ-
хідність типізації господарських договорів 
і пропонує такі типи: виробничий та неви-
робничий договори; договірними видами, 
що належать до типу виробничого догово-
ру, – комерційний договір, господарський 
некомерційний договір, господарсько-спо-
живчий та господарський виробничий за 
участю органів державної влади, органів 
місцевого самоврядування; договірними ви-
дами, що належать до типу невиробничого 

договору, – господарський організаційний 
договір, господарський організаційно-
управлінський договір; інвестиційний неви-
робничий договір [11, с. 4, 8, 121-122].
Господарські договори в Україні з при-

йняттям Господарського кодексу регулю-
ються:
а) загальними (про зобов’язання, дого-

вір, зобов’язання, що випливають з дого-
ворів) і спеціальними (купівля-продаж, по-
ставка, контрактація сільськогосподарської 
продукції, постачання енергетичними та 
іншими ресурсами, лізинг, підряд, будівель-
ний підряд, виконання науково-дослідних 
або дослідно-конструкторських та техно-
логічних робіт, перевезення, транспортне 
експедирування, зберігання на товарному 
складі, позика, кредит, банківський вклад, 
банківський рахунок, факторинг, комерцій-
на концесія тощо) статтями Цивільного ко-
дексу;
б) нормативно-правовими актами госпо-

дарського законодавства: Господарським ко-
дексом, законами України про окремі види 
господарської діяльності (інвестиційну, зо-
внішньоекономічну, транспортну тощо).
Певну групу становлять нормативні 

акти колишнього Союзу PCP, які регулюють 
ті господарські договори, які повністю або 
частково не врегульовані законодавством 
України. Зокрема, це договори поставки 
продукції виробничо-технічного призна-
чення та товарів народного споживання; 
договори перевезення вантажів внутрішнім 
водним транспортом.
Господарський процесуальний кодекс 

України містить загальне правило про те, 
що спори, що виникають при укладенні гос-
подарських договорів, можуть бути подані 
на вирішення господарського суду (ст. 10), 
визначає процедуру досудового врегулю-
вання спорів, що виникають у разі зміни та 
розірвання певної категорії господарських 
договорів (ст. 11 ), а також регулює процесу-
альні відносини щодо порушення позовно-
го провадження з господарських спорів та 
їх вирішення [2].
Отже, у визначенні поняття господар-

ського договору слід враховувати і загальні 
ознаки категорії майнового договору, і осо-
бливі його ознаки, відображені у господар-
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ському законодавстві.
Із загальноправової точки зору госпо-

дарський договір становить собою господар-
ське правовідношення між двома або біль-
ше суб’єктами, змістом якого є їхні договірні 
зобов’язання діяти певним чином: передати 
і прийняти майно, виконати роботу, надати 
послуги і т. ін. Господарський договір – це 
регулятор конкретних (одиничних) госпо-
дарських відносин (зв’язків) між суб’єктами 
господарської діяльності, умови дії якого ви-
значають самі суб’єкти.
Як спеціальна правова категорія госпо-

дарський договір має особливі ознаки, що 
дозволяють відокремити його від інших 
видів договорів, в тому числі цивільних. 
Особливими ознаками господарського до-
говору є :

1. Особливий суб’єктний склад (зазви-
чай господарські договори укладаються за 
участю суб’єктів (суб’єкта) господарювання. 
Найчастіше сторонами в господарському до-
говорі є суб’єкти господарювання, проте такі 
договори можуть укладатися і за участю ін-
ших учасників господарських відносин: ор-
ганів або організацій господарського керів-
ництва (зокрема, при укладенні державних 
контрактів), негосподарських організацій 
(для задоволення їхніх господарських по-
треб у продукції, роботах, послугах суб’єктів 
господарювання), громадян як засновників 
господарських організацій корпоративного 
типу (для забезпечення спільної діяльності 
щодо заснування суб’єктів господарюван-
ня).

2. Спрямованість на забезпечення гос-
подарської діяльності учасників договірних 
відносин: матеріально-технічного забезпе-
чення їхньої діяльності, реалізації виробле-
ної ними продукції (робіт, послуг), спільної 
діяльності щодо створення нового суб’єкта 
господарювання (господарської організа-
ції), спільного інвестування, координації 
господарської діяльності тощо.

3. Тісний зв’язок з плановим процесом, 
насамперед з внутрішньофірмовим плану-
ванням учасників господарських відносин, 
а також з державним (щодо суб’єктів, які 
функціонують на державній формі власнос-
ті, підприємств-монополістів) і комуналь-
ним плануванням (щодо підприємств та ор-

ганізацій комунальної форми власності). Ця 
риса господарських договорів пов’язана з 
попередньою і віддзеркалює специфіку гос-
подарської діяльності – її систематичність, 
що потребує планування як обов’язкового 
елемента організації такої діяльності.

4. Поєднання в господарському догово-
рі майнових (виготовлення або передача, 
продукції, її оплата тощо) та організаційних 
елементів (визначення порядку виконання, 
приймання виконання, підстав достроково-
го розірвання договору, порядку розгляду 
спорів між сторонами договору тощо).

5. Обмеження договірної свободи з ме-
тою захисту інтересів споживачів (вимоги 
щодо якості та безпеки товарів, робіт, послуг) 
і загальногосподарських інтересів (типові 
договори, заборона застосування методів 
недобросовісної конкуренції, обов’язковість 
укладення державних контрактів для окре-
мих категорій суб’єктів господарювання, лі-
цензування та квотування зовнішньоеконо-
мічних операцій тощо)

6. Можливість відступлення від прин-
ципу рівності сторін (державні контракти, 
договори приєднання, договори, що укла-
даються в межах рамочних контрактів) [12, 
с. 8].
Безумовно, в сучасних умовах деякі з на-

званих ознак господарського договору по-
требують уточнення. Зокрема, суб’єктами 
господарських договорів можуть виступа-
ти не лише юридичні особи (організації), а 
й громадяни, які у встановленому порядку 
здійснюють підприємницьку діяльність; до-
говори з участю зазначених осіб є переваж-
но неплановими.

Висновки
Узагальнивши названі ознаки, можна 

дати таке визначення: господарський дого-
вір – це спеціальний правовий документ, у 
якому зафіксовані майнові та організаційні 
зобов’язання учасників господарських від-
носин (сторін), спрямовані на обслугову-
вання (забезпечення) їхньої господарської 
діяльності (господарських потреб) із враху-
ванням загальногосподарських (публічних) 
інтересів.
Господарський договір є правовою фор-

мою господарських зв’язків, тобто тих від-
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АНОТАЦІЯ 
У статті досліджуються теоретичні за-

сади та напрямки розвитку категорії «гос-
подарський договір» у господарських право-
відносинах на основі національного законо-
давства. Проаналізовано поняття, правову 
природу та особливі ознаки господарського 
договору.

SUMMARY 
In the article was written theoretical legal 

principles and directions of development for 
“economic agreement” in commercial relations 
based on national legislation. The concept, legal 
nature and specifi c features of a business agreement 
were analyzed.

носин, які формуються між суб’єктами гос-
подарювання з приводу руху матеріальних 
благ, незалежно від того, чи перебувають їх 
учасники у відносинах диспозитивності або 
субординації. Особливими ознаками госпо-
дарського договору є: визначена економіч-
на і правова мета, укладаються на підставі 
відповідних державних контрактів та замов-
лень, обмежене коло суб’єктів.
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ÄÎÃÎÂ²Ð ßÊ Ï²ÄÑÒÀÂÀ ÍÀÄÀÍÍß 
Ñ²ËÜÑÜÊÎÃÎÑÏÎÄÀÐÑÜÊÈÕ

ÄÎÐÀÄ×ÈÕ ÏÎÑËÓÃ, ÏÎÐ²ÂÍßËÜÍÀ 
ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÀ Â ²ÑÒÎÐÈ×ÍÎÌÓ 

Постановка проблеми 
в загальному вигляді

Однією з підстав виникнення господар-
ських зобов’язань (і найпоширенішою у сфе-
рі економіки) є господарські договори, за 
допомогою яких опосередковуються зв’язки 
між суб’єктами господарювання, а також 
між ними та іншими учасниками господар-
ських відносин.
Господарський договір, будучи осно-

вою виникнення господарсько-правово-
го зобов’язання, є правовідносинами, по 
якому одна зі сторін – боржник, (а в нашім 
випадку – це сторона, що безпосередньо 
здійснює консультаційне обслуговування) 
зобов’язується зробити певну дію господар-
ського або управлінсько-господарського ха-
рактеру на користь іншої сторони – викона-
ти роботу, передати майно, сплатити гроші, 
надати інформацію, а інша сторона – креди-
тор (а в нашому випадку, так званий «клі-
єнт») має право вимагати від зобов’язаної 
сторони виконання її обов’язку. 

Договір на надання сільськогосподар-
ських дорадчих послуг, як і договір щодо 
надання консультаційних послуг у госпо-
дарській діяльності підприємств, установ і 
організацій, на жаль, на сьогоднішній день 
не має в українському законодавстві норма-
тивного закріплення, хоча і є одним з видів 
господарських договорів – договорів по на-
данню послуг, і тому має й всі властиві йому 
ознаки. 

Аналіз останніх досліджень, у яких 
започатковано вирішення проблеми
Деякі питання, що стосуються проблема-

тики даного дослідження, знайшли своє ві-
дображення в працях відомих вітчизняних 
та зарубіжних науковців: Ансона В., Беляне-
вича О. А., Бесчастнової Н. В., Вінника О. М., 
Галича О. А., Дорохова Р. П., Жушмана В. П., 
Корнієнко В. М., Кравчено Т. А., Лебідь В. І., 
Мамутова В. К., Музики П. М., Нескородже-
ної Л. Л., Пєткова С. В., Погрібного О. О., 
Подцерковного О. П., Саблук П. Т., Степа-
нова Д. І., Томича О. М., Щербини В. С. та 
інших авторів.
Нормативною базою дослідження є гос-

подарське та цивільне законодавство Укра-
їни. 
У цьому контексті метою статті є аналіз 

та визначення проблем договору як підста-
ви по наданню сільськогосподарських до-
радчих послуг, проведена порівняльна ха-
рактеристика.

В статье на основании анализа существу-
ющих проблем в сфере сельскохозяйственной 
совещательной деятельности определены про-
блемы правового регулирования договора как 
основания по предоставлению сельскохозяй-
ственных консультационных услуг, приведе-
на сравнительная характеристика, которая 
была рассмотрена в историческом аспекте.

Ключові слова: дорадництво, господарський та 
цивільний договір, договір підряду, дорадчі послуги, 
консалтинг.

       ÐÎÂÍÈÉ Â³êòîð Âàñèëüîâè÷ - âèêëàäà÷ êàôåäðè öèâ³ëüíî-ïðàâîâèõ äèñöèïë³í 
²íñòèòóòó ïðàâà ³ì. êíÿçÿ Âîëîäèìèðà Âåëèêîãî ÌÀÓÏ



143

Ðîâíèé Â.Â. - Äîãîâ³ð ÿê ï³äñòàâà íàäàííÿ 

Виклад основного матеріалу
Природа господарського договору, у 

тому числі й договору на надання сільсько-
господарських дорадчих послуг, характерна 
прийняттям на себе однією особою певно-
го зобов’язання, яку можна визначити як 
«зроблену іншій особі заяву або завірення, 
що констатує певний стан справ або вста-
новлює, що особа виконає або втримається 
від здійснення визначеної або певної дії, і 
право, що надається іншій особі, вимагати 
виконання такої заяви» [1, с.312].
Зобов’язання виражає щось більше, ніж 

просте повідомлення про намір, тому що 
означає згоду боржника стати зобов’язаним 
стосовно особи, яка здійснила відповідну 
заяву. Воно також не може бути зведене 
до пропозиції зробити які-небудь певні дії. 
Адже ця пропозиція повинна бути при-
йнятою кредитором. Таким чином, можна 
зробити висновок про те, що публічна про-
позиція надання сільськогосподарських до-
радчих послуг (реклама) не може бути роз-
цінена як зобов’язання.
Цивільний Кодекс України визначив за-

гальне поняття договору про надання по-
слуг в окремій главі «Послуги. Загальні по-
ложення». 
При більш детальному вивченні ми по-

бачимо деякі істотні відмінності між догово-
ром з надання послуг та підрядним догово-
ром: 

1) Обидва договори є консенсуальними, 
тобто момент їх укладання збігається з мо-
ментом досягнення сторонами згоди по всіх 
його істотних умовах;

2) Предмет договору підряду завжди ін-
дивідуалізований, тобто являє собою упред-
метнену працю підрядника. Сама робота 
не представляє цінності за границями ма-
теріального предмета, у який вона втілена. 
Результат роботи підрядника завжди вира-
жається в тій або іншій матеріальній фор-
мі. Основними ж результатами договору по 
наданню сільськогосподарських дорадчих, 
зокрема консалтингових, послуг є результат 
інтелектуальної праці фахівця-дорадника, 
що може й не бути вираженим у матеріаль-
ній формі; 

3) У договорі підряду підрядник 
зобов’язаний керуватися підрядними за-

вданнями, за виконанням яких замовник 
вправі здійснювати контроль і може давати 
вказівки відносно способу виконання робіт. 
У зв’язку з відсутністю правового регулю-
вання договору по наданню сільськогоспо-
дарських дорадчих послуг, обов’язковий 
контроль за їхнім виконанням законодав-
ством не передбачений, хоча він можливий 
за взаємним бажанням сторін договору;

4) Договір підряду передбачає прин-
цип ризику випадкової загибелі предмета 
до здачі його замовникові, ризик випадко-
вої неможливості завершення робіт, а також 
ризик випадкового погіршення або затрим-
ки робіт. Випадковими визнаються ті обста-
вини, які виникли не з вини підрядника або 
замовника. У розглянутих нами договорах 
принцип ризику завжди присутній, тому що 
замовник у більшості випадків зацікавлений 
у позитивному висновку, й тому документи 
й інша надана інформація іноді можуть міс-
тити факти, які не відповідають дійсності, 
тому існує ризик випадкової затримки ро-
боти;

5) За договором підряду підрядник, як 
правило, повинен сам виконати роботу, од-
нак він має право від свого ім’я залучити 
до виконання окремих робіт інших осіб на 
правах субпідрядників. Суб’єкт сільськогос-
подарської дорадчої діяльності за згодою 
з іншою стороною також може залучати 
до роботи інших фахівців – третіх осіб, як 
субпідрядників. Крім того, така можливість 
передбачена, наприклад, Законом України 
«Про аудиторську діяльність» [2], що перед-
бачає право аудитора залучати третіх осіб 
на договірних основах до участі в перевірці 
фахівців різного профілю.

6) Підрядник зобов’язаний виконати ро-
боти в певний строк, що встановлюється уго-
дою сторін. Крім строку завершення робіт 
може вказуватися строк початку виконання 
робіт, а також проміжні строки, зміст визна-
чення яких укладається в тім, щоб забезпе-
чити замовникові можливість контролю за 
своєчасністю й належною якістю виконання 
завдання. У протилежному випадку для під-
рядника наступають негативні наслідки.
Істотне розходження між зазначени-

ми господарськими договорами полягає в 
тім, що в договорі підряду кінцевою ме-
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тою служить одержання певного матері-
ального результату, і саме цей результат 
підлягає оплаті. У договорі оплатного на-
дання сільськогосподарських дорадчих 
послуг, матеріальний результат дії не пе-
редбачається, а отже, оплаті підлягає по-
слуга, як така. Відповідно до цього стадії 
здачі-приймання наданих послуг для да-
ного договору, як правило, не виділяють-
ся. У зв’язку із цим в обов’язок виконавця 
– суб’єкта сільськогосподарської дорадчої 
діяльності входить здійснення певних дій 
або здійснення певної діяльності, а замов-
ника – їхня оплата. 
Суспільний договір у своїй змістовній 

сутності та функціональному призначен-
ні можна трактувати як конкретний засіб 
узгодження соціальних інтересів громадян 
і їхніх представників в органах влади, до-
сягнення домовленостей між суспільством 
та владними органами із цілого комплексу 
питань щодо надання владою соціальних 
послуг населенню. Різновидом такого до-
говору є адміністративний договір як засіб 
компетенційної домовленості із суб’єктами 
державного управління. Протягом останніх 
десятиліть проблема використання догово-
рів в адміністративному праві стає дедалі 
більш актуальною, хоча вона і не є новою 
[3].
Перелік послуг, що міститься в ЦК 

України, – не вичерпний. Предметом до-
говору оплатного надання послуг можуть 
бути й інші послуги, але за умови, що вони, 
по-перше, підпадають під поняття послуги, 
що містяться в ч.1 ст.901 ЦК України, а по-
друге, ці послуги не можуть підпадати під 
дію глав 61 (підряд), 62 (виконання науко-
во-дослідних, конструкторських і техноло-
гічних робіт).
Було б помилково поєднувати правове 

регулювання угод з оплатного надання по-
слуг взагалі й наданню сільськогосподар-
ських дорадчих послуг. Ці два поняття спів-
відносяться між собою як загальне й частка. 
Договір про надання сільськогосподарських 
дорадчих послуг є одним з видів договорів 
на надання оплатних послуг, тому що остан-
ні можуть стосуватися послуг у всіляких сфе-
рах суспільного життя і господарської діяль-
ності. Навіть сільськогосподарські дорадчі 

послуги самі по собі є відмінними один від 
одного. Зокрема, одні з них надаються спо-
живачам у цивільному обороті й регулю-
ються цивільним законодавством, а інші, 
які є більш вагомими, з погляду залучених 
до правочину осіб, ресурсів і складності пи-
тань, займають все більшу частку в практиці 
суб’єктів господарювання.
Питання змісту, укладання, виконання 

та припинення господарських договорів в 
Україні регулюються: 

• загальними статтями ГК України 
про зобов’язання, які виникають із госпо-
дарських договорів;

• спеціальними статтями ГК й ЦК 
України й іншими нормативними актами 
про окремі види господарських договорів. 
У господарсько-правовій науці й цивіліс-

тиці питання про характерні риси господар-
ського договору були довгий час й залиша-
ються дискусійними. 
Деякі з правників господарський дого-

вір трактують як різновид цивільного дого-
вору. При цьому, наполягають на існування 
господарських договорів трьох видів: – гос-
подарсько-оперативного, – господарсько-
управлінського, – внутрішньогосподарсько-
го [4, с. 61]. 
Але очевидно, що принаймні два остан-

ніх види господарських договорів ніяк не- 
можливо віднести до різновидів цивільно-
правового договору . 
На думку інших науковців, господар-

ський договір – це ділова угода між госпо-
дарюючими суб’єктами про розподіл між 
ними кореспондуючих прав і обов’язків, не-
обхідних для досягнення цілей, і про ті умо-
ви, яких повинні дотримуватися сторони, 
при виконанні взаємно прийнятих ними 
зобов’язань [5, с. 26]. 
Термін «господарський договір» у право 

України було введено Арбітражним проце-
суальним кодексом України (зараз носить 
назву Господарський процесуальний ко-
декс), який регулює порядок розгляду і ви-
рішення господарських спорів, тобто спорів 
між підприємствами, установами та органі-
заціями, які виникають при укладенні та ви-
конанні господарських договорів. Категорії 
«договір» і «господарський договір» співвід-
носяться як загальне і особливе. Як особли-
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ва категорія господарського законодавства 
і права України господарський договір має 
певну правову основу [6].
О.А. Беляневич визначає господар-

ський договір як засновані на угоді сто-
рін і зафіксоване у встановленої законом 
формі зобов’язальні правовідносини між 
суб’єктами господарювання, утримуванням 
якого є взаємні права та обов’язки сторін у 
сфері господарської діяльності [7, с.43]. По 
своїй суті дані визначення не відрізняють-
ся одне від одного й можуть бути застосовні 
до договору про надання сільськогосподар-
ських дорадчих послуг.
Договори з надання сільськогосподар-

ських дорадчих послуг – це договори, які 
мають чітко визначену певну економічну 
й правову мету. Господарський договір за-
вжди укладається з господарською (комер-
ційною) метою для досягнення необхідних 
сторонам господарських і комерційних ре-
зультатів. Однак теорія права розподіляє 
господарські договори на майнові, які об-
слуговують безпосередньо виробництво й 
господарський оборот, і допоміжні, якими 
є інші договори суб’єктів господарської ді-
яльності і які не обслуговують безпосеред-
ньо виробництво й господарський оборот 
[8, с.78]. 
Господарським (ст. 173 ГКУ) визнаєть-

ся зобов’язання, що виникає між суб’єктом 
господарювання та іншим учасником (учас-
никами) відносин у сфері господарювання 
з підстав, передбачених ст. 174 ГКУ. Згідно 
з останньою один суб’єкт зобов’язаний вчи-
нити певну дію господарського чи управ-
лінсько-господарського характеру на ко-
ристь іншого суб’єкта або утриматися від 
певних дій, а інший суб’єкт має право ви-
магати від зобов’язаної сторони виконання 
її обов’язку. Основними видами господар-
ських зобов’язань є майново-господарські та 
організаційно-господарські зобов’язання [9]. 

Як справедливо зазначає І .Є. Замойський, 
організаційні функції є властивими будь-якому 
господарському договору, але при цьому мож-
ливе різне співвідношення організаційних і май-
нових елементів у договорі. У деяких випадках 
у змісті господарського договору домінує орга-
нізаційний момент, в інших – він виконує роль 
зв’язку в майнових відносинах [10, с. 54]. 

Господарські договори про надання сіль-
ськогосподарських дорадчих послуг можуть 
виступати в тій чи іншій ролі. Це залежить 
від суб’єктів цих договорів. 
Так, наприклад, з одного боку, для 

сільськогосподарського підприємства, що 
займається вирощуванням сільськогоспо-
дарської продукції, договір про надання 
юридичною фірмою короткого огляду еко-
логічного законодавства не є договором, що 
безпосередньо забезпечує обслуговування 
її виробничого процесу. Але, з точки зору 
юридичної фірми, що надає такі послуги і 
основна діяльність якої спрямована на одер-
жання прибутку, пов’язаним саме з надан-
ням подібного роду послуг, такий договір 
буде договором, що безпосередньо обслуго-
вує господарський оборот цієї фірми. Таким 
чином, можна зробити висновок про те, що 
господарський договір про надання сіль-
ськогосподарських дорадчих послуг може 
виступати в ролі як майнового, так і допо-
міжного.
Як уже було відзначено вище, що зако-

нодавство не визначає поняття господар-
ського договору про надання сільськогос-
подарських дорадчих та консультаційних 
послуг. Проте, у ГК України зроблено спро-
бу врегулювання подібного договору через 
агентську угоду.
Агентські відносини вперше згадуються 

в англійському праві ще у ХІХ ст. За загаль-
ним правилом, особа, укладаючи договір з 
іншою особою, не може надати прав третій 
особі або покласти на нього обов’язок, але 
може представляти іншу особу, будучи при-
тягнутим нею для встановлення правовід-
носин між нею і третьою особою. Послуги, 
що надаються із цією метою, отримали на-
зву агентський договір [11, с. 283]. Таким 
чином, суть цих відносин полягала саме в 
представленні інтересів певних осіб.
Англійське право розрізняло також і 

різні види агентів, основне місце серед 
яких посідали так звані «аукціонники» – 
агенти у справах продажу майна на публіч-
них аукціонах. Крім згаданих суб’єктів, 
агентські послуги надавали також: фак-
тори (агенти, яким передаються товари з 
метою їхнього продажу), брокери (агент, 
що, головним чином, використовується 
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для ведення переговорів між двома сторо-
нами з метою укладання договору), агенти 
в справах продажу нерухомості й солісато-
ри (представники інтересів клієнта в суді) 
тощо.
Норма ст.297 ГК України визначає 

агентський договір як письмову угоду між 
комерційним агентом і особою, яку пред-
ставляють, з приводу:
а) здійснення правочинів;
б) сприяння в їхньому здійсненні (надан-

ня фактичних послуг) комерційним агентом 
від імені особи, інтереси якої він представ-
ляє й за його рахунок. Агентський договір 
повинен містити положення про сферу, ха-
рактер і порядок виконання діяльності, що 
доручається до виконання, умови і розмір 
винагороди комерційному агентові, права і 
обов’язки сторін, строк дії договору, санкції 
щодо його порушення.
Хоча ГК України визначає агентську ді-

яльність як форму підприємницької діяль-
ності, яка полягає в наданні комерційним 
агентом послуг шляхом посередництва від 
імені, під контролем і за рахунок особи, ін-
тереси якої представляються [12], виходя-
чи з подальшого аналізу прав і обов’язків 
сторін у цих відносинах, на нашу думку, не 
можливо застосовувати правове регулюван-
ня агентських відносин до регулювання до-
говору про надання сільськогосподарських 
дорадчих послуг.
Відповідно до ст. 639 ЦК України, ст.180 

ГК України договір повинен складатися у 
певній формі. Для договорів, що укладають-
ся між юридичними особами та юридичною 
особою та фізичною особою, договір пови-
нен укладатися у письмовій формі. Тобто, 
враховуючи суб’єктний склад договорів про 
надання сільськогосподарських дорадчих 
послуг, він повинен укладатися у письмовій 
формі. 
Відповідно до ч.3 ст.180 ГК України, до-

говір вважається укладеним, коли сторона-
ми досягнуто згоди за всіма його істотними 
умовами. До істотних умов договору нале-
жать умови, які необхідні для виконання 
зобов’язань, передбачені чинним законо-
давством або наявність яких вимагає одна 
із сторін договору. В обов’язковому порядку 
сторони господарського договору повинні 

узгодити істотні умови про предмет, ціну та 
строк дії договору. 
Таким чином, змістом будь-якого госпо-

дарського договору, зокрема й договору про 
надання сільськогосподарських дорадчих 
послуг є узгоджені істотні умови щодо по-
слуг, які повинні надаватися.
Ці умови є результатом спільної домов-

леності сторін. Однак практика укладання 
таких договорів, у тому числі й закордонна, 
виробила певну тактику при їхньому скла-
данні. Так, на думку багатьох фахівців, дого-
вір, що укладається між клієнтом і суб’єктом 
сільськогосподарської дорадчої діяльності, 
може містити наступні істотні умови: пред-
мет договору (мета, опис послуги, дата по-
чатку, календарний графік, обсяг послуги); 
результати наданих послуг й звітність (до-
кументація й звіти, які варто передати клі-
єнтові на підтвердження наданих послуг); 
внесок суб’єкта сільськогосподарської до-
радчої діяльності й клієнта (інші види вне-
сків); гонорари й витрати (гонорар за рахун-
ками, витрати, які відшкодовуються суб’єкту 
сільськогосподарської дорадчої діяльності ); 
строки й процедури проведення розрахун-
ків; професійні обов’язки (передача конфі-
денційної інформації, недопущення кон-
флікту інтересів і інші аспекти); авторське 
право (зміст, обсяг та порядок розподілу 
між клієнтом та суб’єктом сільськогосподар-
ської дорадчої діяльності, охоплює продук-
ти праці суб’єкта сільськогосподарської до-
радчої діяльності при виконанні завдання 
клієнта); відповідальність (відповідальність 
суб’єкта сільськогосподарської дорадчої ді-
яльності за збиток, заподіяний клієнтові, 
обмеження відповідальності); умови та по-
рядок використання праці та послуг третіх 
осіб-виконавців; умови припинення догово-
ру або його перегляду (підстави, строки, ме-
ханізми); арбітраж (юрисдикція, процедура 
рішення суперечок); строк дії договору.
Підводячи підсумки, можна констатува-

ти, що господарський договір про надан-
ня сільськогосподарських дорадчих послуг 
є, як правило, оплатним, двостороннім, 
зобов’язуючим і консенсуальним. Основни-
ми його відмітними рисами виступають:
а) предметом господарського договору 

про надання сільськогосподарських дорад-
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чих послуг є послуги, відмінні від тих, які 
надаються громадянам у цивільних право-
відносинах;
б) у господарській діяльності суб’єктів 

цей договір може виступати як основним 
договором, так і допоміжним;
в) даний господарський договір є «регу-

льованою» угодою, по якому одна сторона 
(виконавець або консультант) зобов’язується 
надати консультаційні послуги, а інша (за-
мовник або клієнт) прийняти їх і оплатити;
г) господарське зобов’язання за дого-

вором про надання сільськогосподарських 
дорадчих послуг передбачає результат інте-
лектуальної, творчої діяльності;
д) договір про надання сільськогоспо-

дарських дорадчих послуг зачіпає не тільки 
приватні, але й публічні інтереси.
Розноманітність господарської діяльнос-

ті, у тому числі й у сфері надання сільсько-
господарських дорадчих послуг, спричиняє 
виникнення широкого кола господарських 
договорів. Кожному такому господарському 
договору властиві загальні й особливі риси, 
які й дають підставу проводити їхню класи-
фікацію [8, с.53].
Насамперед, на підставі суб’єктного 

складу розрізняються двосторонні й багато-
сторонні договори. 
Залежно від юридичної підстави укла-

дання договору теорія й законодавство 
розділяють господарські договори, які 
визначаються й регулюються як на під-
ставі державних замовлень (державні 
контракти) і договори, які укладаються 
на підставі господарських намірів сторін, 
юридично виражених істотними умовами 
договору. Однаковою мірою ці класифіка-
ції можуть відноситись й до договорів про 
надання сільськогосподарських дорадчих 
послуг.
Залежно від способу виникнення розріз-

няються формальні, реальні й консенсуальні 
договори. 
За способом оферти розрізняють дого-

вори приєднання (коли одна сторона ви-
значає істотні умови майбутнього договору, 
а іншій залишається тільки приєднатися 
до них) і договори, зміст яких сторони ви-
значають при їхньому укладанні. За своєю 
природою договори про надання сільсько-

господарських дорадчих послуг відносяться 
скоріше до другого типу.
З метою даного дослідження варто про-

вести понятійне розмежування між такими 
сферами ділового обслуговування підпри-
ємництва, як консалтинг (безпосередньо 
консультаційні послуги) і бізнес-навчання 
(освітні послуги). Провести таке розмежуван-
ня іноді буває досить складно, тому що функ-
ції консультування часто логічно продовжу-
ють функції навчання, причому, як показує 
практика, часто в рамках одного навчально-
консультаційного центру. Крім природного 
прагнення сільськогосподарських товаро-
виробників одержати консультації там, де 
вони пройшли курс якісного бізнес-навчан-
ня, названа вище інтеграція стимулюється 
факторами чисто економічного плану: кон-
сультаційна діяльність більш рентабельна, 
ніж надання навчальних послуг, і дозволяє 
«бізнес-школам» продовжувати й розширю-
вати свою діяльність.
У розмежуванні консультативних і освіт-

ніх послуг ми виходимо з того, що навчан-
ня (як контактне, так і дистанційне) носить 
програмно-системний характер у рамках 
досить довгострокової підготовки як загаль-
ноекономічного, так і професійного плану. 
Що стосується послуг консалтингу (або кон-
сультування), то вони носять більше дис-
кретний, навіть разовий, предметно більше 
приватний, цілеспрямований характер і мо-
жуть бути затребувані споживачем сільсько-
господарських дорадчих послуг, перш за все 
– сільськогосподарським товаровиробником-
підприємцем, практично на будь-якому етапі 
його діяльності – від відкриття до реєстрації 
припинення діяльності або банкрутства.
Залежно від класифікації сільськогоспо-

дарських дорадчих послуг можна говорити 
й про розходження господарських догово-
рів про надання таких послуг. За предме-
том сільськогосподарських дорадчих послуг 
договори діляться на договори по наданню 
правового консалтингу, консалтингу в об-
ласті бухгалтерського обліку й аудита, кон-
салтингу в області фінансів, кредиту й інвес-
тицій, інженерно-технічного консалтингу, 
маркетингу, консалтингу з питань соціаль-
но-трудових відносин, консалтинг із про-
блем безпеки підприємництва. 
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Особливої уваги приділяється догово-
рам щодо правового консалтингу. Юри-
дичні послуги виникли раніше, ніж багато 
інших видів професійного обслуговування 
господарської діяльності. Без послуг адво-
катських контор підприємці не обходяться 
вже кілька сотень років. Юристи надають 
послуги як у формі порад, так і шляхом без-
посереднього ведення справ своїх клієнтів: 
представлення їхніх інтересів у суді й інших 
інстанціях, ведення переговорів, складання 
господарських договорів та ін. Вони можуть 
надавати також експертні висновки щодо 
відповідності дій або документів юридич-
ним нормам, у чому їхня функція нагадує 
аудит.
Специфіка юридичного консультування 

в порівнянні з економічним визначається 
розходженням професій економіста і юрис-
та. Економіст дає пораду що потрібно ро-
бити для рішення тієї або іншої проблеми 
(наприклад, зробити той або інший товар, 
вийти на якийсь ринок, здійснити струк-
турну перебудову й т.д.), а юрист пояснює, 
що не можна й що можна робити з погляду 
законодавства (наприклад, заборонено здій-
снювати ті чи інші фінансові дії, передавати 
цей товар у певні країни, не можна переви-
щувати припустимі норми забруднення при 
виробництві, можна або не можна включити 
ту чи іншу умову в господарський договір). 
Юристи керуються писаними законами, а 
економісти – насамперед законами ринку.
Проаналізувавши практику щоденної ді-

яльності консалтингових фірм, до кола яких 
відносяться й суб’єкти сільськогосподар-
ської дорадчої діяльності, можна зробити 
висновки про найбільше часто затребувані 
послуги. Перш за все, це послуги, надавані у 
сфері оподатковування: надання інформації 
з оподатковування й інших юридичних пи-
тань; консультації та планування оподатко-
вування зовнішньоторгівельних операцій: 
мито, акцизи й податок на додану вартість; 
податкові консультації в області соціаль-
ного забезпечення й зарплати; податкові 
консультації з питань реорганізації підпри-
ємства; податкові консультації з питань ді-
яльності спільних підприємств; фіксація 
й аналіз змін у податковому законодавстві 
різних країн; аналіз доходів і прибутку, як 

бази для оподатковування; керування по-
датками, податкове планування юридич-
них і фізичних осіб; підготовка податкових 
декларацій і звітності для сплати прибут-
кових податків; дотримання податкового 
законодавства в міжнародній практиці; до-
тримання правил валютного регулювання й 
зовнішніх інвестицій, платіжні й торгівельні 
операції; розробка політики сплати подат-
ків з урахуванням змін у податковому зако-
нодавстві тощо.
Що ж стосується юридичних проблем, то 

це насамперед: злиття компаній і придбан-
ня власності; реєстрація, реконструкція 
підприємств; розробка й експертиза госпо-
дарських договорів; керування власністю; 
адміністративне керування; передача функ-
цій сторонньої організації; розв’язання кон-
фліктів, зниження витрат та ін. 
Результати анкетування, проведеного 

автором серед голів сільських та селищних 
рад Дніпропетровської області у квітні-
травні 2012 року, виявили, що додатковими 
питаннями правового консалтингу у сіль-
ськогосподарській дорадчій діяльності є пи-
тання: правового регулювання оформлення 
права власності на об’єкти нерухомості, зо-
крема земельні ділянки; оформлення прав 
на земельні ділянки, що визнані відумер-
лою спадщиною та правомірного викорис-
тання таких ділянок; розробки правових 
механізмів стягнення земельного податку та 
орендної плати за користування земельни-
ми ділянками; умов та порядку забезпечен-
ня охорони об’єктів культурної спадщини, 
що розташовані на територіях сільських та 
селищних рад тощо.
Продовжуючи класифікацію договорів, 

можна говорити про поділ їх за джерелом 
сільськогосподарських дорадчих послуг – 
універсальні послуги по різних предметах 
(як правило, надавані від імені великих 
консалтингових фірм) і спеціалізовані кон-
салтингові послуги по окремих предметах 
(юридичні, податкові, маркетингові, техні-
ко-інноваційні, митні та ін., надані від імені 
дрібних фірм і окремих приватних консуль-
тантів) [13, с. 44].
За доступом суб’єктів сільськогосподар-

ських дорадчих послуг до діяльності спо-
живача послуг – «зовнішній» консалтинг або 
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документальний, коли дорадники лише ана-
лізують первинну бухгалтерію й іншу інфор-
мацію про діяльність даного підприємства, 
і «внутрішній» консалтинг, коли дорадники 
поряд з аналізом первинної інформації на 
якийсь час безпосередньо включаються в 
керування підприємством-споживачем по-
слуг у цілому або практично займаються од-
нією зі сторін його повсякденної діяльності. 
Однак така форма консалтингу ще не одер-
жала широкого поширення в практиці гос-
подарювання й керування в Україні.
Внутрішнє консультування передбачає 

постійну роботу дорадника в штаті підпри-
ємства-споживача дорадчих послуг. Тео-
ретично це знижує витрати підприємства 
(зарплата дорадника звичайно менша його 
гонорарів) зі збереженням переваг проек-
тного способу консультування. Однак на 
практиці необхідно враховувати наступні 
моменти:

1) Неупереджена думка дорадника – 
одна з переваг стороннього консультування 
– у деякій мірі девальвується. При зовніш-
ньому консультуванні дорадник знає, що 
його робота закінчується разом із проектом 
і його єдиною метою є створення якісного 
продукту. Для внутрішнього консультанта 
існує необхідність визначити й своє місце в 
структурі, тому його ціль подвійна – якісний 
продукт і зручне власне положення. Неваж-
ко вгадати, що рано або пізно ці мети всту-
плять у протиріччя й неупереджена думка 
при цьому постраждає.

2) Незалежність суджень – друга основна 
перевага в зовнішнім консультуванні – та-
кож може бути поставлена під сумнів.

3) Ріст кваліфікації консультанта, надан-
ня йому різнобічного досвіду загальмовуєть-
ся при внутрішнім консультуванні.

4) Делегування повноважень дорадни-
кові, що дублюють управлінські функції, або 
визнання за ним права вирішальної думки 
може привести до створення другого цен-
тра влади на підприємстві.
Даний перелік видів і форм сільськогос-

подарських дорадчих послуг не можна вва-
жати вичерпним, тому що його диктує саме 
життя й розвиток суспільства, враховуючи 
його потреби. Очевидно, цей перелік буде 
лише розширюватися з часом, а якість нада-

них послуг підвищуватися у зв’язку зі збіль-
шенням конкурентності ринку.

Висновок
Договір про надання сільськогосподар-

ських дорадчих послуг має містити наступ-
ні істотні умови: предмет договору; резуль-
тати надаваних послуг й звітність; внесок 
суб’єкта сільськогосподарської дорадчої 
діяльності й клієнта; гонорари й витрати; 
строки й процедури проведення розрахун-
ків; професійні обов’язки; авторське право; 
відповідальність сторін; умови та порядок 
використання праці та послуг третіх осіб-
виконавців; умови припинення договору 
або його перегляду; арбітраж; строк дії до-
говору.
Регулювання агентських відносин ГК 

України не може застосовуватися до сіль-
ськогосподарських дорадчих послуг у гос-
подарській діяльності, отже, реалізація 
останніх вимагає додаткового спеціального 
регулювання.
Викладене свідчить про те, що в практи-

ці надання сільськогосподарських дорадчих 
послуг виникає багато питань, що вимага-
ють законодавчого врегулювання. У зв’язку 
з відсутністю в законодавстві норм, які регу-
люють консультаційні відносини, що є за сво-
єю сутністю основним змістом сільськогоспо-
дарської дорадчої діяльності,пропонується 
доповнити розділ VI ГК України «Інші види 
господарсько-торговельної діяльності» стат-
тями 2941 і 2942 наступного змісту:

 «Стаття 2941.. Консультаційні послуги.
Консультаційні послуги надаються за до-

говором про надання консультаційних по-
слуг. 
Загальні умови надання консультацій-

них послуг визначаються цим Кодексом та 
іншими законами України.
Умови та порядок надання консульта-

ційних послуг, а також відповідальність сто-
рін щодо їх надання встановлюються дого-
вором.
Стаття 2942. Договір про надання кон-

сультаційних послуг.
За договором про надання консульта-

ційних послуг одна сторона (консультант) 
зобов’язується за завданням іншої сторони 
(замовника) надати послуги, які за змістом є 
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результатом інтелектуальної творчої діяль-
ності (юридичні, аудиторські, маркетингові 
тощо) з метою удосконалення організації й 
здійснення господарської діяльності замов-
ником, а замовник зобов’язується оплатити 
виконавцеві зазначені послуги».
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АНОТАЦІЯ 
У статті на підставі аналізу існуючих 

проблем у сфері сільськогосподарської до-
радчої діяльності визначено проблеми пра-
вового регулювання договору як підстави по 
наданню сільськогосподарських дорадчих по-
слуг, наведена порівняльна характеристика, 
яка була розглянута в історичному аспекті.

SUMMARY 
The article based on the analysis of existing 

problems in the fi eld of agricultural Advisory 
activity identifi ed problems of legal regulation of 
the contract as grounds for granting agricultural 
Advisory services, a comparative characteristic that 
was considered in the historical aspect.
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Одним із основних напрямів у сфері за-
побігання корупції є виявлення так званих 
корупційних ризиків, які можуть виникнути 
в діяльності державних службовців, а також 
усунення умов та причин виникнення цих 
ризиків [1].
Не дивлячись на значне поширення по-

няття корупційного ризику у науковій літе-
ратурі з питань корупції, єдиного та чіткого 
розуміння цього поняття не напрацьовано. 
Не досліджується належним чином питання 
корупційних ризиків і в науці земельного 
права, хоча сфера земельних правовідносин 
є найбільш корумпованою. 
Окремі особливості запобігання коруп-

ції у земельних правовідносинах, окремі ко-
рупційні ризики досліджувалися, зокрема, 
П.Т.Гегою, А.Г.Мартином, П.Ф. Кулиничем, 
А.М. Мірошниченком, В.В. Носіком, О.Г. 
Поліщуком, А.І. Ріпенком, В.І. Семчиком, 
О.В. Шкуропатом, М.В. Шульгою та іншими 
науковцями. Поміж тим, не усі з цих ризи-

ків були досліджені у необхідному обсязі, 
зокрема, й такий корупційний ризик, як 
недосконалість земельного законодавства. 
Саме зазначений корупційний ризик, а та-
кож загальні питання корупційних ризиків 
у земельних правовідносинах, і є метою до-
слідження цієї статті.
О.В. Казаченкова пропонує розуміти від 

корупційними ризиками обставини, фак-
тори та явища, що виникають у процесі 
функціонування органів державної влади, 
здійснення службової діяльності державних 
службовців, та створюють ситуацію можли-
вого вчинення корупційного правопору-
шення [2, с. 36]. Корупційний ризик також 
визначають як умови, що сприяють виник-
ненню, розвитку, реалізації та поширенню 
корупційних практик у службовій та про-
фесійній діяльності суб’єктів корупційних 
правопорушень [3, с. 11] чи правові, органі-
заційні та інші фактори та причини, які по-
роджують, заохочують (стимулюють) коруп-
цію [4, с. 8]. 
Зміст поняття корупційний ризик мож-

на побачити на такому прикладі, наведе-
ному у науковій літературі. Як зазначають, 
наприклад, С.М. Клімова та Т.В. Ковальова, 
існують корупційні ризики у сфері надання 
адміністративних послуг. Обмежений час 
прийому громадян, черги, невпорядкова-
ність особистого прийому, брак комфорту 
тощо обмежують доступ до органу публіч-
ної адміністрації, який надає адміністра-
тивні послуги, та є в сукупності однією з 
перешкод на шляху надання споживачам 

В статье анализируется такой корруп-
ционный риск в сфере земельных отношений, 
как несовершенство земельного законодатель-
ства. Сделано вывод о необходимости выде-
ления такого самостоятельного принципа 
земельного законодательства как обеспечение 
некоррупционности земельных правоотноше-
ний. Предложены пути решения отдельных 
правовых проблем.
Ключові слова: корупція, корупційний ризик, зе-

мельні правовідносини, земельне законодавство, ан-
тикорупційна експертиза.
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адміністративних послуг. Все це «відлякує» 
приватних осіб та заохочує їх шукати не-
формальних контактів для збереження сво-
го часу та нервів [5, с. 122]. У цьому випадку, 
як вбачається, корупційним ризиком є існу-
вання обмеженого часу прийому громадян, 
існування черги, невпорядкованість особис-
того прийому, брак комфорту тощо.
Загалом же аналіз наведеного вказує на 

те, що поняття корупційного ризику визна-
чається через якісь фактори чи обставини, 
які є сприятливими для виникнення та іс-
нування корупційного середовища, умов, за 
яких може існувати корупція; ці фактори та 
обставини або ж безпосередньо породжу-
ють корупцію, або її стимулюють. 
З урахуванням наведеного, вважаємо, 

що під корупційними ризиками у земельних 
правовідносинах необхідно розуміти право-
ві, організаційні та інші фактори і причини, 
які породжують, заохочують (стимулюють) 
корупцію у цих відносинах. 
При цьому, одразу ж обумовимо, що, на 

наш погляд, теорія вчення про корупцію 
ще не достатньо напрацьована, оскільки 
вона не оперує єдиною термінологією. По-
ряд з поняттям «корупційний ризик» у цій 
теорії зустрічаються й звичайне розкриття 
поняття «причин, що сприяють вчиненню 
корупційних діянь» через такі обставини. 
Ми не вважаємо за мету нашого досліджен-
ня вивчення загальних питань вчення про 
корупцію, відтак, будемо розуміти ці та інші 
аналогічні поняття як тотожні. При цьому, 
на наш погляд, для нас важливе значення 
мають саме ті корупційні ризики, які носять 
правовий характер. 
У науці та практиці загалом вказується 

на існування різних корупційних ризиків. 
Так, наприклад, Міністерство юстиції 

України, аналізуючи корупційні ризики в 
діяльності державних службовців, вказує 
на існування та розташовує корупційні ри-
зики в такому порядку: 1) недоброчесність 
державних службовців; 2) виникнення кон-
флікту інтересів; 3) безконтрольність з боку 
керівництва; 4) наявність дискреційних по-
вноважень [1]. Багато з цих корупційних 
ризиків є загальними та таким, які не мають 
особливої специфіки у тих чи інших право-
відносинах (як наприклад, недоброчесність 

державних службовців чи безконтрольність 
з боку керівництва). Деякі ці корупційні ри-
зики лежать навіть не в правовій площині 
з точки зору їх усунення, а є наслідком не-
належного виховання чи існуванням низь-
кого рівня правової культури в суспільстві, 
загального правового нігілізму. 
Щодо переліку корупційних ризиків вже 

безпосередньо у земельних правовідноси-
нах, то щодо них немає єдності та чіткості у 
визначенні. Так, відповідно до даних звіту 
соціологічного опитування серед причин, 
що спричиняють корупцію в земельних ор-
ганах, є наступні: недосконалість законо-
давчої бази (непрозорість, неоднозначність, 
суперечливість); неоднозначність законо-
давчої бази; бюрократична, складна та за-
тяжна у часі процедура отримання дозволів; 
відсутність чіткості та однозначності в зако-
ні; непрозорість інформації щодо надання 
дозволів, її неврегульованість; специфіка 
менталітету населення; часті зміни влади 
на місцевому рівні; низький рівень бізнес-
культури [7, с. 16-17]. Аналізуючи наведені 
корупційні ризики, неважко помітити, що 
неоднозначність законодавчої бази чи від-
сутність чіткості та однозначності в законі є 
фактично тотожними недосконалості зако-
нодавства, зазначеної також як корупційний 
ризик. Справедливо навіть стверджувати, 
що існування й інших корупційних ризиків 
(наприклад, бюрократична, складна та за-
тяжна у часі процедура отримання дозволів 
чи непрозорість інформації щодо надання 
дозволів, її неврегульованість) також обу-
мовлюється недосконалістю законодавства. 
Вважаємо, що прояви недосконалості ві-

тчизняного земельного законодавства ана-
логічні загальним проявам недосконалості 
будь-якого іншого законодавства, а саме:-
а) заплутаність та розпорошеність регулювання 
в різних нормативно-правових актах, надмір-
на абстрактність законів; b) суперечність між 
положеннями різних нормативно-правових 
актів; c) застарілість багатьох актів законодав-
ства; d) відсутність регулювання ієрархії нор-
мативно-правових актів [4, с. 21-27]. У прак-
тиці існує чимало проблем із правильним 
застосування земельного законодавства. 
Так, невирішеною на сьогодні є проблема 
його співвідношення з іншим галузевим 
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законодавством, насамперед, цивільним, у 
ньому відсутнє правове регулювання режи-
му окремих різновидів земель, існує недо-
сконале правове регулювання правочинів 
із землею тощо. При цьому, як правильно 
зазначається, законодавче забезпечення зе-
мельних відносин є хаотичним, безсистем-
ним, не має завершеності. Все це створює 
юридичні проблеми у здійсненні прав на 
землю, провокує громадян та юридичних 
осіб на правопорушення або ж на пошук 
можливих шляхів обходу законодавчих ім-
перативів і норм, породжує корупцію у сфе-
рі земельних відносин і соціальні конфлік-
ти, характеризується іншими негативними 
ознаками [8, с. 43].
Відтак, вважаємо, що такий корупцій-

ний ризик у земельних відносинах як не-
досконалість земельного законодавства є 
головним, основоположним корупційним 
ризиком, який обумовлює існування майже 
усіх інших корупційних ризиків. Усунення 
такого корупційного ризику як недоскона-
лість законодавства є чи не найголовнішим 
завданням правової науки та правотворчої 
діяльності, а тому будь-яке удосконалення 
земельного законодавства є надзвичайно 
важливим у процесі запобігання корупції у 
земельних правовідносинах. 
Крім поняття «корупційний ризик», те-

орія вчення про корупцію містить й понят-
тя «корупціогенний фактор», нормативне 
визначення якого знаходимо у Методології 
проведення антикорупційної експертизи, 
затвердженої наказом Міністерства юстиції 
України від 23.06.2010 № 1380/5 «Про за-
твердження Методології проведення анти-
корупційної експертизи».
Так, згідно з п.1.3 Методології проведен-

ня антикорупційної експертизи, корупціо-
генним фактором (у широкому розумінні) є 
здатність нормативно-правової конструкції 
(окремого нормативного припису чи їх су-
купності) самостійно чи у взаємодії з іншими 
нормами сприяти вчиненню корупційних 
правопорушень. Одним із засобів виявлен-
ня корупціогенних факторів у нормативних 
актах є проведення актикорупційної екс-
пертизи. 
Згідно зі ст.1 Закону «Про запобігання 

корупції» антикорупційною експертизою є 

діяльність із виявлення в нормативно-пра-
вових актах, проектах нормативно-право-
вих актів положень, які самостійно чи у по-
єднанні з іншими нормами можуть сприяти 
вчиненню корупційних правопорушень або 
правопорушень, пов’язаних з корупцією. 
Під час проведення такої експертизи 

здійснюються виявлення та оцінка таких 
корупціогенних факторів: 1) нечітке визна-
чення функцій, прав, обов’язків і відпові-
дальності органів державної влади та місце-
вого самоврядування, осіб, уповноважених 
на виконання функцій держави або місцево-
го самоврядування; 2) створення надмірних 
обтяжень для одержувачів адміністратив-
них послуг; 3) відсутність або нечіткість ад-
міністративних процедур; 4) відсутність чи 
недоліки конкурсних (тендерних) процедур 
(п.1.9 Методології проведення антикоруп-
ційної експертизи). 
Обов’язкова антикорупційна експертиза 

здійснюється Міністерством юстиції Украї-
ни, крім антикорупційної експертизи про-
ектів нормативно-правових актів, внесених 
на розгляд Верховної Ради України народ-
ними депутатами України, яка здійснюється 
комітетом Верховної Ради України, до пред-
мета відання якого належить питання бо-
ротьби з корупцією (ч.2 ст.55 Закону «Про 
запобігання корупції»). Порядок проведен-
ня антикорупційної експертизи затвердже-
ний наказом Міністерства юстиції України 
від 18.03.2015 №383/5 «Деякі питання про-
ведення антикорупційної експертизи».
Аналіз порядку проведення обов’язкової 

антикорупційної експертизи Міністерством 
юстиції України вказує на суттєвий його не-
долік, а саме фактичне усунення від участі 
в ній правової науки, зокрема, й представ-
ників науки земельного права щодо експер-
тизи земельного законодавства. Поміж тим, 
антикорупційна експертиза нормативно-
правових актів чи їх проектів є складовою 
правової експертизи, яку найбільш якісно, 
найбільш професійно могли б проводити 
саме науковці. 
Пункт 4 Розділу ІІ Порядку проведен-

ня антикорупційної експертизи передба-
чає, що для здійснення антикорупційної 
експертизи чинних нормативно-правових 
актів Міністерство юстиції може залучати 
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в установленому порядку фахівців держав-
них органів, інших підприємств, установ, 
організацій, а також експертів міжнародних 
організацій, представників громадських 
об’єднань (за згодою). Відтак, начебто, з По-
рядку вбачається, що науковці можуть за-
лучатися для проведення антикорупційної 
експертизи як фахівці, наприклад, установ 
чи організацій. Однак, це положення сфор-
мульоване таким чином, що їх залучення є 
правом, а не обов’язком Міністерства юсти-
ції України, а тому у практиці можливе вза-
галі нехтування залученням представників 
науки до проведення експертизи. Фактич-
но, на наш погляд, представників науки мо-
жуть і не залучати за їх більш професійний 
підхід до проведення антикорупційної екс-
пертизи, виявлення корупціогенних факто-
рів, що унеможливило б прийняття норма-
тивно-правових актів, вигідних владі.
Будь-які наукові дослідження право-

вого характеру, різного роду дисертаційні 
дослідження у сфері права мають своїм за-
вданням виявлення недоліків правових ак-
тів, внесення пропозицій щодо побудови 
оптимального механізму правового регулю-
вання. Через це усі ці дослідження тією чи 
іншою мірою слугують завданню виявлення 
корупціогенних факторів, є антикорупцій-
ної експертизою у широкому значенні цьо-
го слова. Ніхто краще від науковців, на наш 
погляд, не в змозі провести антикорупцій-
ної експертизи. Обов’язкове залучення до 
проведення антикорупційної експертизи 
представників правової науки лише покра-
щило б стан роботи з її проведення.
Враховуючи наведене, вважаємо, що до-

цільно було б передбачити обов’язкове за-
лучення до проведення хоча б найбільш 
важливих нормативно-правових актів пред-
ставників правової науки. 
Проблема корупції, а як наслідок, 

ефективність державного управління є 
невід’ємною частиною від усієї державно-
політичної системи. Отже, боротьба з ко-
рупцією з метою забезпечення ефективності 
держави є суттю та сенсом існування кон-
ституційної системи та всієї системи зако-
нодавства будь-якої сучасної демократичної 
держави [9, с. 48]. Корупційні ризики мож-
на звести нанівець, якщо подбати про це на 

етапі розроблення законів і правил [10]. У 
зв’язку з цим у правовій науці також введе-
но спеціальне поняття антикорупційного 
законодавства.
Так, А.В.Гайдук вказує на те, що під ан-

тикорупційним законодавством розуміють 
закони та інші нормативно-правові акти, 
якими встановлюються спеціальні законо-
давчі положення щодо запобігання коруп-
ції, виявлення та припинення її проявів, 
визначаються ознаки корупційних правопо-
рушень та відповідальність за їх вчинення, 
регулюється діяльність державних органів 
чи їх спеціальних підрозділів, до компетен-
ції яких входить протидія корупції, коорди-
нація такої діяльності чи контроль та нагляд 
за нею [11, с. 55]. Однак, одразу ж треба пого-
дитися з тим, що поняття антикорупційного 
законодавства є досить умовним, оскільки 
значна частина чинного законодавства (кон-
ституційного, кримінального, цивільного, 
адміністративного, господарського та ін-
шого) опосередковано спрямована на по-
передження корупції, оскільки має на меті 
встановлення та регулювання позитивних 
суспільних відносин, у тому числі й у сфері 
здійснення публічної влади [11, с. 55-56]. За-
значимо також, що серед цього іншого за-
конодавства, положення якого опосередко-
вано спрямовані на попередження корупції, 
є також і земельне законодавство. У зв’язку 
зі змінами, внесеними протягом останніх 
років, воно містить значну кількість анти-
корупційних норм, які усувають корупційні 
чинники, запобігають вчиненню земельно-
правових порушень з боку державних ор-
ганів чи органів місцевого самоврядування, 
вносять елементи гласності у земельно-пра-
вові процедури тощо. Безумовно, що про-
ведену правотворчу роботу з запобігання 
корупції у земельних відносинах не можна 
визнати достатньою, оскільки попереду ще 
значна робота по вдосконаленню законо-
давства. 
На наш погляд, усі норми антикоруп-

ційного законодавства в системі земельно-
го законодавства, усі його складові повинні 
бути пронизані духом антикорупційності. І 
тут, на наш погляд, ми повинні прийти до 
того, що забезпечення некорупційності зе-
мельних відносин повинне стати самостій-
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ним принципом земельного законодавства 
(принципом земельного права). 
У правовій науці вказується на те, що 

принципом може бути основоположна ідея, 
закріплена у правових нормах, що об’єднує 
і підкоряє їх одній системі. Кожна галузь за-
конодавства має кілька принципів, що це-
ментують усі юридичні елементи окремої 
галузі [12, с. 186], а поняття принципів зе-
мельного права визначається як зумовлені 
загальносоціальними та загальноправовими 
принципами науково-обґрунтовані осно-
вні засади, вихідні положення, які визна-
чають особливості виникнення, розвитку та 
функціонування галузі земельного права, 
є базисом для розвитку науки земельного 
права, втілюють у собі цінності, що зумов-
люють правосвідомість та правову поведін-
ку суб’єктів земельних відносин [13, с. 420]. 
Відтак, з урахуванням того, що принципи 
земельного права та земельного законодав-
ства розглядаються фактично як тотожні 
[14, с. 54], ними є основоположні ідеї, заса-
ди, висхідні положення. 
На сьогодні згідно зі ст. 5 Земельного 

кодексу України земельне законодавство 
базується на таких принципах: а) поєд-
нання особливостей використання землі 
як територіального базису, природного 
ресурсу і основного засобу виробництва;-
б) забезпечення рівності права власності 
на землю громадян, юридичних осіб, тери-
торіальних громад та держави; в) невтру-
чання держави в здійснення громадянами, 
юридичними особами та територіальними 
громадами своїх прав щодо володіння, ко-
ристування і розпорядження землею, крім 
випадків, передбачених законом; г) забез-
печення раціонального використання та 
охорони земель; ґ) забезпечення гарантій 
прав на землю; д) пріоритету вимог еколо-
гічної безпеки. Безумовно, начебто анти-
корупційну ознаку земельного законодав-
ства можна віднайти у різних зазначених 
принципах, зокрема, наприклад, принци-
пі забезпечення рівності права власності 
на землю громадян, юридичних осіб, тери-
торіальних громад та держави, принципі 
невтручання держави в здійснення грома-
дянами, юридичними особами та терито-
ріальними громадами своїх прав щодо во-

лодіння, користування і розпорядження 
землею, крім випадків, передбачених за-
коном тощо. Поміж тим, на наш погляд, 
забезпечення некорупційності земельних 
відносин є настільки важливої ідеєю, осно-
вою, призначенням земельного права та 
законодавства, що їх не можна розгляда-
ти як складову якогось іншого принципу, 
чи відшуковувати їх у змісті інших прин-
ципів. Ідея забезпечення некорупційності 
земельних правовідносин повинна стати 
самостійним принципом земельного права 
(законодавства). 
З урахуванням наведеного, вважаємо, 

що ч.1 ст. 5 ЗК необхідно було б доповни-
ти п. «е» такого змісту: «е) забезпечення не-
корупційності земельних правовідносин». 
Таке закріплення цього принципу та його 
реалізація у практиці позитивно вплине не 
лише безпосередньо на земельні відносини, 
а й загалом на інші правовідносини (насам-
перед, екологічні) через зв’язок земельного 
права та законодавства з іншим екологічним 
законодавством. 
Поряд з недосконалістю земельного за-

конодавства як загального корупційного 
ризику, на наш погляд, необхідно виокре-
мити й інші корупційні ризики. З наведе-
них вище загальних ризиків чи тих, що вио-
кремлюються у земельних правовідносинах, 
на наш погляд, всіх їх можна було б звести 
до таких: 1) закритість процесу прийняття 
рішень та обмеженість у доступі до інформа-
ції; 2) неефективне державне управління та 
складність управлінських процедур; 3) наяв-
ність дискреційних повноважень у органів 
державної влади та органів місцевого само-
врядування; 4) делегування функцій дер-
жавного управління суб’єктам господарювання;-
5) відсутність ефективної системи захисту 
прав суб’єктів земельних правовідносин. 
Така сукупність корупційних ризиків дозво-
ляє комплексно дослідити причини коруп-
ції у земельних правовідносинах, дослідити 
правові, організаційні та інші фактори, які 
породжують, заохочують (стимулюють) ко-
рупцію у цих відносинах. Всі вони потребу-
ють свого самостійного наукового вивчення, 
яке може ґрунтуватися, зокрема, і на висно-
вках, зроблених у цій статті.
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АНОТАЦІЯ 
У статті аналізується такий коруп-

ційний ризик у сфері земельних відносин як 
недосконалість земельного законодавства. 
Зроблено висновок про необхідність ви-
окремлення такого самостійного принципу 
земельного законодавства як забезпечення 
некорупційності земельних правовідносин. 
Запропоновано шляхи вирішення окремих 
правових проблем.

SUMMARY 
The article analyzes the imperfection of land 

legislation as corruption risk in land relations. 
The conclusion about the need for separation of 
the independent principle of land legislation as 
providing a non-corrupt land relations. The ways 
of solution of certain legal issues.
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Із здобуттям Україною незалежності та 
становлення її як самостійної правової держа-
ви розпочався новий етап розвитку фінансо-
вого законодавства, як результат бурхливо-
го розвитку підприємництва; зміни джерел 
фінансових ресурсів, їх складу та структури; 
принципів кредитування та ціноутворення; 
появи великої кількості власників, тобто еко-
номічний розвиток держави в цілому. Відпо-
відно позитивні зрушення, що відбувалися в 
країні стали результатом появи нових об’єктів 
державного фінансового контролю, які потре-
бують належної уваги з боку держави. 
Особливого значення у зв’язку з цим 

набуває функція фінансового контролю, 
що є запорукою ефективності проведення 
державних реформ та дієвим механізмом у 
боротьбі з правопорушеннями, забезпечує 
рівновагу та доцільність функціонування 
системи державного управління. Тому до-
сить важливим першочерговим завданням 
держави у цьому напрямі є його посилення 
та вдосконалення.
Варто зазначити, що в більшості, термін 

«контроль» вітчизняними науковцями тлу-

мачиться дещо звужено, адже під ним ро-
зуміють перевірку, ревізію, що проводиться 
з метою встановлення фінансових правопо-
рушень. А ось в європейському контексті, 
зокрема за твердженням Організації еко-
номічного співробітництва і розвитку, тер-
мін «контроль» – це процес, що забезпечує 
належні гарантії досягнення ефективності 
та результативності діяльності, надійності 
звітності та відповідності правовим та зако-
нодавчим нормам [20, р. 233].
У своїх працях Гаращук В.М., Бутинець 

Ф.Ф. фінансовий контроль трактують як 
спостереження з ціллю перевірки для про-
тидії чомусь небажаному, або ж зіставлення 
чи протиставлення декількох тверджень [2, 
с. 68].
Аналізуючи визначення науковців, мож-

на зробити висновок про багатогранність 
функцій контролю, однак його форми, які 
на той час існували (ревізія, перевірка) не 
відповідали тим характеристикам, що міс-
тяться у визначенні, були спрямовані на 
виявлення вже вчинених правопорушень, 
тобто про гарантії досягнення ефективності 
та результативності; вивчення причин ви-
никнення правопорушень та їх протидію; 
своєчасне виявлення недоліків в облікових 
процесах; визначення достовірності фінан-
сової звітності; забезпечення керівництва 
необхідною інформацією для підвищення 
ефективності функціонування системи фі-
нансового контролю в ньому не йшлося, 
оскільки контрольні дії проводилися вже 
після факту порушення. Такий контроль 

В статье проанализированы историко-
правовые основы развития и становления 
аудита как формы финансового контроля в 
Украине, определены его особенности и пред-
ложены направления дальнейшего совершен-
ствования его правового регулирования.

Ключові слова: розвиток, становлення, дер-
жавний фінансовий аудит, форма фінансового 
контролю.
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відповідав ознакам системи контролю ра-
дянського типу. 
Відсутність вищезазначених особливос-

тей державного фінансового контролю зна-
чно вплинули на становлення і розвиток 
його нової форми ¬– аудиту, спрямованої 
на знищення радянських ознак, зменшення 
його фіскального характеру та нівелювання 
принципу «виявити та покарати», що є без-
перечно прогресивним явищем. Варто наго-
лосити, що завдяки аудиту в Україні термін 
«контроль» починають розуміти не тільки 
як фіскальні заходи, а й як певні функції ме-
неджменту – вміння управляти процесом, 
тримати ситуацію під контролем, щоб такі 
заходи не були застосовані.
Порівняно з періодом розвитку фінансо-

вого контролю та його форм, що сягає ще 
в радянський період, історія аудиту поча-
лася значно пізніше, адже вперше це слово 
прозвучало в 1993 році із прийняттям За-
кону України «Про аудиторську діяльність» 
[12], в якому поняття «аудит» визначалось 
як перевірка даних бухгалтерського обліку 
і показників фінансової звітності суб’єкта 
господарювання з метою висловлення неза-
лежної думки аудитора про її достовірність в 
усіх суттєвих аспектах та відповідність вимо-
гам законів України, положень (стандартів) 
бухгалтерського обліку або інших правил 
(внутрішніх положень суб’єктів господарю-
вання) згідно із вимогами користувачів. 
Створення в країні аудиторських фірм 

мало на меті покласти початок впрова-
дження економічних принципів фінансо-
вого контролю, що базується на договірних 
платних партнерських взаємовідносинах 
між аудиторами, підприємствами та орга-
нізаціями, що перевіряються. З тих пір ко-
жен рік додавав чогось нового до теорії та 
практики незалежного аудиту і збільшував 
престижність аудиторської професії в сус-
пільстві. Потреби розвитку економіки, роз-
ширення міждержавного співробітництва 
в бізнесі привели до необхідності застосу-
вання Міжнародних стандартів аудиту як 
Національних стандартів аудиту [3, с. 163]. 
Однак з часом, попри стрімкий розвиток не-
залежної аудиторської діяльності, яка набу-
ла позитивної репутації, з’явились фактори, 
що її пригальмували. Це насамперед недові-

ра громадськості до аудиторських фірм, що 
проводили контроль на платній основі та 
вплив підконтрольних суб’єктів на аудитор-
ський висновок.
В цей же час форми контролю, які здій-

снювались органами державної влади не 
приносили ефективних результатів, адже 
відсутність контролю в процесі форму-
вання та прийняття державного бюдже-
ту призводило до нечітких формулювань 
його положень, частих змін у бюджетному 
законодавстві; відсутності публічної оцін-
ки бюджетного управління на всіх рівнях 
відповідальності; слабкості профілактич-
ної спрямованості державного фінансового 
контролю; відсутності у законодавстві жор-
сткої відповідальності за допущені зловжи-
вання і серйозні бюджетні правопорушен-
ня, а як наслідок – значних втрат бюджетних 
коштів.
Зазначені проблеми та досвід Франції, 

Нідерландів та країн Прибалтики в орга-
нізації державного фінансового контролю 
спонукали керівництво Державної контр-
ольно-ревізійної служби України (далі 
ДКРС), створеної в 1993 році як урядовий 
орган контролю, до застосування в своїй 
діяльності нових більш ефективних форм 
контролю. Відповідно до Закону України 
«Про державну контрольно-ревізійну служ-
бу в Україні» [14], її традиційними формами 
контролю були ревізія та перевірки, які не 
спрямовані на попередження фінансових 
правопорушень, оперативне застосування 
коригуючих заходів у разі їх вчинення та, за 
потреби, ініціювання через відповідний ор-
ган, визначений законом, внесення змін до 
чинних законодавчих і нормативно-право-
вих актів. Вирішення цієї проблеми трива-
ло до 2001 року, адже тільки у Бюджетному 
Кодексі України [1] з’явилася перша згадка 
про державний аудит, де, зокрема, зазнача-
ється, що на всіх стадіях бюджетного про-
цесу здійснюються фінансовий контроль і 
аудит та оцінка ефективності використання 
бюджетних коштів (ч. 1 ст. 26). Попри від-
сутність в Кодексі визначення аудиту, в ньо-
му зазначені органи, що його здійснюють. 
Законодавець зазначив також, що розпо-
рядники бюджетних коштів відповідають за 
організацію і стан внутрішнього фінансово-
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го контролю та аудиту як у своїх закладах, 
так і в підвідомчих бюджетних установах (ч. 
3 ст. 26). Законом передбачено: зовнішній 
контроль та аудит фінансово-господарської 
діяльності бюджетних установ здійснюєть-
ся, зокрема, і Головним контрольно-реві-
зійним управлінням України відповідно до 
його повноважень, визначених законом (ч. 
4 ст. 26). 
Важливу роль у формуванні норма-

тивної бази відігравала Стратегія ДКРС в 
Україні на 2003–2005 роки, затверджена 
наказом Міністерства фінансів України від 
26.11.2002 р № 997 [19]. У цьому документі 
йдеться про «…впровадження у практичну 
роботу, нарівні з ревізіями та перевірками, 
аудиту фінансово-господарської діяльності 
бюджетних установ та аудиту ефективнос-
ті виконання державних програм з метою 
оцінки повноти досягнення поставлених ці-
лей».
Плідним виявився і 2004 рік, адже при-

йняття Постановою Кабінету міністрів «По-
рядку проведення органами державної 
контрольно-ревізійної служби державного 
фінансового аудиту виконання бюджетних 
програм» [8], що розширив повноважен-
ня КРУ та став основою для розробки Ме-
тодичних рекомендацій щодо проведення 
органами державної контрольно-ревізійної 
служби державного фінансового аудиту ви-
конання бюджетних програм.
Стажування за кордоном працівників 

ГоловКРУ сприяло розробці теоретико-ме-
тодологічних засад здійснення в Україні ау-
диту фінансово-господарської діяльності бю-
джетної установи, як ще одного виду аудиту, 
головним завданням якого визначено спри-
яння бюджетній установі у забезпеченні пра-
вильності ведення бухгалтерського обліку, 
законності використання бюджетних коштів, 
державного і комунального майна, складанні 
достовірної фінансової звітності та організа-
ції дієвого внутрігосподарського фінансового 
контролю. Правове закріплення засад та осо-
бливості проведення цього виду аудиту зна-
йшли своє вираження у «Порядку проведен-
ня органами контрольно-ревізійної служби 
держаного фінансового аудиту бюджетних 
установ» 2004 року [10], а необхідність його 
запровадження у практику діяльності ДКРС 

була теоретично обґрунтована на науково-
практичній конференції «Аудит фінансової 
та господарської діяльності бюджетних уста-
нов: проблеми та шляхи запровадження», 
яку 24 лютого 2005 року проведено Голо-
вКРУ за участю Міністерства фінансів, Дер-
жавного казначейства, Науково-дослідного 
фінансового інституту при Мінфіні та ряду 
інших вищих навчальних і науково-дослід-
них закладів держави. Основним питанням 
конференції, за словами І. Б. Стефанюка, 
необхідність зміни ідеології та мети контр-
олю, а саме: не знайти після закінчення бю-
джетного періоду якнайбільше порушень, 
коли збитки важко або і взагалі неможливо 
відшкодувати, а допомогти розпорядникам 
бюджетних коштів попередити їх або хоча 
б мінімізувати наслідки уже вчинених пору-
шень. Таким чином, конференція сприяла 
створенню спільної думки щодо необхіднос-
ті запровадження у бюджетній сфері нової 
менш фіскальної, але більш оперативної та 
партнерської форми контролю – фінансово-
господарського аудиту [18]. 
Логічним продовженням історичного 

шляху аудиту стала реформа у сфері дер-
жавного контролю, початком якої стало 
схвалення Кабінетом Міністрів України у 
2005 році Концепції розвитку державно-
го внутрішнього фінансового контролю на 
період до 2017 року зі змінами у 2011 році 
[6]. Відповідно до розділу V вище зазначе-
ного документа були прийняті такі напрям-
ки розвитку та удосконалення фінансового 
контролю у державному секторі:

• підготовка ГоловКРУ та Мінфіном за 
участю європейських експертів стандартів з 
внутрішнього аудиту та Кодексу етики вну-
трішнього аудитора;

• утворення служб внутрішнього ауди-
ту в органах державного комунального сек-
тору з поступовою заміною інспектування 
на внутрішній аудит; 

• проведення навчання працівників 
служб внутрішнього аудиту та підготовка 
викладачів (тренінги для тренерів) з вну-
трішнього аудиту з урахуванням міжнарод-
ного досвіду; 

• подальше навчання та підвищення 
кваліфікації внутрішніх аудиторів за участю 
підготовлених викладачів (тренерів); 
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• запровадження сертифікації вну-
трішніх аудиторів з урахуванням міжнарод-
ного досвіду; 

• запровадження щорічного звітуван-
ня про функціонування системи внутріш-
нього контролю та внутрішнього аудиту; 

• удосконалення методології та роз-
роблення посібника з питань внутрішнього 
аудиту; 

• створення Мінфіном та Держфінін-
спекцією єдиної бази даних внутрішнього 
аудиту в органах державного і комунально-
го сектору; 

• підготовка пропозицій щодо здій-
снення у подальшому Держфінінспекцією 
централізованого внутрішнього аудиту.
Не менш важливим в цій концепції стало 

розмежування зовнішнього і внутрішнього 
аудиту. Так, відповідно Конвенції зовнішній 
державний аудит здійснює Рахункова пала-
та України, а внутрішній аудит проводиться 
централізовано і децентралізовано, що дає 
можливість попередити вчинення помилок 
ще на стадії планування та порушенні вико-
нання статей державного бюджету, а також 
виконує функцію забезпечення законності 
рішень держави, починаючи з бюджету міс-
цевого рівня.
Важливим етапом для розвитку системи 

державного аудиту було внесення змін та 
доповнень до окремих нормативно право-
вих актів. Зокрема, ГоловКРУ України іні-
ціювало схвалені Урядом 15 жовтня 2003 
року зміни до постанови Кабінету Міністрів 
України від 8 серпня 2001 року № 955 «Про 
затвердження порядку планування контр-
ольно-ревізійної роботи органами держав-
ної контрольно-ревізійної служби» [7], яким 
вперше передбачалося планування аудитів 
ефективності.

15 грудня 2005 року Верховна Рада ухва-
лила Закон України «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України щодо 
запобігання фінансовим правопорушенням, 
забезпечення ефективного використання 
бюджетних коштів, державного і комуналь-
ного майна» [13], яким передбачалося вне-
сення значних змін до законів «Про держав-
ну контрольно-ревізійну службу в Україні». 
В Законі, термін «державний аудит» вперше 
визначено як форму державного фінансо-

вого контролю, спрямованого на сприяння 
бюджетним установам, державним підпри-
ємствам, а також суб’єктам господарювання, 
у статутному фонді яких частка державного 
майна перевищує 50 відсотків, у запобіганні 
фінансовим порушенням, ефективному ви-
користанні бюджетних коштів, державного 
і комунального майна, правильності веден-
ня бухгалтерського обліку та складання до-
стовірної фінансової звітності. 
Менше ніж за місяць після прийняття 

вище зазначеного Закону в редакції Зако-
ну «Про державну контрольно-ревізійну 
службу в Україні» ревізію і перевірку було 
замінено на державний фінансовий аудит та 
інспектування. Далі в результаті адміністра-
тивної реформи у 2010 році і саме Головне 
контрольно-ревізійне управління України 
було реорганізоване у Державну фінансову 
інспекцію України, а Закон України «Про 
державну контрольно-ревізійну службу в 
Україні» отримав назву «Про основні засади 
здійснення державного фінансового контр-
олю в Україні» від 02.12.2012. Аналіз цих за-
конодавчих змін показав переміщення прі-
оритетів у контрольній діяльності, оскільки 
завдання ДФІ України були спрямовані на 
забезпечення ефективності використання 
ресурсів держави та їх збереження.
Зміни торкнулися також Закону «Про 

аудиторську діяльність», адже було скасо-
вано заборону займатися наданням ауди-
торських послуг органам державної контр-
ольно-ревізійної служби та встановлено, 
що Закон України «Про аудиторську діяль-
ність» не поширюватиметься на аудиторську 
діяльність державних органів, їх підрозділів 
та посадових осіб, уповноважених на здій-
снення фінансового контролю, в тому числі 
у формі аудиту [11, с. 66-69].
І до Господарського кодексу України [4] 

були внесені доповнення, адже у статті 363 
дано визначення та проведено паралель між 
поняттями «аудит» та «державний аудит» та 
зазначено органи, які уповноважені здій-
снювати дану форму контролю. 
В Україні із 1996 року – моменту при-

йняття Закону України «Про Рахункову 
палату» [16] розвивається і зовнішній дер-
жавний фінансовий контроль. Зовнішній 
він через те, що проводиться Рахунковою 
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палатою, яка в світі отримала статус Вищого 
органу фінансового контролю (ВОФК) та ви-
різняється незалежністю від інших органів 
державної влади. Рахункова палата України 
хоч і уповноважена здійснювати зовнішній 
державний контроль, однак статусу ВОФК 
так і не набула через недотримання прин-
ципу незалежності, що являється пріоритет-
ним в діяльності ВОФК тощо. 
В 2004 році Рахунковою палатою Укра-

їни був прийнятий Стандарт про поря-
док підготовки і проведення перевірок та 
оформлення їх результатів [17], де зазначе-
но правила та процедури проведення пере-
вірок Рахунковою палатою з урахуванням 
стандартів аудиту INTOSAY. Прийняття 
цього документа стало поштовхом до враху-
вання міжнародних норм при створенні на-
ціональних.
Суттєві зміни в сфері фінансового контр-

олю відбулися 07.02.2015 – Президентом 
України внесено проект Закону України 
«Про Рахункову палату» [15], мета якого по-
лягає у приведенні Закону України «Про 
Рахункову палату» у відповідність із вимо-
гами Конституції України, визначення її 
правового статусу, повноважень та порядку 
діяльності. Вже 07.04.2015 ч. 1 ст. 2 Закону 
було розширено повноваженнями Палати в 
частині здійснення контролю за надходжен-
ням коштів до Державного бюджету Украї-
ни. На даний час Верховною Радою Украї-
ни прийнято новий Закон «Про Рахункову 
палату», в якому розширено принципи ді-
яльності Рахункової палати наближені до 
Лімської декларації; визначено поняття «фі-
нансового аудиту» та «аудиту ефективності» 
тощо. 
Підсумовуючи викладене, зазначимо, 

що за період Незалежності України майже 
сформована нова форма державного фінан-
сового контролю – державний аудит та його 
види. Незважаючи на безліч проблемних 
аспектів, сьогодні в державі створено орга-
ни, уповноважені на його проведення, але 
потребує удосконалення його нормативно-
правова основа. Адже, як бачимо, Закон 
України «Про внесення змін до деяких за-
конодавчих актів України щодо запобігання 
фінансовим правопорушенням, забезпечен-
ня ефективного використання бюджетних 

коштів, державного і комунального майна» 
став основоположним нормативно-право-
вим актом стосовно запровадження нової 
форми державного фінансового контролю, 
бо саме з його прийняттям термін «держав-
ний фінансовий аудит» введено до норм 
чинного законодавства.
Таким чином, всі події, пов’язані з роз-

витком аудиту, в тому числі і вивчення зару-
біжних матеріалів з цього приводу, вкотре 
наголошують на актуальності існування у фі-
нансовій системі держави цієї форми контр-
олю. Тому робота по удосконаленню право-
вого регулювання аудиту і в подальшому 
потребує внесення змін до чинного законо-
давства, детальне виокремлення його видів 
та розробку стандартів щодо їх проведення, 
а також підготовка висококваліфікованих 
аудиторів, які зможуть забезпечити прозо-
рість та результативність здійснення даної 
форми контролю. 
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АНОТАЦІЯ 
У статті проаналізовано історико-пра-

вові засади розвитку та становлення аудиту 
як форми фінансового контролю в Україні, 
визначено його особливості та запропонова-
но напрямки подальшого вдосконалення його 
правового регулювання.

SUMMARY 
The historical and legal bases of development 

and formation of audit as a form of fi nancial 
control in Ukraine, were analyzed in the article, 
its features were defi ned and directions of further 
improving its regulation were proposed.
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Постановка проблеми
Аналіз ліберальної та комунітаристської 

філософсько-правових течій дає можливість 
зробити висновок про їхню внутрішню нео-
днорідність. В межах кожної з течій можна 
виділили «крайні» підходи, які здавалося 
б заперечують можливість єдності комуні-
таризму і лібералізму (тобто проявляються 
як опозиції). Як бінарна опозиційність у лі-
бералізму та комунітаризмі проявляються 
себе наступні концепти: «індивідуалізм/ко-
лективізм», «індивідуальне благо/загальне 
благо», «негативна свобода /позитивна сво-
бода», «права людини/обов’язки людини», 
«раціональність/ірраціональність», «мораль/
право».
Поряд з тим, розгляд лібералізму та ко-

мунітаризму через бінарну опозиційність 
передбачає і пошук посередництва між 
крайніми членами опозиції. Тому, проаналі-
зувавши наукову літературу можна виявити 
декілька напрямків, які мають багато спіль-
них рис і фактично дають можливість виді-
лити спільне між лібералізмом та комуніта-

ризмом. Перш за все слід зосередити увагу 
на мультикультуралізмі, оскільки лише при-
хильники даної течії позиціонують її як 
синтез лібералізму та комунітаризму. Від-
повідно, у даній статті ми ставимо перед со-
бою завдання визначити чи ця взаємодія у 
мультикультуралізмі була всепроникаючою 
і чи можна «мультикультуралізм» назвати 
«золотою серединою» лібералізму та комуні-
таризму.
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що мультикультуралізм означає шанобливе 
ставлення більшості до меншин, співісну-
вання в єдиному політичному суспільстві 
кількох видимих культурних груп, рівний 
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статус різних культурних традицій, право 
індивідів на вибір своєї ідентичності. [1]
Виділяють два родових поняття мульти-

культуралізму:
1) за допомогою терміну «мультикуль-

туралізм» позначають факт культурної нео-
днорідності соціуму, групи, колективу, 
культурного явища. В такій ситуації «муль-
тикультуралізм» утверджується як акту-
альний синонім раніше відомих категорій 
культурного розмаїття, культурної гетеро-
генності, співіснування та взаємодії культур, 
культурної поліфонії і т. п. В даному випад-
ку нічого нового, крім видозміненій слово-
форми, при такому вживанні термін в собі 
не укладає, оскільки за змістом це та ж сама 
багатокультурність, яка була характерним 
атрибутом більшості країн світу. Тому, тер-
мін «мультикультуралізм» старий, як світ, 
банальний і, з певними застереженнями, 
універсальний;

2) мультикультуралізм – це філософсько-
політична ідейна система, згідно з якою 
культурна неоднорідність є стрижневим 
принципом організації соціуму і проекту, 
що підлягає реалізації. Такий мультикуль-
туралізм дійсно новий, інноваційний і на-
віть революційний. [2]
Отже, перше значення мультикультура-

лізму полягає у етнокультурній фрагмента-
ції соціуму; по-іншому і більш точно його 
можна визначити як «багатокультурність». 
Друге значення мультикультуралізму ви-
ражається через ідеологію та політику, які 
значною мірою спираються на ліберальні 
концепції «культурного різноманіття», що 
проповідують етнічні, расові та субкуль-
турні переваги в економічній, політичній 
та культурній сферах суспільного життя. 
Їх мета – викорінення дискримінації і до-
сягнення «рівності» різного роду меншин з 
національною більшістю. [3] Окрім того, на 
нашу думку, слід говорити і про третє зна-
чення мультикультуралізму, що виражаєть-
ся через ідейно-ціннісне навантаження, яке 
він несе для філософії права. В такій інтер-
претації мультикультуралізм повинен ви-
значити своє призначення, світоглядну суть 
та місце і роль людини у ньому.
Теорія мультикультуралізму ста-

вить перед собою два завдання: перше – 

об’єднати правову концепцію справедли-
вості та пріоритет прав людини, на яких 
будується громадянство в ліберальному 
суспільстві з колективними правами, тоб-
то правами національних, релігійних та 
інших меншин, кожна з яких виступає як 
окрема комуна; друге – як об’єднати кон-
цепцію індивіда із соціальною концепцією 
індивіда, що належить до малої культурної 
групи. [5, 254]

«Мультикультуралізм проголошує пере-
хід від політики «включення» індивідуаль-
них і групових відмінностей в більш широкі 
структури до політики «визнання» їх пра-
ва на існування в якості інших. Як відомо, 
мультикультуральна свідомість – свідомість 
діалогічна. Але щоб вступити в діалог з ін-
шим типом свідомості, культура повинна до-
пускати в себе різноманітність різних типів і 
структур, не відкидаючи їх як «інші». Тому, 
діалогічна свідомість допускає вхід у націо-
нальний менталітет щось інонаціональне як 
цілісну структуру. У процесі взаємодії куль-
тур відбувається усвідомлення їх множин-
ності, різноманіття світоглядів і можливості 
по-різному оцінювати ті ж самі феномени з 
точки зору різних культур і віросповідань.» 
[6]
А.В. Гордієнко до переваг мультикульту-

ралізму відносить: збереження культурного 
плюралізму, визнання та захист різноманіт-
них меншин, відмова від ксенофобії, шові-
нізму, расових упереджень. [7, 19] Сутність 
моральної переваги мультикультуралізму 
зводиться до того, що дана теорія ґрунтуєть-
ся на моральному обов’язку визнання різно-
манітних уявлень про благо, а це означає що 
ці уявлення сумісні з будь-якими груповими 
цінностями. [8, 55-56]
Отже, мультикультуралізм – це теорія, 

практика і політика неконфліктного співіс-
нування в одному життєвому просторі без-
лічі різнорідних культурних груп. Він ствер-
джує повагу до відмінностей, але при цьому 
не відмовляється від пошуку універсальнос-
ті. [9, 20]Яка би суть не вкладалася в понят-
тя мультикультуралізму стає очевидним, що 
на перший план тут висувається факт мно-
жинності, розмаїття, гетерогенність, плю-
ральність, відмінність як основна цінність 
соціальної реальності. [8, 13]



165

Ñëþ÷àð÷óê Õ.Ò. - Ìóëüòèêóëüòóðàë³çì ÿê ìîäåëü ñëàáêî¿ 

Слід погодитись з міркуваннями М.В. 
Тлостановою, яка стверджує, що «поняття 
мультикультуралізму стало сьогодні «гумо-
вим» терміном, що включає величезну кіль-
кість найчастіше суперечливих тенденцій і 
явищ, так що кожен з дослідників, які звер-
таються до цього феномену, вкладає в нього 
по суті свій сенс». [10, 8]
Пропонуємо охарактеризувати мульти-

культуралізм як філософсько-правову течію, 
якій притаманні наступні ознаки: унормо-
вує співіснування в одному суспільстві кіль-
кох культурних груп; підтримує прагнення 
культурних меншин до повної участі у всіх 
головних інституціях; утверджує ліберальну 
рівність між культурними групами та право 
індивідів на вибір своєї ідентичності; обґрун-
товує толерантну поведінку держави щодо 
інших групових меншин; прагне об’єднати 
правову концепцію справедливості та пріо-
ритет прав людини з колективними права-
ми; згідно ідей мультикультуралізму право 
індивіда до культурної приналежності спри-
яє розвитку його самосвідомості; відстоює 
діалогічну свідомість, тобто таку свідомість, 
яка допускає вхід у національний менталі-
тет щось інонаціональне як цілісну струк-
туру; ґрунтується на моральному обов’язку 
визнання різноманітних уявлень про благо; 
основним принципом мультикультуралізму 
є культурна автономія груп, але в тій мірі, 
в якій це не суперечить загальновизнаним 
цінностям на яких базується дане суспіль-
ство.
Отже, мультикультуралізм з філософ-

сько-правової точки зору – це теорія визна-
ння культурної різноманітності, що ґрунту-
ється на ліберальних принципах пріоритету 
прав людини, визнання різноманітних уяв-
лень про благо та комунітаристських уяв-
леннях щодо культурної обумовленості 
індивіда, автономії груп і діалогічної свідо-
мості.
Таким чином, важко погодитись, що 

мультикультуралізм – це синтез ідей лібе-
ралізму і комунітаризму, який втілює в собі 
комунітаристські прагнення до об’єднання 
та ліберальне розуміння особистості і терпи-
мість до іншого, [11, 3] якщо під синтезом 
розуміти уявне з’єднання сторін, властивос-
тей, зв’язків явища складного й осягнен-

ня цілого в його єдності. [12, 100] Оскіль-
ки в мультикультуралізмі не відбувається 
з’єднання елементів лібералізму та комуні-
таризму, а лише запозичення окремих ідей 
одної філософсько-правової течії в другої і 
утворення хоч і нового поняття, але, яке не 
може називатися «золотою серединою» між 
лібералізмом та комунітаризмом, бо не зна-
йдено у даній течії тих точок дотичності, які 
б свідчили про вихід із конфлікту між бінар-
ними опозиціями. 
Про мультикультуралізм можна гово-

рити як про синтез ідей лібералізму та ко-
мунітаризму тільки якщо розуміти під лі-
бералізмом лише автономію індивіда, а під 
комунітаризмом – визнання прав меншин.
Як стверджує А.С. Бандурка предметом 

полеміки між комунітаристами та ліберала-
ми було визнання колективних прав та їх 
носіїв – різного роду особливих груп, зокре-
ма етнокультурних меншин у національних 
державах. [4, 123] Однак, дозволимо собі 
не погодитись, оскільки розгляд бінарних 
концептів лібералізму та комунітаризму 
(«індивідуалізм/колективізм», «індивідуаль-
не благо/загальне благо», «негативна сво-
бода /позитивна свобода», «права людини/
обов’язки людини», «раціональність/ірра-
ціональність», «мораль/право») дозволяє 
нам стверджувати, що предмет дискусії між 
цими обома філософсько-правовими течія-
ми значно ширший.
Ще однією причиною неоднозначності 

мультикультуралізму є його різноманітна 
типологія, яка тільки підкреслює неможли-
вість простежити його суть. Так, А.С. Бан-
дурка у своєму дисертаційному дослідженні 
виділив наступні види мультикультуралізму: 
консервативний, ліберальний, плюралістич-
ний, комерційний, корпоративний, критич-
ний («революційний»), «мультикультуралізм 
відмінностей» («difference multiculturalism») 
тощо. [4, 134-137]
Багато науковців дотримуються думки, 

що не може бути повної та остаточної типо-
логії мультикультуралізму. Причина цього 
криється в тому, що теорія мультикульту-
ралізму здебільшого розглядається саме в 
політичному полі, а отже, мультикультура-
лізм «покриває» множину відмінних політик 
управління, різноманітними багатокультур-
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ними спільнотами, які можна типологізува-
ти за різними підставами. [4, 139-140]
За висновками Н.М. Мухамеджано-

вої, культура в межах різних груп пред-
ставляється як чітко окреслена цілісність 
з жорсткими, непроникними і нерухоми-
ми кордонами, не піддається внутрішній 
трансформації, а індивідуальна самоіден-
тифікація особистості ототожнюється з її 
груповою приналежністю – приналежністю 
до певної етнічної спільноти. Як наслідок, 
мультикультуралізму притаманні наступні 
характеристики: встановлення надзвичайно 
жорстких меж культурної ідентичності; ви-
знання необхідності «охороняти» ці кордо-
ни, щоб регулювати внутрішній членство і 
«самобутні» форми життя; ставиться пріори-
тет збереження культур, на шкоду завдан-
ням їх нового прочитання і осмислення; від-
стоювання необхідності розвитку правового 
плюралізму, співіснування різних систем 
юрисдикції, орієнтованих на різні культур-
ні традиції, варіативності інституційного 
устрою в полікультурних суспільствах. [13, 
13-14]
Дослідники мультикультуралізму визна-

чають і негативні його риси. Серед таких 
можна назвати наступні: політика, спря-
мована на збереження і підтримку певних 
культур, породжує нерівне ставлення до 
громадян; політика культурного визнання 
сама продукує етнокультурні меншини, що 
вимагають потім рівноправності, оскільки в 
деяких ситуаціях вигідніше бути представ-
ником меншин (як наслідок, виникає нега-
тивне ставлення до іноземців); проведення 
політики мультикультуралізму деструктив-
но позначається на західній цивілізації, 
тому що відмова від єдиної західної ідентич-
ності, заохочення культурного різноманіття 
послабить західний світ. [14, 64]
Опоненти мультикультуралізму серед 

його вад називають також: можливу етніза-
цію соціальних відносин, інституціоналіза-
цію культурних відмінностей, невизнання 
ліберального принципу пріоритету прав 
індивіда, ускладнення процесу асиміляції, 
можливість посилення міжгрупової і міжра-
сової недовіри, зокрема через запроваджен-
ня «квотування» при прийомі до вузу, вступі 
на роботу і т.п. [11, 121]

Аналізуючи критику опонентів лібераліз-
му у літературі наводять наступні радикаль-
ні вирази: мультикультуралізм є ідеологією 
культурного релятивізма; мультикультура-
лізм – це ідеологія, якою ліві сприяють іс-
ламізації Європи; мультикультуралізм є 
«привидом комунізму» або формою цивілі-
заційного самогубства; мультикультуралізм 
– це завуальована форма расизму тощо. [15, 
56]
Як бачимо, у вивченні мультикультура-

лізму цілком реальними є такі небезпеки: 
ототожнення мультикультуралізму з: 1) ет-
нокультурною політикою загалом, 2) одним 
із особливих видів етнокультурної політи-
ки, яку назвати власне мультикультураліз-
мом важко, якщо взагалі можна; 3) одним зі 
своїх видів. [4, 39] Також є поширена точна 
зору, що дана теорія руйнує правову єдність 
країн, рівність всіх громадян перед законом, 
веде до посилення конфліктів на культурно-
му ґрунті, легітимації маргінальних груп та 
посилення їх впливу на суспільну свідомість. 
[13, 16]
Отже, тематика мультикультуралізму є в 

наш час однією з найбільш обговорюваних, 
резонансних і по-справжньому актуальних. 
Одночасно вона стала однією з найбільш 
аморфних і заплутаних. Неясність почи-
нається з питань про зміст цього поняття і 
про інноваційності позначуваного ним яви-
ща. Нерідко можна спостерігати, як слово 
«мультикультуралізм» використовують до 
всіляких об’єктів з рисами культурної нео-
днорідності, –тобто мало не до всього і вся. 
Причиною цього є те, що такі риси легко 
виявити практично в будь-якій людській, 
суспільній реальності минулого і сьогоден-
ня, на будь-якому рівні – від індивідуально-
го до глобального. [2]
За твердженнями Т.М. Кулікової, муль-

тикультуралізм постає як проблемна стра-
тегія. На це є декілька причин. Перша – 
відповідні практики так званої зворотної 
дискримінації та інституціалізації відміннос-
тей спровокували до загострення відносин 
між різними культурними групами, а не до 
очікуваного мирного співіснування культур. 
Друга причина пов’язана з неможливістю 
узгодити концепцію індивідуалізму, яку від-
стоюють ліберали з груповими відмінностя-
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ми, що вимагають не тільки шанобливого 
ставлення до себе, але й можливості відтво-
рюватися через природних членів своєї гру-
пи. Третя – відповідний дискурс є непослі-
довним та розколотим, тому що визначення 
мультикультуралізму є непослідовними та 
такими, що повністю виключають одне од-
ного. Остання обставина наштовхує на те, 
що складається враження, начебто мульти-
культурність взагалі є чистим теоретичним 
конструктом, який не має можливості вийти 
за межі академічного використання. [8, 4]
Таким чином, однозначно оцінити муль-

тикультуралізм і його наслідки важко. Зага-
лом дана ідеологія відмовляється від культур-
ного універсалізму, інтеграції, і тим більше 
асиміляції. Натомість усилює свою лінію ар-
гументації шляхом визнання культурного 
універсалізму, зберігаючи принцип рівності 
всіх культур і доповнюючи все це принципом 
культурного плюралізму. Також в своїй най-
більш загостреній формі мультикультуралізм 
заперечує будь-яке загальне, центральне 
ядро цінностей і вимагає повної рівності для 
всіх культурних, релігійних, лінгвістичних та 
інших меншин. Таку точку зору підтримує і 
А. Етціоні та Ч. Тейлор, який робить акцент 
на рівності всіх культур. [16, 783]
Для того щоб запобігти плутанини в 

дискурсі множинності, необхідно провести 
розмежування в термінології, й використо-
вувати поняття «мультикультуралізму» у фі-
лософії права для характеристики правових 
ідеологій та практик, які, мають за мету збе-
реження розмаїття. 

Висновок
Проведений аналіз дозволив стверджу-

вати, що не слід використовувати поняття 
«мультикультуралізму» як третю сторону, 
яка б знейтралізувала боротьбу між комуні-
таризмом та лібералізмом і на це є декілька 
причин:

- по-перше, поняття мультикультура-
лізму є несталим і неоднозначним;

- по-друге, дана ідеологія часто висту-
пає як синонім культурного плюралізму чи 
плюрального суспільства;

- по-третє, є можливість отожнити 
мультикультуралізм з якоюсь політичною 
практикою;

- по-четверте, скільки думок про суть 
мультикультуралізму, стільки ж і його типо-
логій;

- по-п’яте, мультикультуралізм не 
можна претендувати називатися ідеологією, 
яка примирила бінарні опозиції лібералізму 
та комунітаризму;

- по-шосте, мультикультуралізм мож-
на вважати синтезом лібералізму та кому-
нітаризму, тільки якщо під лібералізмом 
розуміти автономію індивіда, а під комуніта-
ризмом – визнання прав меншин.
Взаємодію між комунітаризмом та лібе-

ралізмом у мультикультуралізмі ми пропо-
нуємо назвати поверхневою або слабкою, 
оскільки дана філософсько-правова течія 
виникла не завдяки повному злиттю лібе-
ралізму та комунітаризму, а лише врахував-
ши певні зауваги комунітаризму до лібера-
лізму або ж шляхом злиття лише окремих 
елементів цих двох філософсько-правових 
течій. Саме тому, ми не можемо мультикуль-
туралізм назвати тою «золотою серединою», 
що втілила б у собі новий синтетичний (ін-
тегративний) напрямок між лібералізмом та 
комунітаризмом.
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АНОТАЦІЯ 
В статті досліджується мультикульту-

ралізм як філософсько-правова течія, що ви-
никла внаслідок слабкої (поверхневої) взаємодії 
між лібералізмом та комунітаризмом. За-
пропоновано визначення мультикультураліз-
му як філософсько-правової течії та виділено 
його ознаки.

SUMMARY 
This article examines the multiculturalism 

as a philosophical and legal approach that 
emerged as interaction between liberalism 
and communitarianism. The defi nition of 
multiculturalism as a philosophical and legal 
approach was proposed and its features was 
highlighted.
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ÃÅÍÅÇÀ ²ÄÅ¯ ÏÐÈÐÎÄÍÈÕ
 ÏÐÀÂ ËÞÄÈÍÈ Â ²ÑÒÎÐ²¯ Ô²ËÎÑÎÔÑÜÊÎ-

В основі міжнародно визнаних прав лю-
дини лежить ідея їх невід’ємності від приро-
ди людської особистості. Усі люди визнають-
ся вільними та рівними щодо їх природних 
прав вже від самого народження і впродовж 
усього життя. Це означає, що права нада-
ються і гарантуються людині не за якісь пев-
ні заслуги, не як істоті вищій чи досконалі-
шій, – вони випливають з людської сутності 
(природи), а тому належать усім людям в од-
наковій мірі. Примат прав людини над за-
конодавством базується на твердженні, що 
права людини є загальними незаперечними 
та самоочевидними правами людської при-
роди. Заперечення цих прав людиною не-
можливе, оскільки воно було б заперечен-
ням її власної сутності. Держава зобов’язана 
визнати свободу людської особистості і її 
права, які безумовно належать людині як 
істоті духовній, а не надані їй владою. При-
родно-правовій доктрині характерне від-
стоювання таких ідеалів, як справедливість, 
свобода, рівність, добро. Людина – як істота 
розумна, моральна, духовна, творча і актив-
на – не може існувати поза цими категорія-
ми. Звідси випливає ідея невідчужуваності 
природних прав людини – на життя, свобо-

ду, на повагу до її гідності, на справедливе 
ставлення.
У філософсько-правовій думці України 

ідеали справедливості, рівності та свобо-
ди осмислювалися ще задовго до того, як 
категорія прав людини знайшла своє на-
укове та юридичне обґрунтування. Як за-
значає М.Патей-Братасюк [ 1 ], українці 
здавна віддавали перевагу природно-пра-
вовій парадигмі, і з огляду на ментальні та 
історико-культурні особливості українсько-
го народу, українцям більш властиве юсна-
туралістичне мислення. Риси, споконвіків 
притаманні українському народові – духо-
вність, релігійність, гідність, індивідуалізм, 
правдивість, толерантність, співчутливість, 
волелюбність, – були і залишаються міцним 
підґрунтям для утвердження норм і прин-
ципів природного права.
Одначе, протягом тривалого часу укра-

їнська правова наука виховувалась на заса-
дах позитивістської правової традиції, яка 
заперечувала природне, позадержавне і 
позаполітичне походження прав, а отже – 
зневажала людину та її права. На необхід-
ності переосмислення проблеми прав лю-
дини у руслі природно-правової доктрини 
неодноразово наголошували такі українські 
науковці, як Ю.Білас, М. Братасюк, С. Голо-
ватий, О.Івакін, М.Козюбра, М.Костицький, 
І.Майданюк, , С.Рабінович, В.Селиванов та 
інші. 
Природно-правова традиція українців 

бере свої витоки ще у філософському здобут-
ку доби Київської Русі. На думку І. Майда-

В статье освещаются истоки и ста-
новление идеи естественных прав человека 
в контексте философско-правовой истории 
Украины. Выявлены особенности юснатура-
листичного мышления украинцев.
Ключові слова: природні права людини, юснату-

ралізм, українська природно-правова традиція.
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нюк, ідея Божого світового порядку як од-
нієї з основ природного права представлена 
ще у філософських поглядах мислителів того 
часу [ 2, с.91 ].
Найдавніші уявлення про людину та її 

місце у світі містились у міфологічній свідо-
мості українців. Міфологічний світогляд не 
розділяв світи на природний, позаприрод-
ний і надприродний – вірилось в існуван-
ня єдиного космосу як світу порядку, який 
протиставлявся світові безпорядку. Світо-
вий порядок розглядався як боротьба двох 
протилежних начал – Добра і Зла, Світла 
і Тьми, Правди і Кривди, Життя і смерті. 
Специфіка давнього українського міфоло-
гічного світосприйняття свідчить про те, 
що українцям притаманно визнавати такий 
устрій, при якому абсолютно неприйнятни-
ми є будь-які прояви деспотизму і насилля; 
поважається окрема людина як джерело 
блага і добра; шанується свобода людей; 
заохочуються мудрість, правдивість, праце-
любство, демократизм і терпимість.
Прийняття християнства дало праукра-

їнцям можливість долучитися до досягнень 
світової культури, визнати людину верши-
ною ієрархічної будови Всесвіту, усвідомити 
її значущість, що спричинило суттєві зміни 
у світогляді і свідомості людей. Тогочасне 
осмислення категорій рівності і справедли-
вості можна вважати прообразом філософії 
права. Ідеї про природні якості людини, які 
впливають на правове життя суспільства, а 
саме ідеї про істину, правду, свободу відо-
бражені ще у публіцистичному творі «Слово 
про Закон і Благодать» митрополита Іларі-
она. У творі мислитель наголошує, що «За-
кон» (Старий Завіт; іудаїзм) є протилежним 
«Благодаті» (Новому Завіту; християнству). 
Закони суперечать людській свободі, адже 
їх дотримання передбачає рабське виконан-
ня зовнішніх наказів. Закони однобічні і не 
справедливі, вони не роблять людей кращи-
ми, а тільки породжують злочини. Свобода 
людини досягається через пізнання істини. 
Мислитель вважає, що час «закону» – це пе-
рехідний етап на шляху до «благодаті». Бла-
годать – це Божий світовий порядок, який 
робить людей вільними і рівними перед 
Богом та людьми. Прийняття християнства 
на Русі є свідченням дії Промислу Божого, 

вважав Іларіон. Актуальними для того часу 
були роздуми митрополита про те, що закон 
є вузьконаціональним, благодать же – уні-
версальна, тож охрещена Русь є рівною з ін-
шими народами.
В основі філософсько-правових погля-

дів, виражених у літописі «Повісті минулих 
років», лежить ідея протистояння добра і 
зла. Велика заслуга упорядника літопису 
Нестора в тому, що він не лише зафіксував 
історичні події княжої доби, а й намагався 
проаналізувати і пояснити їх. Усе в світі від-
бувається з волі Бога, а тому всі нещастя, 
які відбуваються з людьми, є справедливим 
покаранням Бога за здійснене зло. У своїх 
роздумах Нестор часто використовує такі 
правові категорії, як «добро», «правда», «лю-
бов», що дає можливість стверджувати про 
«природність» його правових поглядів [ 3, 
с.55 ].
Важливою пам’яткою літератури для 

українських дослідників прав людини є 
«Повчання дітям» Володимира Мономаха. 
Слід зауважити, що Мономах одним із пер-
ших в історії європейської політичної дум-
ки вказав на обов’язки правителя стосовно 
своїх підданих (деякі ідеї про відповідаль-
ність монарха перед народом також знахо-
димо у Іларіона), у той час як у середньовіч-
ній Європі ще не існувало такого поняття, 
як «права людини» у їх загальнолюдському 
розумінні – здебільшого права належали 
лише вибраним соціальним групам. Моно-
мах бачить людську особистість унікальною, 
своєрідною, самостійною, вільною і рівною. 
Захоплення людською неповторністю озна-
чало право людини бути самою собою.
Людське життя визнається самоцінним, 

звідси – заборона смертної кари і визнання 
невід’ємного права людини на життя: «Ні 
правого, ні винного не вбивайте і не пове-
лівайте вбити його; якщо хто буде достоїн 
навіть смерті, то не погубляйте ніякої душі 
християнської.» [ 4 ]. Деякі поради князя 
можна трактувати як визнання за людиною 
права на справедливе правосуддя, а саме – 
порада уникати помсти при застосуванні по-
карання: «не наслідуй лиходіїв, не завидуй 
тим, що творять беззаконня» [ 4 ].
Найвидатнішим джерелом стародавньо-

го права Київської Русі є збірник «Руська 
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правда». «Руська правда» ґрунтувалася на 
звичаєвому праві, і про значення цієї збір-
ки для розвитку українського права її до-
слідник М. Чубатий пише: «вона є головним 
твором, де зібрані погляди українського на-
роду в першій добі, є немов підручником 
пізнання цілої правної системи, яка панува-
ла в Київській державі». [ 5, с.459 ]. Звичай 
є самовизначенням національної правової 
культури, її «духом» і особливістю. Правові 
звичаї Київської держави відображали уста-
лені правила соціальної поведінки людей і 
як правило протягом довгого часу не були 
письмово зафіксовані – письмове оформлен-
ня звичаєвого права з’явилось уже згодом 
внаслідок зміцнення державної влади. Як 
зауважує М. Марченко, письмово зафіксова-
ний звичай з більшою точністю доносився 
до адресата і, враховуючи особливу значи-
мість писаних текстів у ті часи, володів уже 
дещо сакральним,священним характером 
[6- с.463].
Дослідники зауважують: якщо порівню-

вати із аналогічними європейськими кодек-
сами того часу, то слід визнати, що «Руська 
правда» вигідно відрізняється від них як 
юридичною технікою, так і гуманістичним 
характером. В основі збірника – ідеали при-
родного права. Важливе місце відводиться 
нормам, що стосуються прав і свобод люди-
ни. Людське життя проголошується найви-
щою цінністю, а забрати у людини право на 
життя – найбільшим злочином. «Правдою» 
не передбачались смертна кара, катування, 
мученицькі покарання. Обмежувалась кров-
на помста (яка згодом й зовсім була замі-
нена на грошову компенсацію). Честь і гід-
ність особи визнавались недоторканними, 
і посягання на них каралось дуже суворо. 
Закріпленими у документі нормами врегу-
льовувалися відносини власності і спадкові 
відносини. Не зважаючи на те, що «Руська 
правда» підтримувала феодальну нерівність 
і передусім захищала інтереси феодалів, слід 
зауважити однак, що права нижчих верств 
населення також були захищені [5].
Значний вклад у подальший розвиток 

вітчизняної філософської думки щодо прав 
людини було зроблено одним із найвидат-
ніших мислителів епохи Відродження в 
Україні Станіславом Оріховським-Роксола-

ном, який ще у XVI ст. відстоював концеп-
цію природних прав людини, випередивши 
таких європейських теоретиків природного 
права, як Т. Гоббса, Дж. Локка та Г. Гроція. 
Природне право Оріховський ставив 

вище від законів, які за певних умов мож-
на змінювати. Природне право для філосо-
фа – це право божественне, і воно є єдиним 
для усіх: для королів і підданих, для бага-
тих і бідних. Людина народжена для свобо-
ди, вважав гуманіст. Свобода – у підкоренні 
праву, саме ж право не підвласне нікому. 
Найвищим законом держави є благо наро-
ду. Король повинен турбуватись про благо 
народу і діяти у відповідності із принципами 
природного права. Король не може робити 
щось усупереч закону, він є вустами, очима і 
вухами закону. Мислитель наголошував, що 
«не всяка людина здатна бути при владі, а 
лише така, що за природою своєю прагне до 
правди і справедливості» [ 7, с.27 ]. Усі рівні 
перед законами природи, немає ні рабів, ні 
вільних, становище одного не є кращим, ані 
гіршим за іншого, і «при однакових правах у 
всіх однакова сила» [ 7, с.39 ]. Погляди Орі-
ховського співзвучні із ренесансним бачен-
ням людей рівними у своїх правах: прави-
тель є рівним зі своїми підданими, «король 
є братом, а не паном для своїх підлеглих» [ 
7, c.379].
Ірина Майданюк слушно зауважує: «ве-

личезна заслуга С. Оріховського полягає в 
тому, що він ще в ранньомодерний період 
української культури гостро ставив питан-
ня, що стосуються невідчужуваних прав лю-
дини, серед котрих – свобода, рівність, спра-
ведливість, толерантність» [ 2, c126 ].
Ідеї природно-правових витоків прав 

людини пронизували творчість україн-
ських гуманістів Г. Смотрицького, І. Ви-
шенського, М. Смотрицького, К. Саковича. 
В «Апокрисисі» Філарета знаходимо обґрун-
тування рівних прав людини на основі їх 
природного та божественного походження. 
Здобутки української філософсько-правової 
думки доби Ренесансу стали підґрунтям за-
родження та ствердження ідей прав люди-
ни. Надалі ідеї природних прав були розви-
нуті представниками Києво-Могилянської 
академії: Л. Барановичем, І. Гілятовським, 
І. Гізелем, С. Яворським. М.Козачинський у 
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своїй творчості розвивав правові ідеї Фоми 
Аквінського. Природне право він розумів 
як «актуальні вказівки для свідомості та сові-
сті» і заперечував право змінювати його. Ф. 
Прокопович ототожнював природне право 
із Божими законами: на його думку, вони 
гармоніюють і не суперечать одне одному. 
Розроблення філософсько-правових по-

глядів у засновника класичної української 
філософії Г. Сковороди відбувалося у руслі 
природничо-правової доктрини, хоча мис-
литель і не використовував природничо-
правову термінологію [ 8, c.196 ]. Ідеї Ско-
вороди не були чужими для тогочасних 
європейських просвітників. Це відзначав, 
зокрема, І. Франко, який казав, що у творах 
Г. Сковороди відбилися ті самі «ідеї рівності 
людей і простоти взаємин, котрі у Франції 
проповідував Руссо» [ 9 ].
Центральною проблемою філософії 

Сковороди є людина, її життєвий шлях, 
її щастя. У своїй творчості філософ нама-
гався знайти відповіді на запитання: ким 
є людина, у чому полягає зміст її життя, 
якими є основні грані людської діяльності. 
Роздуми Сковороди мають релігійно-філо-
софський характер, вони спираються на 
головні християнські цінності: любов, віру, 
надію. Крізь любов та віру людина пізнає 
себе, вважав мислитель. Осягаючи себе, 
людина знаходить духовний мир та спо-
кій. Духовне самопізнання філософ вважав 
універсальним способом перебудови світу. 
Сили добра, тобто ті сили, які спроможні 
протистояти злу, дані людині від природи 
і знаходяться у ній самій. Щастя містить-
ся у самій людині, воно є легко досяжним, 
якщо людина йде шляхом любові та віри. 
Необхідною передумовою на шляху люди-
ни до щастя є дотримання нею принципу 
«спорідненої» праці – її відповідальності 
тому вищому, розумному і справедливому 
началу, що визначає сенс людського бут-
тя. [ 10, с.230 ]. Кожна людина має свою 
природу, свій особливий нахил до «срод-
ної» собі справи. Людина не може зміни-
ти його, – лише пізнати, а тоді обрати собі 
заняття і життєвий шлях, який буде орга-
нічно відповідати природним здібностям 
і покликанню людини. Концепція спо-
рідненої праці є своєрідним аналогом ідеї 

права у Сковороди. Ідея спорідненої праці 
виступає у мислителя як моральна підста-
ва права і механізм забезпечення соціаль-
ної справедливості [ 11, с.116 ].
Один із найвидатніших представників 

української філософсько-правової думки П. 
Юркевич джерелом морального і правово-
го законодавства вважав серце, а не розум. 
Філософ писав, що саме серце допомагає 
людині відрізнити добро від зла, а справед-
ливість від несправедливості. Науковці вва-
жають, що «Філософія серця» Юркевича у 
класичній філософії права України виступає 
методологічним фундаментом морального 
обґрунтування права [ 11, с.118 ].
Період XIX ст. – початок ХХ ст. озна-

менувався поширенням ідей лібералізму в 
Україні. Також для цього часу характерним 
було посилення позитивістських поглядів 
на право, що спричинилось до зміщення 
акценту з обґрунтування права на питання 
про його функції. Разом з тим, відбувається 
активне пробудження національної само-
свідомості. Філософсько-правова спадщина 
цього часу найбільш яскраво представлена 
працями таких мислителів, як М. Драгома-
нова, І. Франка, М. Грушевського.
Як відзначає В. Ляшенко, «ґрунтов-

на розробка всього інституту прав людини 
(економічні, політичні, соціальні, культурні) 
та поєднання історико-національних тра-
дицій українського народу з досягненням 
світової правової думки належать М. Дра-
гоманову, погляди якого формувалися під 
впливом Гроція, Спінози, Локка» [ 8, с.196 ]. 
І хоча Драгоманов не залишив нам жодної 
цілісної праці про право, аналіз творчого до-
робку автора свідчить про те, що централь-
ною темою його правових досліджень були 
права людини. Особливе місце у творчості 
автора відводилось проблематиці співвідно-
шення прав особистості та прав нації. Дра-
гоманов як представник природно-правової 
теорії визнавав, що людина від народження 
наділена невід’ємними правами на життя та 
особисту недоторканість, а позитивне пра-
во призначене закріпити ці права. Вчений 
відстоював пріоритет прав людини і грома-
дянина над державними інтересами, хоча 
й визнавав усю важливість і гостроту націо-
нального питання.
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Досліджуючи питання права у науковій 
спадщині І. Франка, О. Бунчук зауважує, що 
І.Франко, не будучи юристом за фахом і не 
вдаючись до оцінки типів праворозуміння, 
виявляв схильність до інтегрування еле-
ментів природно-правового, соціологічного 
і формально-догматичного правопізнання 
(права людини розглядав як природне яви-
ще, захищав гідність людини незалежно від 
соціального становища, національної і ре-
лігійної належності; соціальне середовище 
вважав системою сфер, у яких відбувається 
формування права в процесі спілкування і 
співпраці людей; державі, її уповноваженим 
органам, відводив відповідальну роль у фор-
малізації права, санкціонуванні, встановлен-
ні, зміні чи відміні правових норм) [ 12 ]. На 
противагу М. Драгоманову, І. Франко нада-
вав пріоритет нації у співвідношенні «осо-
бистість – нація».
Український правознавець і соціолог М. 

Ковалевський одним із покликань держави 
вважав забезпечення прав і свобод людини. 
Неодмінними характеристиками держави 
він вважав рівність громадян, правове ре-
гулювання втручання держави в особисте 
життя її громадян, дотримання урядом за-
конів та судовий контроль за діяльністю 
уряду, забезпечення самоврядування сус-
пільства тощо [13 – с. 17].
Ідея невідчужуваності прав людини 

яскраво прослідковується у працях Б. Кіс-
тяківського, творчість якого загалом була 
спрямована на розроблення доктрини вер-
ховенства права. Б.Кістяківськй своїм на-
уковим доробком значно збагатив уявлення 
про правову державу. Вчений вважав, що 
передумовою існування правової держави є 
обмеження законом повноважень державної 
влади. Така обмеженість влади створюється 
визнанням за людиною невід’ємних, непо-
рушних і недоторканих прав. Науковець 
стає на захист прав і свобод особи; унемож-
ливлює владне свавілля, обмежуючи повно-
важення владних органів чіткими рамками 
закону. Для Кістяківського право і закон, 
принцип верховенства права і принцип за-
конності – поняття не тотожні. Верховен-
ство права вчений пов’язує із народовлад-
дям. Правова держава у Кістяківського – це 
держава народна і демократична, держава, 

у якій забезпечено верховенство права, а не 
закону [ 14, с.229 ]. 
Б. Кістяківський мислив правову дер-

жаву лише через визнання невідчужуваних 
природних прав людини: «невід’ємні пра-
ва людської особи не створюються держа-
вою; навпаки, вони за самою своєю суттю 
безпосередньо присвоєні особі. Серед цих 
невід’ємних безпосередньо притаманних 
людині прав на першому місці стоїть свобо-
да совісті» [ 15, с.846 ].
Радянський період розвитку правової 

науки України ознаменувався критикою 
як юснатуралізму загалом, так і концепції 
природних прав людини зокрема. Позити-
вістське трактування права було визнано 
єдиним і загальнообов’язковим для всієї ра-
дянської юридичної науки, а відкрите поши-
рення природно-правового праворозуміння 
було практично неможливим [16, с.130].
Підсумовуючи все, сказане вище, можна 

наголосити, що ідея невід’ємності природ-
них прав людини пронизує всю історію роз-
витку філософсько-правової думки України. 
Міцна юснатуралістична традиція нашої 
правової культури повинна стати підґрун-
тям, на якому відродиться демократичне 
і правове суспільство, із споконвічно при-
таманними йому ідеалами справедливос-
ті, свободи і природної рівності людей. На 
жаль, нинішня Україна – це держава, яка 
все ще бореться з негативними наслідками 
радянського легізму, який глибоко вкорі-
нився у сферу державної правової політики. 
Реалії життя вимагають заміни легістського 
праворозуміння юридичним, адже тільки 
переорієнтація сутності права на гуманіс-
тичний аспект є запорукою захисту прав і 
свобод людини. 
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АНОТАЦІЯ 
У статті висвітлюються витоки і ста-

новлення ідеї природних прав людини в кон-
тексті філософсько-правової історії України. 
Виявлено особливості юснатуралістичного 
мислення українців. 

SUMMARY 
The article highlights the origins and the 

development of the idea of natural human rights 
in the context of history of philosophy of law in 
Ukraine. Revealed the key features of natural law 
thinking of Ukrainian people.
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ÊÎÍÖÅÏÖÈß ÍÎÐÌ JUS COGENS 
Â ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÎÌ ÏÐÀÂÅ 
ÍÀ ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÎÌ ÓÐÎÂÍÅ

 ØÀÂÈÍÈÍÀ-ÊÀËÀØßÍ Äèàíà Àëåêñàíäðîâíà - ìàã³ñòð ïðàâà, 
Íàö³îíàëüíèé óí³âåðñèòåò «Îäåñüêà þðèäè÷íà àêàäåì³ÿ»

Анализ концепции норм jus cogens позво-
ляет сделать вывод, что понятия «jus cogens» 
является императивной нормой междуна-
родного права.  Автор определил характерные 
признаки этого понятия, порядок определе-
ния и приминения. На основании этого сделал 
вывод о том, что именно нормы «jus cogens» 
выступает в качестве объекта общего между-
народного права.

Ключевые слова: международное право, концеп-
ция, нормы jus cogens, императивная норма.

Международное право представляет со-
бой особенную систему юридических норм, 
которые регулируют отношения между его 
субьектами. Норма международного пра-
ва – правило поведения, которое призна-
ется государствами и другими субъектами 
международного права в качестве обще-
обязательного1. Нормы международного 
права следует отличать от так называемых 
обыкновений, или норм международной 
вежливости (международной морали), ко-
торые соблюдаются субъектами междуна-
родного права во взаимных отношениях. 
Если международно-правовые нормы – это 
юридически обязательные правила поведе-
ния, то обыкновения (или нормы) междуна-
родной вежливости лишены качества юри-
дически обязательных. Нарушение норм 
международного права дает основание для 
международно-правовой ответственности, а 
нарушение обыкновений такой ответствен-
1 Бирюков П.Н.: Международное право. – М: 
Юрайт, 2012

ности не влечет. К нормам международной 
вежливости относится большинство правил 
дипломатического этикета.
Содержание норм международного 

права составляют права и обязанности, ко-
торыми наделяются государства и другие 
субъекты международного права. Вступая 
в отношения между собой, субъекты между-
народного права реализуют свои права и 
соблюдают обязанности, устанавливаемые 
международно-правовыми нормами. Нор-
мы международного права имеют опреде-
ленную специфику. Особенное место среди 
них занимают нормы jus cogens. 
В соответствии со статьёй 53 Венской 

конвенции о праве международных догово-
ров 1969 г., это норма, «которая принима-
ется и признаётся международным сообще-
ством государств в целом как норма, откло-
нение от которой недопустимо и которая 
может быть изменена только последующей 
нормой общего международного права, но-
сящей такой же характер»2.
Прежде всего, следует подчеркнуть, что 

нормы jus cogens – это не отдельный источ-
ник международного права, а особенный 
статус определенных его норм.
Статьи Венской Конвенции о праве 

международных договоров дают определе-
ние императивной нормы jus cogens, но не 
перечисляют нормы, имеющие характер jus 
cogens. Специфика этих норм очень разноо-
бразна. Известность формальной конструк-
2 Венская конвенция о праве международных до-
говоров 23 мая 1969 г.
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ции при неясности содержания породила 
острые споры среди ученых и практиков, 
какие же именно нормы можно считать им-
перативными нормами jus cogens.
Впервые нормы jus cogens были упомя-

нуты в работе Комиссии в Третьем докладе 
cпециального докладчика по праву между-
народных договоров Дж. Дж. Фитцмориса 
под заголовком «законность объекта». 
Появление норм, имеющих характер jus 

cogens, относится к сравнительно недавнему 
прошлому, при этом международное право 
находится в процессе бурного развития.
Для более глубокого понимания jus 

cogens, отправным пунктом для любого ис-
следования jus cogens остается Венская кон-
венция. В Венской конвенции определя-
ются базовые элементы природы, условий 
и последствий jus cogens. В соответствии с 
Венской конвенцией jus cogens относится 
к императивным нормам общего междуна-
родного права, которые определяются как 
1) нормы, 2) которые принимаются и при-
знаются международным сообществом го-
сударств в целом как норма, 3) отклонение 
от которой недопустимо. Если какая-либо 
норма становится нормой jus cogens, между-
народные договора, которые противоречат 
этой норме, становятся недействительны-
ми3. 
Данная формулировка позволяет вне-

сти ясность в некоторые ключевые вопро-
сы, которые, возможно, не были понятны 
до появления Венской конвенции. Напри-
мер, такая формулировка решает важный 
вопрос, связанный с природой нормы jus 
cogens. В первоначальной концепции нор-
ма jus cogens рассматривалась как неконсен-
суальный источник права, вытекающий из 
естественного права. И если статья 50 Про-
екта статей 1966 года оставляет этот вопрос 
открытым, просто определив jus cogens 
как «императивную норму общего между-
народного права, отклонение от которой 
не допустимо», то в статье 53 Венской кон-
венции добавлено ограничение: «которая 
принимается и признается международным 
сообществом государств в целом», тем са-

3 Пункт 1 Приложения A к Докладу Комиссии 
международного права о работе шестьдесят тре-
тьей сессии (A/66/10).

мым подразумевая,что принятие нормы го-
сударствами в целом является условием jus 
cogens4. 
Вместе с тем в статье 53 Венской конвен-

ции не указан процесс, который позволяет 
норме общего международного права под-
няться до уровня императивной нормы; нет 
там и указания на то, как такие нормы мо-
гут быть выявлены. Вопросы, которые воз-
никают в этой связи, касаются, в том числе, 
значения и следствия того, что какая-либо 
норма «принимается и признается междуна-
родным сообществом государств в целом»5.
Как отмечалось выше, ссылки на jus 

cogens содержатся в ряде постановлений 
Постоянной палаты международного пра-
восудия и Международного Суда, а также 
в негласных и частных мнениях отдельных 
судей. В более ранних делах, однако, суд не 
делал попыток прояснить природу, усло-
вия, содержание и последствия jus cogens, а 
ограничивался лишь ссылкой на jus cogens. 
В этом отношении типичным примером мо-
гут служить соображения Суда о запрете на 
применение силы по делу о Военной и во-
енизированной деятельности. Суд сослался 
на тот факт, что запрет на применение силы 
часто называется государствами «фундамен-
тальным или основополагающим принци-
пом [обычного международного] права», 
что Комиссия назвала «правовую норму 
Устава, касающуюся запрета», «ярким при-
мером нормы международного права, ко-
торая имеет характер jus cogens», и что обе 
стороны в споре упоминали данную норму 
как имеющую статус jus cogens. Тем не ме-
нее сам Суд прямо незаявил о том, что он 
считает запрет на применение силы нормой 
jus cogens.
Вместе с тем решения по недавним де-

лам показывают, что Суд стал более склонен 
характеризовать некоторые нормы как jus 
cogens и готов разбираться в нюансах jus 
cogens. Например, в вопросах, касающихся 
обязательства выдавать или осуществлять 
судебное преследование, Суд заявляет, что 
4 Буткевич О. – Формування норм jus cogens у до 
класичному міждународному праві. \\ Вісник Акаде-
мії правових наук. 2006. – № 4- с. 207-218
5 Власов. Д.С. – Императивные меры jus cogens и 
правовые позиции Муждународного Суда ООН \\ 
Российский юридический журнал. – 2006. – № 1. 
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«запрет пыток составляет часть обычного 
международного права и он стал импера-
тивной нормой (jus cogens)». Более того, Суд 
указал на то, что данный запрет «основан на 
широко \распространенной международной 
практике и на opinio juris государств», что 
он включен в «многочисленные междуна-
родные договоры универсального примене-
ния», что «он был включен в национальное 
право почти всех государств» и что «пытки 
регулярно осуждаются на национальных и 
международных форумах».
В том что касается характера норм jus 

cogens, Венская конвенция определяет jus 
cogens в качестве нормы позитивного пра-
ва, основанной на согласии. Это также вы-
текает из решений Международного Суда, 
включая дело Бельгия против Сенегала, в 
котором при обосновании вывода о том, что 
запрет пыток является нормой jus cogens, 
Суд отметил, что этот запрет основан на 
«широко распространенной международ-
ной практике и на opinio juris государств», 
отметив далее, что он «присутствует в мно-
гочисленных международных договорах 
универсального применения» и что «он был 
включен во внутреннее законодательство 
почти всех государств»6. Суд также добавил, 
что пытки «регулярно осуждаются на наци-
ональных и международных форумах». Кон-
цептуальное определение jus cogens в тер-
минах позитивного права, основанного на 
согласии государств, может стать отходом от 
их прежнего осмысления как следствия раз-
вития естественного права. 
К категории jus cogens относятся прин-

ципы международного права, которые яв-
ляют собой наиболее общее выражение 
установившейся практики международных 
отношений, юридически закрепленные на-
чала современного международного права, 
его фундамент. Принципы международного 
права способствуют стабилизации междуна-
родных отношений, ограничивая их опре-
деленными нормативными рамками, и за-
крепляют все новое, что появляется в прак-
тике международных отношений, и таким 
образом способствуют их развитию.

6 Questions relating to the Obligation to Prosecute or 
Extradite (Belgium v. Senegal), Judgment of 20 July 
2012, I.C.J. Reports 2012, 422 at para 99.

Комиссия по международному праву 
решила указать на существование норм jus 
cogens и предоставить практике государств 
и международным трибуналам самим вы-
явить эти нормы. Она предложила следу-
ющую схему определения того,являеться 
ли норма императивной нормой jus cogens: 
норма включена в многосторонние согла-
шения, создающие нормы, и отклонение от 
нее запрещено в этих документах; значи-
тельное количество государств принимают 
норму существенную для международного 
публичного порядка, в связи с чем норма 
более высокого международного значения; 
норма признана и применяется междуна-
родными трибуналами, в частности в случа-
ях ее нарушения, и толкуется на практике, 
как правило поведения jus cogens со всеми 
вытекающими последствиями.
Исходя из предложений Комиссии по 

международному праву можно заключить, 
что судебная деятельность играет значи-
тельную роль в определении того, какие 
нормы императивного характера признаны 
международным сообществом в целом как 
нормы jus cogens.
Не может существовать “закон” выше 

общечеловеческих ценностей – этот тезис 
и является основой концепции норм jus 
cogens. Не одна норма международного или 
национального права не в праве иерархич-
но стоять на высшей ступени, чем нормы jus 
cogens.
В процессе эволюции международ-

ных отношений, изменений политиче-
ских реалий, соответствующего развития 
международного права, создания новых и 
толкования, применение существующих 
форм,фундаментальные ценности не долж-
ны быть не каким образом нарушены, и 
именно в обеспечении их нерушимости ле-
жит основная функция норм jus cogens7.
Необходимо также подчеркнуть, что не 

одна с признанных на сегодня императив-
ных норм не существует исключительно в 
обычной неписанной форме. Все они имеют 
конвенционное закрепление, которое не яв-
ляется абсолютно необходимым для приоб-
ретения нормой статуса jus cogens.
7 Дрьоміна-Волок – Концепція норм jus cogens \\ 
Актуальні проблеми політики. – 2007. Вип. 32.
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В современном международном праве 
императивные нормы, как и другие нормы 
международного права, создаются по согла-
сию самых субьектов, но в силу их исклю-
чительной значимости и высшего юридиче-
ского статуса в системе норм международно-
го права8.
Нормы jus cogens, по своей сути не могут 

противоречить друг другу, а также не могут 
быть исключения или отклонения от их со-
блюдения государствами. Нельзя в таком 
случае говорить об иерархии императивных 
норм международного права,так как они все 
имеют высшую юридическую силу
Императивная норма современного 

международного права,которая запрещает 
агрессивное приминение силы или угрозу 
силой, приобрела юридически – обязатель-
ный характер.
Обязательста соблюдать императивные 

нормы международного права носят харак-
тер erga omnes, т.е. это обязательство обще-
го характера, которые государство имеет 
не к другому конкретному государству или 
группе государств, а ко всему международ-
ному содружеству в целом.
В числе общепризнанных норм jus 

cogens можно назвать основные принципы 
международного права, нормы, запрещаю-
щие международные преступления (агрес-
сию, геноцид и т. п.), а также направленные 
на защиту прав человека. 
В юридическом понимании приобрете-

ние международным обязательством харак-
тера erga omnes, означает право требовать у 
другого государства признания нарушения 
международного соглашения и компенса-
ции.
Комиссия находится на стадии разработ-

ки проекта статей об ответственности госу-
дарств по приминении концепции обяза-
тельств “ erga omnes” в отношении понятия 
международное преступление.
Нормы jus cogens должны соблюдаться и 

быть применимыми к любой сфере между-
народных отношений. Нормами jus cogens 
являются нормы общего международного 
права, его основные принципы9.
8 Дрьоміна-Волок – Норми jus cogens та імперати-
візація міжнародного права \\ Правове життя сучас-
ної України – 2010.
9 Бирюков П.Н.: Международное право. – М: 

Сложилось общее понимание, что нор-
мами jus cogens являются принципы Уста-
ва ООН, содержание которых отражено в 
Декларации о принципах международного 
права, касающихся дружественных отноше-
ний и сотрудничества между государствами 
в соответствии с Уставом ООН, от 24 октя-
бря 1970 г. Следует, однако, отметить, что 
нет какого – либо международно-правового 
акта, который перечислял бы императив-
ные нормы, имеющие характкр jus cogens. 
Выделение норм jus cogens было вызвано 
признанием государствами наличия ряда 
международно-правовых норм,которые со-
ставляют основу международного право-
порядка. Отклонение от таких норм рас-
сматривается как посягательство на общее 
международное право.
Никто всерьез не оспаривает тот факт, 

что jus cogens является частью современ-
ного международного права. Тем не менее 
конкретные очертания, содержание и по-
следствия jus cogens остаются темами для 
дискуссий. Рассмотрев означенные элемен-
ты, Комиссия могла бы внести значимый 
вклад в кодификацию и последовательное 
развитие международного права.
Результаты работы Комиссии над этой 

темой могут иметь различные формы. Тем 
не менее на этом этапе наиболее подходя-
щей формой представляется проект выво-
дов с комментариями. Выводы, хотя они и 
содержат незначительное число положений 
нормативного характера, должны также 
быть сформулированы таким образом, что-
бы не препятствовать развитию jus cogens 
или ослаблять действие его норм10. 
Данная тема является важной для госу-

дарств, поскольку она способствует большей 
ясности в вопросе о jus cogens, его формиро-
вании и последствиях. В нескольких недав-
них спорах между государствами подраз-
умевались нормы jus cogens или потенци-
альные нормы jus cogens. Хотя государства 
часто соглашались с тем, что конкретные 
нормы в конкретном случае имели статус 
норм jus cogens, спор часто относился к воз-
действию норм jus cogens на другие правила 

Юрайт, 2012
10 Толстых В.Л. Международное право: Практи-
кум. – М.: Юристъ, 2002
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международного права. Прояснение неко-
торых правовых аспектов jus cogens могло 
бы способствовать разрешению междуна-
родных споров. Как и в случае с темой об 
обычном международном праве, проясне-
ние правил в отношении jus cogens было бы 
особенно полезным для судей внутренних 
судов и других юристов, не являющихся 
специалистами в международном праве, у 
которых может возникнуть необходимость 
применять нормы международного права, 
включая нормы jus cogens. 
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SUMMARY 
. The analysis of the concepts of the peremp-

tory norm (jus cogens) allows concluding that the 
concept “jus cogens” is an imperative norm of in-
ternational law. The author has defi ned the fea-
tures of this concept, procedure for determination 
and its application. He has concluded that it is the 
“jus cogens” norm that acts as an object of general 
international law.
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