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ÓßÂÍ² ÊÎË²Ç²¯ 
Â ÊÎÍÑÒÈÒÓÖ²ÉÍÎÌÓ ÏÐÀÂ²

В статье рассмотрена проблема псев-
доколлизий в конституционном праве. Ак-
центируется внимание, что неправильная 
квалификация ситуации как коллизии дает 
возможность субъекту правоприменения 
пренебрегать наличием существующих право-
вых норм та осуществлять их произвольное 
применение, исходя с политической целесо-
бразности и собственных политических ин-
тересов. К тому же, ошибочное восприятие 
соотношения между нормами как коллизии 
может создавать иллюзию вакууму правово-
го регулирования в конституционно-правовой 
сфере, следствием чего могут быть полити-
ческие кризисы. 
Ключевые слова: коллизия в конститу-

ционном праве, пробел в законодательстве, 
псевдоколлизия, толкование норм права

 ÌÎÑÊÀËÞÊ Îëåêñàíäð Âîëîäèìèðîâè÷ - êàíäèäàò þðèäè÷íèõ íàóê, 
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óí³âåðñèòåòó ³ìåí³ Òàðàñà Øåâ÷åíêà 

ÓÄÊ 342.5

призводить до помилок у правозастосуванні. 
Відтак, метою статті є аналіз правозастосов-
чих ситуацій у конституційному праві, уяв-
лення про які, як про колізії, може призво-
дити хибного вибору правової норми. 

Виклад основного матеріалу
На теоретичному рівні розмежувати колі-

зії та уявної колізії здійснюється наступним 
чином. Під колізією розуміється різновид 
юридичних протиріч, що виникають за на-
явності як мінімум двох правових норм (пра-
вових приписів), які врегульовують одні і ті 
самі суспільні відносини, але внаслідок роз-
ходження цих правових приписів за змістом 
необхідно обрати лише одну норму. У свою 
чергу, уявна колізія є явищем, при якому 
одна з перелічених ознак колізій є відсутня, 
натомість суб’єкт вибору правової норми пе-
реконаний у необхідності надання пріорите-
ту одній з правових норм [1, с. 336]. 
У практичній площині уявні колізії при-

зводять до значних проблем. Для пояснення 
звернемося до наступного прикладу. Відпо-
відно до пункту 2 частини сьомої статті 21 
Закону «Про Кабінет Міністрів Укр  аїни» Ка-
бінет Міністрів України призначає на посаду 
перших заступників і заступників міністрів 
за поданням Прем’єр-міністра України. Від-
повід но до пункту 4 частини першої статті 
44 міністр України вносить Прем’єр-міністру 
України подання щодо призначення на по-
саду першого заступника і заступників міні-
стра та звільнення зазначених осіб з посади. 
Розгляд співвідношення наведених норм як 

Постановка проблеми
Тема колізій у законодавстві неодноразо-

во висвітлювалася в юридичній літературі.-
В першу чергу, варто відмітити роботи В. Ро-
таня, С. Погребяка та А. Мірошниченка. Що 
стосується проблем колізій у конституційно-
му законодавстві, то насамперед привертає 
увагу публікація І. Пономаренко «Динаміка 
підходів до розуміння колізій у конституцій-
ному праві: аналітична і синтетична школи». 
Водночас у вітчизняній юридичній літера-
турі залишається нерозглянутою проблема 
уявних колізій. Між тим розмежування колі-
зій і уявних колізій має важливе не лише тео-
ретичне, але і практичне значення, оскільки 
неправильна кваліфікація ситуації як колізії 
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колізії означає необхідність здійснити вибір на 
користь однієї з них, фактично нехтуючи іншою. 
Втім, з наведеного нами вище визначення 

слідує, що колізія існує внаслідок взаємови-
ключності правових норм. Як вказує Т. Ще-
колаєва, при колізії виключається сумісне за-
стосування норм права, оскільки вони перед-
бачають різні моделі поведінки, тому суб’єкт 
реалізації права зобов’язаний вибрати одну 
із декількох норм лише одну [2, c. 109]. Якщо 
правове регулювання суспільних відносин 
може бути здійснене одночасно двома нор-
мами, то в цьому випадку не можна говорити 
про наявність колізії норм у конституційному 
праві. До того ж слід враховувати, що в про-
цесі тлумачення, інтерпретатор повинен шу-
кати можливість такого тлумачення, за якого 
в міру можливостей уникати суперечностей 
між нормами права [3, с. 105]. 
Аналіз Закону «Про Кабінет Міністрів 

України» дозволяє зробити висновок, що 
при призначенні перших заступників та за-
ступників міністрів обидві наведені правові 
норми повинні застосовуватися одночасно. 
Своєрідне «примирення» правових норм 
передбачатиме трьохступеневу процедуру 
призначення заступників міністра – тобто 
міністр робить подання Прем’єр-міністру, 
глава уряду робить подання Кабінету Міні-
стрів, а уряд затверджує призначення. Слід 
також враховувати і те, що кваліфікація про-
цедури призначення на посаду заступників 
міністрів як колізії передбачає для вибору 
правової норми використання колізійних 
принципів «кожний наступний акт скасовує 
попередній» та спеціальний закон (норма) 
скасовує загальний». Наведені норми не спів-
відносяться як загальна і спеціальна та роз-
міщені в одному нормативно-правовому акті. 
Відтак фактично кваліфікація ситуації як ко-
лізії дозволяє обґрунтовувати вибір правової 
норми, виходячи з критеріїів політичної до-
цільності, а не існуючих правил тлумачення. 
Втім, можливі випадки, коли застосуван-

ня колізійних принципів внаслідок хибного 
сприйняття ситуації як колізії може призво-
дити до блокування конституційно-правових 
відносин. Звернемося до такого прикладу. 
Згідно з частиною другою статті 2 Закону 
України «Про публічні закупівлі» умови, по-
рядок та процедури закупівель товарів, робіт 

і послуг для забезпечення потреб держави 
та територіальної громади регулюються ви-
ключно Законом «Про публічні послуги». Та-
ким чином закупівлю послуг з виготовлення 
виборчих бюлетенів необхідно проводити 
за процедурою відкритих торгів з дотри-
манням визначених законом строків. Нато-
мість частина друга статті 39 Закону «Про 
вибори Президента України» передбачає, 
що закупівля товарів, оплата робіт, послуг 
для підготовки і проведення виборів Пре-
зидента України під час виборчого процесу 
здійснюються виборчими комісіями за раху-
нок коштів Державного бюджету України 
без застосування тендерних (конкурсних) 
процедур у порядку, встановленому Цен-
тральною виборчою комісією. Якщо розгля-
дати цю ситуацію як колізію, то слід виходи-
ти з наступного. 
Колізія між нормами рівної юридичної 

сили може долатися шляхом використан-
ня змістовного чи темпорального критерію. 
При цьому при подоланні змістовних колі-
зій необхідно виходити зі спеціального ха-
рактеру саме норми права, а не норматив-
но-правового акту, оскільки критерієм спе-
ціальності є спеціальний характер норми.-
У процесі застосування здійснюється вибір 
не нормативного акту, а конкретної право-
вої норми (нормативного припису). Пробле-
ма ж вибору нормативного акту є похідною 
від проблеми вибору норми права і виникає 
внаслідок розміщення норм, які можуть бути 
застосовані до конкретних фактичних обста-
вин, у різних нормативних актах. Як слушно 
зазначається у виданні «Проблемні питання 
у застосуванні Цивільного і Господарського 
кодексів України»: «Коли мова йде про пе-
реважне застосування спеціального закону, 
то мається на увазі перш за все не закон як 
нормативно-правовий акт, а відповідна пра-
вова норма чи її частина, за змістом якої ви-
значається, є ця норма (її частина) спеціаль-
ною чи загальною. Це не виключає повністю 
врахування тієї обставини, яку назву має за-
кон чи його структурний підрозділ, до якого 
включена правова норма, але ж головним є 
не те, до якого закону включена певна право-
ва норма, що має бути визначена як загальна 
чи спеціальна, а який зміст ця норма має»-/
[4, c. 396, 397, 399, 401; 5, с. 9; 6, с. 133]. 
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Зважаючи на викладене, вказані норми 
Закону «Про вибори Президента України» 
не можуть бути визначені як спеціальні від-
носно норм Закону «Про публічні закупівлі». 
Фактично, наведені норми співвідносяться 
між собою як спеціальні: вони є частково за-
гальними, а частково – спеціальними одна по 
відношенню до іншої. З цієї причини надан-
ня пріоритету одній з норм на підставі зміс-
товного критерію видається неможливим. 
У теорії права пропонуються використо-

вувати наступні критерії для подоланні колі-
зії спеціальних норм: 1) особливості, властиві 
застосуванню норм права в залежності від їх 
галузевої належності; 2) застосовується пізні-
ше видана норма; 3) застосовується норма, 
яка точніше регулює відповідні відносини, 
іншими словами, застосовується більш спе-
ціальна норма [7, c. 66; 8, с. 121-122]. Серед 
названих критеріїв найбільш обґрунтованим 
є той, який передбачає застосування більш 
пізньої у часі норми, тобто застосування тем-
порального правила подолання змістовних 
колізій. Пізніше прийнятим законом є саме 
Закон «Про публічні закупівлі». Додатковим 
аргументом, хоча і недостатньо переконли-
вим, на користь застосування Закону «Про 
публічні закупівлі» може бути те, що відпо-
відно до вже згаданої нами частини другої 
статті 2 Закону «Про публічні закупівлі» умо-
ви, порядок та процедури закупівель товарів, 
робіт і послуг регулюються встановлюватися 
або змінюватися іншими законами України. 
У той же час застосування такого фор-

мального підходу до вирішення цієї ситуації 
на практиці означало б наступне. Згідно із-
Законом «Про публічні закупівлі» мінімаль-
ний строк для закупівлі послуг з виготов-
лення виборчих бюлетенів для проведення 
виборів Президента України, виходячи з 
їх орієнтовної вартості - 93 557 380 гривен, 
становить 48 календарних днів. Згідно із 
Законом «Про вибори Президента Укра-
їни» ЦВК має забезпечити виготовлення 
виборчих бюлетенів не пізніше як за 7 днів 
до дня виборів. Формат виборчого бюлете-
ня залежить від кількості зареєстрованих 
кандидатів на пост Президента України. 
Реєстрація кандидатів на пост Президента 
України під час підготовки та проведення 
чергових виборів Президента України 31 

березня 2019 року завершилася 8 лютого 
2019 року (частина десята статті 51 Закону 
України «Про вибори Президента України»). 
Рішення про скасування реєстрації кандида-
та на пост Президента України Центральна 
виборча комісія приймає не пізніше як за 22 
дні до дня виборів (частина перша статті 56 
зазначеного Закону), тобто до 8 березня 2019 
року включно. Враховуючи вимоги Закону 
«Про вибори Президента України», Комісія 
повинна забезпечити виготовлення вибор-
чих бюлетенів протягом 16 календарних 
днів. 
Таким чином, застосування вказаних 

норм Закону «Про публічні закупівлі» уне-
можливило б проведення виборів, оскільки 
виготовлення бюлетенів мало б відбутися 
вже після дати їх закінчення. Однак, розгляд 
такої ситуації, як колізії не враховує принци-
пово важливий нюанс. Згідно зі статтею 71 
Закону України «Про вибори Президента 
України», виборчі бюлетені є документами 
суворої звітності, які містять ступені захис-
ту. Відповідно до Листа, наданого у відпо-
відь на звернення ЦВК, від 29 грудня 2018 
року № 3241-06/57997-03 Міністерство еко-
номічного розвитку і торгівлі України по-
відомило, що у сфері його управління зна-
ходиться єдине підприємство, що володіє 
матеріально-технічною базою та виробни-
чими потужностями, необхідними для ви-
готовлення виборчих бюлетенів – держав-
не підприємство «Поліграфічний комбінат 
«Україна» по виготовленню цінних паперів». 
Відповідно до пункту 2 частини другої статті 
35 Закону України «Про публічні закупівлі» 
у разі відсутності конкуренції (у тому числі з 
технічних причин) на відповідному ринку, 
внаслідок чого договір про закупівлю може 
бути укладено лише з одним постачальни-
ком, за відсутності при цьому альтернати-
ви, застосовується переговорна процеду-
ра закупівлі. Оскільки виготовити виборчі 
бюлетені у необхідній кількості та в строки, 
встановлені Законом України «Про вибори 
Президента України», може лише держав-
не підприємство «Поліграфічний комбінат 
«Україна» по виготовленню цінних паперів», 
то відповідно до пункту 2 частини другої 
статті 35 Закону необхідно застосувати пере-
говорну процедуру закупівлі [9]. 
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Висновки
Для конституційного права проблема 

уявних колізій набуває особливого значення, 
адже конституційне право є найбільш полі-
тичною галуззю права, яка тісно пов’язана 
з боротьбою за владу. Це означає, що уяв-
ні колізії можуть виникати не лише внаслі-
док помилки при тлумаченні норм права 
суб’єктами правовідносин, а і як наслідок 
умисного представлення співвідношення 
між нормами як колізії. У цьому випадку не-
правильна кваліфікація ситуації як колізії дає 
змогу суб’єкту правозастосування нехтувати 
наявністю існуючих правових норм та здій-
снювати їх довільне застосовування, виходя-
чи з політичної доцільності та власних полі-
тичних інтересів. 
Втім, навіть помилкове тлумачення ситу-

ації як колізії створює серйозні загрози для 
повноцінного функціонування конституцій-
но-правових відносин. Пояснюється це тим, 
що хибне сприйняття співвідношення між 
нормами як колізії може створювати ілюзію 
вакууму правового регулювання в конститу-
ційно-правовій сфері. При цьому для консти-
туційного права це небезпечно, зважаючи на 
обмежений потенціал застосування таких ін-
струментів подолання прогалин як аналогія 
закону та аналогія права. У такому випадку 
сприйняття ситуації як колізії може призво-
дити до блокування конституційно-правових 
відносин, а отже, і до виникнення політичної 
кризи.
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Тема колізій у законодавстві неодноразо-
во висвітлювалася в юридичній літературі. 
Водночас у вітчизняній юридичній літера-
турі залишається не розглянутою проблема 
уявних колізій. 
Під колізією розуміється різновид юри-

дичних протиріч, що виникають за наявнос-
ті як мінімум двох правових норм (правових 
приписів), які врегульовують одні і ті самі сус-
пільні відносини, але внаслідок розходження 
цих правових приписів за змістом необхідно 
обрати лише одну норму. У свою чергу, уяв-
на колізія є явищем, при якому одна з пере-
лічених ознак колізій є відсутня, натомість 
суб’єкт вибору правової норми переконаний 
у необхідності надання пріоритету одній з 
правових норм
Для конституційного права проблема 

уявних колізій набуває особливого значення, 
адже конституційне право є найбільш полі-
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тичною галуззю права, яка тісно пов’язана 
з боротьбою за владу. Це означає, що уяв-
ні колізії можуть виникати не лише внаслі-
док помилки при тлумаченні норм права 
суб’єктами правовідносин, а і як наслідок 
умисного представлення співвідношення 
між нормами як колізії. У цьому випадку не-
правильна кваліфікація ситуації як колізії дає 
змогу суб’єкту правозастосування нехтувати 
наявністю існуючих правових норм та здій-
снювати їх довільне застосовування, виходя-
чи з політичної доцільності та власних полі-
тичних інтересів. 
Втім, навіть помилкове тлумачення ситу-

ації як колізії створює серйозні загрози для 
повноцінного функціонування конституцій-
но-правових відносин. Пояснюється це тим, 
що хибне сприйняття співвідношення між 
нормами як колізії може створювати ілюзію 
вакууму правового регулювання в конститу-
ційно-правовій сфері. При цьому для кон-
ституційного права це особливо небезпечно, 
зважаючи на обмежений потенціал застосу-
вання таких інструментів подолання прога-
лин як аналогія закону та аналогія права.-
У такому випадку сприйняття ситуації як ко-
лізії може призводити до блокування консти-
туційно-правових відносин, а отже, і до ви-
никнення політичної кризи.
Ключові слова: колізія в конституційному 

праві, прогалина в законодавстві, уявна колі-
зія, тлумачення норм права.

The subject of confl icts in the legislation has 
been repeatedly considered in legal literature. 
At the same time, the problem of imaginary con-
fl icts remains in the domestic legal literature.

Under the confl ict is meant a variety of le-
gal contradictions that arise in the presence of 
at least two legal norms (legal provisions), which 
regulate the same social relations, but due to the 
difference in these legal provisions in content, it 
is necessary choose only one norm. In its turn, 
an imaginary confl ict is a phenomenon in which 
one of the listed signs of confl icts is absent, while 
the decision maker of the legal norm is con-
vinced of the necessity to give priority to one of 
the legal norms.

For constitutional law, the problem of imag-
ine confl icts becomes of particular importance, 
since constitutional law is the most political 
branch of law, which is closely linked to the 
struggle for power. This means that imagined 
confl icts may occur not only as a result of an er-
ror in interpreting the rules of law by the sub-
jects of the legal relationship, but also as a con-
sequence of the deliberate representation of the 
correlation between the norms as confl icts. In 
this case, the incorrect qualifi cation of the situ-
ation as a confl ict enables the subject of law en-
forcement to neglect the essence of existing legal 
norms and to exercise their violent application, 
based on political expediency and their own po-
litical interests.

However, even a false interpretation of the 
situation as a confl ict creates serious threats to 
the full functioning of constitutional and le-
gal relations. This is explained by the fact that 
the false perception of the correlation between 
norms as a confl ict can create an illusion of a vac-
uum of legal regulation in the constitutional and 
legal sphere. At the same time, this is particu-
larly dangerous for constitutional law, inasmuch 
as the limited potential for such instruments to 
overcome gaps as an analogy of statute and the 
analogy of law. In this case, the perception of the 
situation as a confl ict can lead to the blocking 
of constitutional-legal relations, and hence the 
emergence of a political crisis.

Key words: confl ict in constitutional law, 
gap in legislation, imagine confl ict, interpreta-
tion of law

АНОТАЦІЯ 
У статті розглянута проблема уявних 

колізій у конституційному праві. Наголошу-
ється, що неправильна кваліфікація ситуації 
як колізії дає змогу суб’єкту правозастосуван-
ня нехтувати наявністю існуючих правових 
норм та здійснювати їх довільне застосову-
вання, виходячи з політичної доцільності та 
власних політичних інтересів. До того ж, хиб-
не сприйняття співвідношення між нормами 
як колізії може створювати ілюзію вакууму 
правового регулювання в конституційно-пра-
вовій сфері, наслідком чого можуть бути по-
літичні кризи
Ключові слова: колізія в конституційному 

праві, прогалина в законодавстві, уявна колі-
зія, тлумачення норм права
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ÌÓÍ²ÖÈÏÀËÜÍÀ ÏÐÀÂÎÒÂÎÐ×²ÑÒÜ Â ÓÊÐÀ¯Í² 
ÙÎÄÎ ÏÐÀÂÀ ÍÀ ÌÈÐÍ² Ç²ÁÐÀÍÍß: ÄÈÑÎÍÀÍÑ 

Ì²ÆÍÀÐÎÄÍÎ-ÏÐÀÂÎÂÈÕ ÑÒÀÍÄÀÐÒ²Â ÒÀ 
Â²Ò×ÈÇÍßÍÎ¯ ÏÐÀÊÒÈÊÈ

В статье на основании формально-юри-
дического анализа Конституции и законов 
Украины, других источников муниципаль-
ного права Украины, с учетом националь-
ной судебной практики и решений ЕСПЧ, 
результатов доктринальных исследований, 
проведенных в юридический науке, раскрыто 
муниципальную правотворчество относи-
тельно реализации конституционного права 
на мирные собрания на локальном уровне.
Проведено сравнение отечественной 

практики утверждения и обеспечения кон-
ституционного права на мирные собрания, 
в том числе путем муниципальной право-
творчества, с международно-правовыми и 
европейским стандартам реализации права 
на мирные собрания.
Ключевые слова: право на мирные собра-

ния, муниципальные правотворчество, меж-
дународно-правовые стандарты, права чело-
века, Европейский суд по правам человека.

 ÄÅÌÈÄÅÍÊÎ Âîëîäèìèð Îëåêñ³éîâè÷ - êàíäèäàò þðèäè÷íèõ íàóê, äîöåíò, 
ïðîôåñîð êàôåäðè êîíñòèòóö³éíîãî ïðàâà òà ïðàâ ëþäèíè Íàö³îíàëüíî¿ àêàäåì³¿ 
âíóòð³øí³õ ñïðàâ

 ÓÄÊ 340.2 

держави. Зокрема, нагадаємо, «Революція 
на граніті» (голодування студентів у центрі 
Києва в 1990 році) стала вагомим поштов-
хом до проголошення незалежності Украї-
ни. «Помаранчева революція» 2004 року була 
протестом проти фальсифікацій результатів 
президентських виборів та забезпечила де-
мократичний розвиток України на засадах 
верховенства права та закону. Здобутком «Ре-
волюції гідності» є повалення авторитарного 
режиму, відновлення цивілізаційного вибору 
Українського народу на євроінтеграцію, що 
послідуючому матеріалізувалося в підписан-
ні Угоди про асоціацію з Європейським Со-
юзом, отриманні безвізу тощо.
Разом з тим, неважко помітити, що реалі-

зація права на мирні зібрання в національ-
них реаліях досить часто характеризується 
революційним контекстом, Більше того в 
останньому випадку («Революція гідності») 
супроводжувалася значними людськими 
жертвами, анексією та окупацією державної 
території, зниженням економічного розви-
тку держави, зубожінням населення тощо. 
На наш погляд, це пов’язано фактично 

з повною відсутністю належного норматив-
но-правового регулювання права на мирні 
зібрання в Україні. Адже, закріплення цьо-
го права на рівні Основного Закону України 
суперечить міжнародно-правовим стандар-
там регламентації цього права. Більше того, 
незадовго будемо святкувати вже тридцять 
років незалежності України, проте й досі 
відсутній базовий закон, що встановлював 

Постановка проблеми
Одним із основоположних політичних 

прав громадянина в демократичній країні є 
право на мирні зібрання. Фактично, без по-
вноцінного втілення цього права не можли-
ве існування реального народовладдя, гро-
мадянського суспільства, справжнє функ-
ціонування демократичного політичного 
режиму та й, беззаперечно, прогресивний 
розквіт держави. 
Варто зауважити, що реалізація права на 

мирні зібрання в Україні неодноразово кар-
динально змінювала напрям розвитку нашої 
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би чітку процедуру реалізації та обмеження 
права на мирні зібрання. 
Така державна політика щодо права на 

мирні зібрання змушує органи місцевого са-
моврядування (місцеві ради та їх виконавчі 
органи) приймати власні нормативно-пра-
вові акти з метою регламентації реалізації 
права на мирні зібрання в межах сіл, селищ, 
міст, територій добровільно об’єднаної те-
риторіальної громади тощо. Адже, є сус-
пільні відносини, пов’язані з реалізацією 
права на мирні зібрання, що знаходяться в 
певному вакуумі в аспекті їх законодавчого 
регулювання. Як наслідок, перед органами 
місцевого самоврядування постає завдання 
створити хоча б локальні правила проведен-
ня мирних зібрань, забезпечити реалізацію 
цього права в певних цивілізаційних рам-
ках з метою щоб діяла сила права, а не пра-
во сили, хаосу, безладу тощо.
Проте, легітимність таких рішень ор-

ганів місцевого самоврядування викликає 
сумніви як в Європейському суді з прав лю-
дини (далі – ЄСПЛ), так і в національних су-
дах з огляду на відсутність закону, прийня-
того парламентом України щодо порядку 
втілення права на мирні зібрання. 
За цих умов органи місцевого само-

врядування в межах муніципальної право-
творчості змушені діяти дискреційно, на 
власний розсуд, досить часто демонструючи 
дисонанс з міжнародно-правовими стандар-
тами реалізації права на мирні зібрання та 
основними принципами місцевого самовря-
дування в Україні, наприклад, поєднання 
державних і місцевих інтересів. При цьому, 
дискреційні повноваження органів місце-
вого самоврядування щодо муніципально-
правового регулювання реалізації права на 
мирні зібрання можуть бути двохаспектно 
оцінені: з одного боку – свавілля без меж, 
якщо брати до уваги практику ЄСПЛ або з 
іншого боку – діяльність в межах дозволено-
го, зважаючи на національне правове поле.

Аналіз публікацій і досліджень
Повноцінне розкриття проблематики му-

ніципальної правотворчості в Україні щодо 
права на мирні зібрання не можливе без ана-
лізу здобутків теоретиків права щодо загалом 
праворозуміння, правотворчості та нормот-

ворчості. Відповідно доктринальна основа 
цієї публікації включає праці таких вітчиз-
няних і зарубіжних учених як С.С. Алексєєв, 
Ю.Г. Барабаш, С.В. Бобровник, В.В. Голо-
вченко, А.П. Заєць, Д.А. Керімов, М.І. Козю-
бра, А.М. Колодій, В.В. Копейчиков, В.М. Ко-
сович, В.В. Лазарєв, В.В. Лемак, М.М. Мар-
ченко, М.І. Матузов, А.В. Міцкевич, О.Г. Му-
рашин, Л.Р. Наливайко, В.С. Нерсесянц, 
Н.М. Оніщенко, Н.М. Пархоменко, А.С. Пі-
голкін, С.П. Погребняк, П.М. Рабінович, 
В.О. Серьогін, О.Ф. Скакун, О.В. Скрипнюк, 
М.В. Цвік, Ю.С. Шемшученко, Л.С. Явич та 
багато інших.
Разом з тим муніципальна правотвор-

чість органів та посадових осіб місцевого 
самоврядування являється обов’язковим 
елементом їх муніципально-правового ста-
тусу. З огляду на наведене, вагомий в несок 
у розкриття проблематики муніципаль-
ної правотворчості в межах теорії муніци-
пального права зробили М.О. Баймуратов, 
Ю.Ю. Бальцій, В.Р. Барський, О.В. Батанов, 
Ю.О. Волошин, І.А. Галіахметов, Д.Д. За-
яць, Н.В. Камінська, Б.В. Калиновський, 
В.М. Кампо, М.І. Корнієнко, В.В. Кравченко, 
В.С. Куйбіда, П.М. Любченко, Н.В. Міши-
на, М.П. Орзіх, О.С. Орловський, М.О. Пе-
тришина, М.В. Пітцик, В.Ф. Погорілко, 
X.В. Приходько, О.В. Прієшкіна, М.О. Пух-
тинський, О.М. Солоненко, Н.О. Чудик та ін. 
Також в останні роки було проведено 

низку дисертаційних та інших досліджень, 
в яких концентровано зосереджувалася ува-
га на різних аспектах муніципальної право-
творчості територіальних громад, органів та 
посадових осіб місцевого самоврядування. 
Це праці Ленгер Я.І. [10], Наумової К.І. [11], 
Нечипоренко А.О. [12], Пєсцова Р.Г. [13], Ро-
говенко О.В. [16], Шпак Ю.А. [21] та ін. 
Проте досліджень, що були б безпосе-

редньо присвячені муніципальній право-
творчості щодо права на мирні зібрання та 
їх відповідності міжнародно-правовим стан-
дартам, нині немає.

Мета дослідження
На основі формально-юридичного ана-

лізу Конституції та законів України, інших 
джерел муніципального права України 
(перш за все – рішень місцевих рад та їх 
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виконавчих органів), з урахуванням націо-
нальної судової практики та рішень ЄСПЛ, 
результатів доктринальних досліджень, 
проведених в юридичний науці, розкрити 
муніципальну правотворчість щодо реаліза-
ції конституційного права на мирні зібран-
ня на локальному рівні. 
Також вкрай важливо порівняти вітчиз-

няну практику утвердження і забезпечення 
конституційного права на мирні зібрання, 
в тому числі шляхом муніципальної право-
творчості, з міжнародно-правовими та єв-
ропейськими стандартами реалізації права 
на мирні зібрання та сформулювати певні 
рекомендації стосовно вдосконалення реа-
лізації конституційного права на мирні зі-
брання в Україні. 

Виклад основного матеріалу
Вважаємо за необхідне розпочати ви-

світлення проблематики цієї науково-теоре-
тичної статті з обґрунтування найменування 
даної публікації. 
Найперше, постає питання правильно-

го відображення правової сутті процесу, що 
здійснюється територіальними громадами, 
місцевими радами та їх виконавчими орга-
нами щодо регулювання порядку реаліза-
ції права на мирні зібрання на локальному 
рівні. Науковці вказану діяльність органів 
та посадових осіб місцевого самоврядуван-
ня характеризують в одних випадках як 
– муніципальну нормотворчість, в інших 
як – муніципальну правотворчість, а іноді – 
ставлять між цими поняттями знак рівності 
(використовують як синоніми).
Варто наголосити, що кожне з наведених 

словосполучень («муніципальна нормотвор-
чість» та «муніципальна правотворчість») 
має точно та однозначно окреслювати певне 
муніципально-правове явище, повинно мати 
свою власну дефініцію (визначення). Адже 
для сучасної юридичної науки, загалом, та 
науки муніципального права, в тому числі, 
нині вкрай важливо чітко та виразно сфор-
мулювати понятійно-категоріальний апарат.
На нашу думку, муніципальна «нормот-

ворчість» та «правотворчість» не являються 
синонімами, оскільки окреслюють дещо від-
мінні муніципально-правові явища в інсти-

туційному, функціональному і організацій-
ному аспектах. 
При цьому муніципальна нормотвор-

чість – це діяльність учасників муніципаль-
них відносин щодо формування різноманіт-
них соціальних норм, серед яких особливе 
місце займають норми права. На наше пере-
конання, муніципальна нормотворчість має 
два складові аспекти: соціальний та право-
вий. При цьому, соціальний аспект муніци-
пальної нормотворчості, як правило, пере-
дує правовому.
Доцільно відмітити, що на сьогодні є та 

буде й надалі зберігатися доволі важлива 
роль моралі, звичаїв, традицій, релігійних 
норм тощо як регуляторів муніципальних 
відносин. Проте їх можливості впливу на 
муніципальні відносини обмежені з точки 
зору безумовного виконання та ефективно-
го притягнення до відповідальності у випад-
ку порушення. 
Разом з тим, муніципальна правотвор-

чість – це діяльність територіальної гро-
мади або їх частини, органів та посадових 
осіб місцевого самоврядування, які на під-
ставі, в межах повноважень та у спосіб, що 
передбачені Конституцією, міжнародними 
договорами (що є частиною національного 
законодавства), законами та підзаконними 
нормативно-правовими актами України, рі-
шеннями ЄСПЛ, створюють, вводять в дію, 
змінюють або скасовують муніципальні нор-
мативно-правові акти.
На наш погляд, муніципальна нормот-

ворчість є більш ширшою категорією сто-
совно муніципальної правотворчості. Адже 
муніципальна нормотворчість включає в 
себе не лише правотворчу діяльність уповно-
важених суб’єктів місцевого самоврядування 
(муніципальну правотворчість), але й процес 
формування всіх соціальних норм, що діють 
між учасниками муніципальних відносин.
Доцільно зауважити, що нормативно-

правове регулювання реалізації права на 
мирні зібрання здійснюється на міжнарод-
ному та національному рівнях. При цьому, 
міжнародний рівень регламентації права 
на мирні зібрання може бути класифікова-
ний на загальносвітовий або універсальний 
щабель (здійснюється регулювання права 
на мирні зібрання на рівні світового спів-
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товариства, наприклад, під егідою ООН) та 
регіональний – здійснюється регулювання 
права на мирні зібрання на рівні певного 
континенту та встановлює відповідні стан-
дарти здійснення цього права – європей-
ські, американські, африканські. Воднораз 
національний рівень регулювання права 
на мирні зібрання може бути диференційо-
ваний на загальнодержавний та локальний 
(муніципальний). 
У свою чергу, формально-юридичний 

аналіз правової бази України (загальнодер-
жавного рівня) щодо здійснення права на 
мирні зібрання дає підстави стверджувати, 
що він абсолютно не розвинений. Разом з 
тим, характерною особливістю як націо-
нального правового регулювання, так і му-
ніципальної правотворчості щодо права на 
мирні зібрання є їх невідповідність міжна-
родно-правовим стандартам стосовно утвер-
дження і забезпечення реалізації права на 
мирні зібрання. 
На наш погляд, категорія «дисонанс» 

найбільш яскраво відображає протиріч-
чя національного правового регулювання 
(загальнодержавного і локального рівнів) і 
міжнародно-правових стандартів щодо реа-
лізації права на мирні зібрання. Адже акаде-
мічний тлумачний словник української мови 
визначає слово «дисонанс» як те, що вносить 
розлад у що-небудь, суперечить чомусь [8, 
с. 285]. У свою чергу, словник іншомовних 
слів наводить одне із значень категорії «дис-
онанс» – як відсутність у чомусь гармонії [17, 
с. 285].

З огляду на наведене, спостерігаємо від-
сутність гармонії (дисонанс) між вітчизняною 
практикою муніципальної правотворчості та 
міжнародно-правовими стандартами реалі-
зації права на мирні зібрання. При цьому, 
стандарт реалізації права на мирні зібрання 
– це певний зразок, модель, еталон діяльнос-
ті, що його приймають на відповідному рівні 
за вихідний для порівняння з ним аналогіч-
них процесів. 
На наше переконання, міжнародно-

правові стандарти права на мирні зібран-
ня являють собою комплекс, закріплених 
у різноманітних міжнародних документах, 
принципів і норм, що відображають певні 
уніфіковані (стандартизовані) правила пове-

дінки суб’єктів міжнародного права у сфері 
утвердження і забезпечення права на мирні 
зібрання. Вказані міжнародно-правові стан-
дарти права на мирні зібрання найперше 
відображені в Міжнародному пакті про гро-
мадянські і політичні права [4, ст. 21], Кон-
венції про захист прав людини та основопо-
ложних свобод [5, ст. 11], практиці ЄСПЛ 
тощо.
Вітчизняна практика муніципальної 

правотворчості базується перш за все на по-
ложеннях Основного Закону України. Так, 
ч. 1 ст. 39 Конституції України встановлює, 
що громадяни мають право збиратися мир-
но, без зброї і проводити збори, мітинги, по-
ходи і демонстрації, про проведення яких 
завчасно сповіщаються органи виконавчої 
влади чи органи місцевого самоврядування. 
Варто зауважити, що таке конституційне 

закріплення права на мирні зібрання лише 
за громадянами суперечить його регламен-
тації Конвенцією про захист прав людини та 
основоположних свобод. Зокрема, стаття 11 
цього нормативно-правового акту встанов-
лює, що кожен має право на свободу мир-
них зібрань [5]. Воднораз держави-члени 
Ради Європи намагають забезпечити реалі-
зацію права на мирні зібрання на локально-
му рівні постійними мешканцями-іноземця-
ми. Власне таке зобов’язання встановлює ст. 
3 Конвенція про участь іноземців у суспіль-
ному житті на місцевому рівні [6].
Разом з тим ч. 2 ст. 39 Конституції Укра-

їни вказує, що обмеження щодо реалізації 
цього права може встановлюватися судом 
відповідно до закону і лише в інтересах на-
ціональної безпеки та громадського поряд-
ку – з метою запобігання заворушенням чи 
злочинам, для охорони здоров’я населення 
або захисту прав і свобод інших людей. Про-
те, на жаль, за 27 років незалежності Україн-
ської держави закону, який би деталізовано 
регулював порядок реалізації права на мир-
ні зібрання та його обмеження, так і не було 
прийнято. Хоча неодноразові спроби були. 
У тому числі в 2015 році народними депута-
тами України було внесено два законопро-
екти за № 3587 та № 3587-1 «Про гарантії 
свободи мирних зібрань». Слід наголосити, 
що вказані законопроекти в цілому отрима-
ли позитивну оцінку в спільному Висновку 
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Венеціанської комісії, Директорату з прав 
людини Генерального директорату з прав 
людини і законності Ради Європи і Бюро 
ОБСЄ з демократичних установ і прав лю-
дини (ОБСЄ / БДІПЛ) [9]. 
Водночас актуальність та нагальна по-

треба регулювання суспільних відносин, 
пов’язаних з реалізацією свободи мирних 
зібрань з кожним роком лише посилюється. 
Особливо – на локальному рівні. Останнє 
обумовлює муніципальну правотворчість 
різних органів місцевого самоврядування та 
територіальних громад. 
При цьому базовим законом здійснення 

муніципальної правотворчості щодо права на 
мирні зібрання є Закон України «Про місце-
ве самоврядування в Україні» [2]. Фундамен-
тальність цього закону в аспекті дослідження 
полягає в закріпленні загалом муніципаль-
них правотворчих повноважень місцевих 
рад, їх виконавчих органів та інших суб’єктів 
місцевого самоврядування (перш за все ст. 59 
Закону [2]) та, зокрема, віднесення до ком-
петенції виконавчих органів сільських, се-
лищних, міських рад вирішення питань про 
проведення зборів, мітингів, маніфестацій і 
демонстрацій, спортивних, видовищних та 
інших масових заходів (ст. 38 Закону [2]). 
Звичайно, вказаний нормативно-пра-

вовий акт не регулює такі види мирних зі-
брань як мітинги, походи та демонстрації. 
Разом з тим, Закон України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» концептуально 
регламентує такі форми мирних зібрань, що 
реалізуються на місцевому рівні як загальні 
збори, громадські слухання тощо. 
Зокрема, ст. 8 Закону України «Про міс-

цеве самоврядування в Україні» встановлює, 
що загальні збори громадян за місцем про-
живання є формою їх безпосередньої участі 
у вирішенні питань місцевого значення. По-
рядок проведення загальних зборів грома-
дян за місцем проживання визначається за-
коном та статутом територіальної громади. 
На жаль, черговий раз, мусимо констату-

вати, що закону про загальні збори громадян 
за місцем проживання нині так і не прийня-
то. Водночас Верховною Радою України 17 
грудня 1993 року було прийнято Постанову 
«Про затвердження Положення про загаль-
ні збори громадян за місцем проживання в 

Україні» [7], яка не відповідає ні вимогам 
часу, ні принципу конституційності. Адже 
ст. 92 Конституції України встановлює, що 
виключно законами України визначаються 
права і свободи людини і громадянина, га-
рантії цих прав і свобод. 
Проте процедура ініціювання скликан-

ня загальних зборів, їх проведення та враху-
вання органами місцевого самоврядування 
рішень, прийнятих на загальних зборах ре-
гламентується в межах муніципальної пра-
вотворчості як в статутах територіальних 
громад, так і в окремих рішеннях місцевих 
рад, що присвячені цій формі прямої демо-
кратії. Звичайно, можливості проаналізува-
ти цей вид муніципальної правотворчості 
всіх місцевих рад стосовно загальних зборів 
немає. Тому, для прикладу, візьмемо муні-
ципальну правотворчість з розглядуваного 
питання в столиці – місті-герої Києві. Зокре-
ма, загальні збори громадян – членів терито-
ріальної громади м. Києва регулюються як 
Статутом територіальної громади м. Києва 
(ст. 11) [20], так і Рішенням Київської міської 
ради «Про затвердження Положення про 
загальні збори членів територіальної грома-
ди за місцем проживання у місті Києві» від 
19 квітня 2018 р. № 494/4558 [14]. 
Також ст. 13 Закону України «Про місце-

ве самоврядування в Україні» регулює таку 
форму мирних зібрань як громадські слухан-
ня. Відповідно до неї територіальна громада 
має право проводити громадські слухання – 
зустрічатися з депутатами відповідної ради 
та посадовими особами місцевого самовря-
дування, під час яких члени територіальної 
громади можуть заслуховувати їх, порушу-
вати питання та вносити пропозиції щодо 
питань місцевого значення, що належать 
до відання місцевого самоврядування. Гро-
мадські слухання проводяться не рідше од-
ного разу на рік. Пропозиції, які вносяться 
за результатами громадських слухань, під-
лягають обов’язковому розгляду органами 
місцевого самоврядування. Ч. 4 ст. 13 Зако-
ну України «Про місцеве самоврядування в 
Україні» закріплює, що порядок організації 
громадських слухань визначається статутом 
територіальної громади.
У м. Києві громадські слухання як фор-

ма мирних зібрань визначені, перш за все, 
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Статутом територіальної громади м. Києва 
(ст. 13) [20]. Окрім того, деталізація про-
цедури проведення громадських слухань в 
аспектах суб’єктів ініціювання громадських 
слухань, їх предмету, порядку та принципів 
проведення, учасників та прийняття рішень 
встановлено Рішенням Київської міської 
ради «Про затвердження Порядку організа-
ції громадських слухань в місті Києві» від 8 
жовтня 2015 року № 120/2023 [15].

Окрім того, варто підкреслити, що ст. 38 
Закону України «Про місцеве самоврядуван-
ня в Україні» відносить до відання виконав-
чих органів сільських, селищних, міських рад 
вирішення відповідно до закону питань про 
проведення зборів, мітингів, маніфестацій і 
демонстрацій, спортивних, видовищних та 
інших масових заходів; здійснення контролю 
за забезпеченням при їх проведенні громад-
ського порядку. Також ст. 54-1 Закону Укра-
їни «Про місцеве самоврядування в Україні» 
покладає обов’язок на старосту сприяти про-
веденню загальних зборів, громадських слу-
хань та інших форм безпосередньої участі 
громадян у вирішенні питань місцевого зна-
чення у відповідному селі, селищі. 
На основі наведених вище законодавчих 

норм місцеві ради або їх виконавчі органи 
прийняли дуже багато рішень про затвер-
дження тимчасових положень щодо поряд-
ку розгляду питань стосовно організації та 
проведення зборів, мітингів, походів та де-
монстрацій на території відповідних терито-
ріальних громад. Так, на рівні лише облас-
них центрів України щонайменше 12 місь-
ких рад (чи їх виконавчих комітетів) своїми 
рішеннями затвердили власні нормативні 
акти про порядок організації і проведення 
мирних зібрань [15, с. 3]. Проте, легітим-
ність такої муніципальної правотворчості 
викликає значні сумніви. Адже така муні-
ципальна правотворчість згідно зі ст. 38 За-
кону України «Про місцеве самоврядування 
в Україні» має здійснюватися відповідно до 
закону, який відсутній.
Істинність наведеної тези також під-

тверджується і практикою ЄСПЛ. Доціль-
но зауважити, що найбільш значимими для 
національного правового поля є рішення у 
справах «Вєренцов проти України» [18] та 
«Шмушкович проти України» [19]. Зокрема, 

в п. 54 рішення у справі «Вєренцов проти 
України» ЄСПЛ зауважує, що процедури, 
запроваджені місцевими органами влади 
для регулювання організації та проведення 
демонстрацій у їхніх конкретних регіонах, 
здається, так само не забезпечують достатніх 
правових підстав з тієї ж причини – відсут-
ності загального акту парламенту, на основі 
якого можна було б розробляти документи 
місцевих органів влади. Крім того, націо-
нальні суди мали сумніви щодо дійсності та-
ких рішень місцевого значення [18].

Висновок
Нормативно-правове регулювання пра-

ва на мирні зібрання в Україні потребує 
нині ґрунтовної уваги. Її відсутність про-
тягом декількох десятиліть незалежності 
України трансформували реалізацію права 
на мирні зібрання в національних реаліях 
на процеси, які в жодній мірі не спряють 
розбудові демократичної, правової Україн-
ської держави і громадянського суспільства, 
а навпаки несуть руйнівний характер для 
конституціоналізму та демократії, характе-
ризуються побічними наслідками у формі 
економічного занепаду, зубожіння народу, 
анексією та тимчасовою окупацією частини 
територій України. Бездіяльність єдиного 
законодавчого органу в частині прийнят-
тя базового закону про свободу мирних зі-
брань має наслідком значну радикалізацію 
цих форм прямої демократії та їх вихід за 
межі національного правового поля. За цих 
умов можливості всіх органів публічної вла-
ди ефективно забезпечити реалізацію права 
на мирні зібрання приреченні на провал. 
При цьому, за відсутності закону про 

мирні зібрання, найбільш складно викону-
вати свої функції стосовно забезпечення вка-
заного права правоохоронним органам та 
органам місцевого самоврядування. Останні 
шляхом муніципальної правотворчості на-
магаються встановити певні правила про-
ведення мирних зібрань на територіях від-
повідних територіальних громад. Проте 
така муніципальна правотворчість с  тосовно 
права на мирні зібрання, як правило, супер-
ечить міжнародно-правовим стандартам за-
безпечення ць ого права.
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Municipal law-making in Ukraine on the 
right to peaceful assembly: dissonance of 

international legal standards and domestic 
practice

The article, based on the formal legal analysis of 
the Constitution and laws of Ukraine, other sources 
of municipal law of Ukraine, taking into account 
national court practice and decisions of the ECHR, 
the results of doctrinal studies conducted in the fi eld 
of legal science, discloses the municipal law-making 
for the implementation of the constitutional right to 
peaceful assembly at the local level.

A comparison of the domestic practice of establish-
ing and ensuring the constitutional right to peaceful 
assembly, including through municipal law-making, 
with international legal and European standards for 
the realizati on of the right to peaceful assembly, has 
been carried out.

The realization of the right to peaceful assembly 
in Ukraine is often characterized by a revolutionary 
context. This is due in fact to the complete lack of 
proper legal regulation of the right to peaceful assem-
bly in Ukraine. Despite twenty-seven years of Ukrai-
nian independence, there is still no basic law that 
would establish a clear procedure for the implementa-
tion and limitation of the right to peaceful assembly. 

Under these conditions it is virtually impossible 
for state authorities and local self-government to 
effectively enforce the right to peaceful assembly in 
Ukraine. 

At the same time, it is most diffi cult to carry out its 
functions regarding the provision of this right to law 
enforcement authorities and local self-government 
bodies. The latter within the framework of munici-
pal law-making are trying to establish certain rules 
for conducting peaceful gatherings at the local level. 
However, such municipal law-making in relation to 
the right to peaceful assembly, as a rule, contravenes 
the international legal standards for ensuring this 
right.

Key words: right to peaceful assembly, municipal 
law-making, international legal standards, human 
rights, European Court of Human Rights.

SUMMARY 
The article, based on the formal legal analysis 

of the Constitution and laws of Ukraine, other 
sources of municipal law of Ukraine, taking into 
account national court practice and decisions 
of the ECHR, the results of doctrinal studies 
conducted in the fi eld of legal science, discloses the 
municipal law-making for the implementation of 
the constitutional right to peaceful assembly at the 
local level.

A comparison of the domestic practice of 
establishing and ensuring the constitutional right 
to peaceful assembly, including through municipal 
law-making, with international legal and 
European standards for the realization of the right 
to peaceful assembly, has been carried out.

Key words: right to peaceful assembly, municipal 
law-making, international legal standards, human 
rights, European Court of Human Rights.

АНОТАЦІЯ 
У статті на основі формально-юридич-

ного аналізу Конституції та законів України, 
інших джерел муніципального права України, 
з урахуванням національної судової практики 
та рішень ЄСПЛ, результатів доктринальних 
досліджень, проведених в юридичний науці, 
розкрито муніципальну правотворчість щодо 
реалізації конституційного права на мирні зі-
брання на локальному рівні. 
Проведено порівняння вітчизняної прак-

тики утвердження і забезпечення консти-
туційного права на мирні зібрання, в тому 
числі шляхом муніципальної правотворчості, 
з міжнародно-правовими та європейськими 
стандартами реалізації права на мирні зі-
брання.
Ключові слова: право на мирні зібрання, 

муніципальна правотворчість, міжнародно-
правові стандарти, права людини, Європей-
ський суд з прав людини.
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Â²ÄÌÅÆÓÂÀÍÍß ÏÎÃÐÎÇÈ ÇÀÏÎÄ²ßÒÈ ²ÑÒÎÒÍÓ 
ØÊÎÄÓ Â²Ä ÃÎÒÓÂÀÍÍß ÄÎ ÇËÎ×ÈÍÓ ÒÀ ÇÀÌÀÕÓ 

ÍÀ ÇËÎ×ÈÍ

Исследуется соотношение угрозы причи-
нить существенный вред и приготовления к 
преступлению, покушения на преступление. 
Обосновывается целесообразность законода-
тельного признания угрозы совершить соот-
ветствующее преступление приготовлением 
к преступлению. Следом доказывается необ-
ходимость декриминализации разного рода 
угроз как самостоятельных составов престу-
плений. Указывается, что предварительное 
(перед реальным причинением существенно-
го вреда) высказываниЕ угрозы ее причинить 
всегда требует самостоятельной уголовно-
правовой квалификации.
Ключевые слова: угроза, приготовление к 

преступлению, покушение на преступление.

 Ä²Ì²ÒÐÎÂ Ìàêñèì Êîñòÿíòèíîâè÷ - àñï³ðàíò êàôåäðè êðèì³íàëüíî-
ïðàâîâèõ äèñöèïë³í Ëüâ³âñüêîãî äåðæàâíîãî óí³âåðñèòåòó âíóòð³øí³õ ñïð àâ 

ÓÄÊ 343.434

Аналіз останніх досліджень 
і публікацій

Щоправда, не можна стверджувати, що 
питання кримінально-правового аналізу по-
грози залишилось на периферії науки. Так, 
питання погроз як виду психічного насиль-
ства розглядалося на дисертаційному рівні 
О.Л. Гуртовенко [3]. Власне ж кримінальна 
відповідальність за погрозу вбивством ста-
ла предметом дисертаційного дослідження 
В.В. Шаблистого [4]. Слід віддати належне 
доробкам І.В. Самощенка [5] тощо. В цілому 
ж, Усе ж слід погодитися, що назріла необ-
хідність у роз’ясненні законодавцем змісту 
терміна „погроза” [6, с. 73]. Власне наука 
кримінального права повинна виконувати 
своє призначення, пропонувати системні, 
виважені підходи, які можуть бути основою 
законодавчих змін. Звичайно, формулюван-
ня поняття погрози у кримінальному праві 
України можливе на основі аналізу Всіх іс-
тотних ознак поняття, а також встановлен-
ня співвідношення із суміжними поняття-
ми. Окремі ознаки погрози уже розглядали-
ся раніше [7; 8; 9]. 

Метою цієї ж статті є встановлення 
співвідношення погрози заподіяти шкоду 
та готування до злочину, замаху на злочин. 
Такий аналіз дозволить уяснити саме обсяг 
досліджуваного поняття. 

Виклад основних положень
У частині встановлення співвідношення 

погрози та готування до злочину – то необ-

Постановка проблеми
Погроза є одним із наскрізних кримі-

нально-правових понять. Науковці зверта-
ють увагу на поширеність у Кримінально-
му кодексі (далі – КК) України вказівок на 
погрозу як конструктивну або кваліфікую-
чу ознаки. Щоправда, наводять різні кіль-
кісні показники, як-от: майже у 30 статтях 
Особливої частини [1, с. 595]; у 57 назвах, 
частинах, примітках статей кримінального 
закону України [2, с. 383]. Такі розбіжності 
пояснюються, зокрема, різними підходами 
до самого поняття погрози, що лише засвід-
чує необхідність системного та наскрізного 
аналізу поняття погрози у кримінальному 
праві. 
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хідність такого аналізу випливає з того, що 
як при готуванні до злочину, так і при по-
грозі вчинити злочин, уже є потенційна не-
безпека схоронності суспільних відносин, 
хоча й темпорально віддалена. І це, власне, 
об’єднує готування до злочину та погрозу 
заподіяти суспільно небезпечну шкоду. Од-
нак, як відомо, погроза може бути правди-
вою (особа має намір її реалізувати) та мни-
мою (особа не має наміру її реалізувати, а ви-
ключно залякує потерпілого). Вочевидь, що 
в другому випадку не доводиться говорити 
про готування до злочину, оскільки умисел 
особи не спрямований на реальне вчинення 
злочину (принаймні, при існуючому понят-
ті готування). Однак, і при мнимій погрозі 
(коли винний не мав наміру її реалізовува-
ти) обов’язковою ознакою є наявність реаль-
них підстав допускати можливість її реаліза-
ції. Тобто фактично мнима (уявна) погроза 
дещо схожа на інститут уявної оборони. Як 
відомо, однією із умов правомірності заподі-
яння шкоди при уявній обороні є власне си-
туація, коли обстановка, що склалася, дава-
ла особі достатні підстави вважати, що мало 
місце реальне посягання, і вона не усвідом-
лювала і не могла усвідомлювати помилко-
вості свого припущення. Питання про те, 
чи дійсно в особи були підстави для помил-
кового висновку про наявність суспільно 
небезпечного посягання, вирішується з ура-
хуванням конкретних обставин справи [10]. 
Аналогічно із погрозою. Визначальним є те, 
що в особи були “реальні підстави побоюва-
тися реалізації такої погрози”, а точніше ре-
альні підстави допускати можливість реалі-
зації погрози. Те, що винний не мав наміру 
реалізовувати погрозу, може бути врахова-
но при призначенні покарання. Отож, вида-
ється, що як справжня, так і мнима погрози 
створюють потенційний справжній або ж 
мнимий (уявний) стан загрози охоронюва-
ним суспільним відносинам, що уподібнює 
їх із готуванням до злочину. 
Загалом, підходи розглядати погрозу 

спеціальним видом готування не є новими 
для науки кримінального права [11, с. 68]. 
Так, Н.В. Маслак, доводячи таку позицію, 
вказує, що погрози становлять усунення пе-
решкод або інше створення умов для вчи-
нення якогось іншого злочину, і також вчи-

няються, зазвичай, передуючи іншим, більш 
суспільно небезпечним злочинам [11, с. 69]. 
Втім, видається, що це лише спроба “підла-
штувати” погрозу під визначене криміналь-
ним законом України поняття готування 
(ст. 14). Адже сумнівно, яким чином погроза 
може усунути перешкоди для вчинення ді-
янь, якими погрожують (хіба що погроза як 
спосіб примусу особи до певного діяння, але 
це вже примус), чи створити умови для їх 
вчинення. Не дає відповіді на це запитання 
і автор підходу.
Видається, будь-які намагання розгля-

нути погрозу як одну із форм готування до 
злочину приречені на невдачу. Принаймні, 
при чинному формулюванні кримінально-
го закону України. Адже дії при погрозі не 
охоплюються поняттям готування, зокрема 
і узагальненим формулюванням у ст. 14 КК 
України “інше створення умов для вчинен-
ня злочину”. Оскільки сама погроза жодним 
чином не “наближує” особу до вчинення від-
повідного реального посягання, не створює 
умови для вчинення злочину. Мета погрози 
– залякування.
Однак, це абсолютно не означає, що ідея 

про погрозу як форму готування до злочину 
не має права на існування. А, навпаки, по-
требує системної розробки. Як зазначалося, 
погроза свідчить про потенційну небезпеку 
для охоронюваних суспільних відносин, як 
і готування до злочину. Більше того, сучас-
ний стан кримінально-правового регулю-
вання “продукує” випадки, які навряд чи 
свідчать про соціальну виваженість та спра-
ведливість кримінального закону України.
Наприклад, готування до злочину, яке, 

за своєю природою, є лише створенням 
умов для вчинення злочину, пересліду-
ється в кримінально-правовому порядку 
і карається, окрім готування до злочинів 
невеликої тяжкості. Поряд з цим вислов-
лення погрози вчинити злочин, за який не 
передбачена спеціальна норма про погро-
зу, і якщо були реальні підстави допускати 
можливість реалізації такої, не є злочин-
ним. Адже такі висловлювання можуть бути 
оцінені лише як голий умисел, виявлення 
наміру вчинити злочин. Так, підшукування 
закинутого приміщення, щоб у ньому три-
мати заручника, розглядатиметься як готу-



20Ïðàâî.ua ¹ 1, 2019

Òåîð³ÿ, ³ñòîð³ÿ äåðæàâè ³ ïðàâà, êîíñòèòóö³éíå ïðàâî

вання до захоплення заручників. Тоді як 
погроза незаконно позбавити особу волі як 
заручника не є злочином. Вочевидь, якщо 
є об’єктивні реальні підстави допускати 
можливість реалізації погрози, то існує по-
тенційна загроза заподіяння суспільно не-
безпечної шкоди. Фактично в такій ситу-
ації особа, якій погрожують, щоб бути за-
хищеною кримінальним законом, повинна 
лише “очікувати”, коли той, хто погрожує, 
перейде від слів до дії. Неприйнятність та-
кого підходу очевидна. Видається, що по-
гроза вчинити відповідний злочин (якщо, 
звичайно, були реальні підстави допускати 
можливість її реалізації) повинна бути кри-
міналізована по відношенню до всіх умис-
них злочинів, де така можлива. 
Звичайно, можна припустити, що за-

конодавець криміналізував лише погрози 
вчинити найбільш небезпечні злочини як 
спеціальний вид готування, створивши sui 
generis норми [12; 13]. Так, Н.В. Маслак за-
значає, що деякі види підготовчої діяльності 
є настільки суспільно небезпечними, що ін-
тереси захисту від такої діяльності потребу-
ють застосування рішучих заходів на більш 
ранній стадії. Одним із таких заходів і є ви-
знання законодавцем «певних підготовчих 
дій  самостій ними закінченими злочинами, 
відповідальність за які встановлена Особли-
вою частиною КК» [11, с. 64-65].
Однак порівняння суворості заходів, які 

можуть бути застосовані за готування до 
злочину та відповідну погрозу вчинити та-
кий злочин (при наявності відповідної нор-
ми про погрозу) також обеззброюють логіку 
у пошуках аргументів на користь такого за-
конодавчого підходу. Наприклад, купівлю 
ножа для майбутнього використання його 
як знаряддя вбивства потрібно оцінювати 
як готування до вбивства (карається макси-
мум 7,5 років – ч. 1 ст. 115 КК України), тоді 
як погрозу вбивством, яку винний мав на-
мір реалізувати, кваліфікувати виключно як 
погрозу вбивством (карається максимум – 2 
роки обмеження волі – ч. 1 ст. 129 КК Укра-
їни). Очевидно, що суспільна небезпека по-
грози (принаймні, реальної) не менша, аніж 
підшукування знарядь вчинення злочину. 
Об’єднує все ж обидва діяння справжній 
намір позбавити життя особу. Втім, можли-

ві кримінально-правові заходи суттєво різ-
няться за своєю суворістю.
Видається, що кримінальний закон у цій 

частині потребує концептуальних змін, які 
б забезпечили всеохоплюючу охорону най-
важливіших суспільних відносин, відпові-
дальність за посягання на які встановлена у 
КК України, від погроз заподіяння шкоди. 
Виходом із такої ситуації могло б бути ви-
знання погрози вчинення злочину, якщо 
були реальні підстави допускати можливість 
її здійснення, однією із форм готування до 
злочину. Реалізація вказаних вище пропо-
зицій можлива шляхом доповнення ст. 14 
КК України частиною 2 такого змісту (ч. 2 
чинної редакції відповідно вважати ч. 3):

“2. Готуванням до злочину також є по-
гроза вчинити такий злочин, тобто переда-
ча від одного суб’єкта до іншого вербальним 
чи невербальним способом інформації з обі-
цянкою (дійсною або мнимою) заподіяти у 
майбутньому конкретну визначену законом 
шкоду з метою залякування, якщо були до-
статні підстави допускати можливість реалі-
зації такої обіцянки”.
Відповідно, відповідальність за погрозу 

буде така ж, як і за готування (ч. 2 ст. 14, ч. 2 
ст. 68 КК України). 
Слідом необхідно декриміналізувати 

різного роду погрози як самостійні склади 
злочинів, а саме: ст. 129, ст. 195, погрозу у 
складі злочину, передбаченого, ч. 1 ст. 258, 
ч. 1 ст. 345, ч. 1 ст. 345-1, ч. 1 ст. 346, ч. 1 
ст. 350, ч. 1 ст. 377, ч. 1 ст. 398, ч. 1 ст. 405, 
ч. 2 ст. 444 КК України. 
Реалізація такої пропозиції забезпечить: 

однакову охорону всіх суспільних відно-
син від погрози заподіяння умисної шкоди; 
урівноважить суворість заходів, які можуть 
застосовуватися за погрозу вчинити відпо-
відний злочин залежно від суворості захо-
дів, які передбачені за вчинення закінчено-
го злочину, вчиненням якого погрожують, в 
Особливій частині КК України.
У кримінально-правовій доктрині також 

ставиться питання про відмежування погрози 
від замаху на злочин [14, с. 216]. Втім, вида-
ється, постановка питання про відмежування 
погрози вчинити злочин та замаху на такий 
злочин логічно не правильна. Адже встанов-
лювати співвідношення можливо між порів-
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нюваними поняттями, тобто такими, які ма-
ють спільні ознаки. А власне погроза вчинити 
злочин і замах на злочин, яким погрожували, 
таких спільних ознак не мають. Адже при за-
маху на злочин особа починає виконувати 
об’єктивну сторону складу злочину, описано-
го у диспозиції кримінально-правової норми, 
тоді як при погрозі особи лише висловлює 
обіцянку вчинити діяння, які складають влас-
не об’єктивну сторону складу злочину.
Втім, все ж у доктрині є окремі напра-

цювання щодо розмежування погрози та 
замаху на злочин. Так, зокрема, щодо по-
грози знищення майна вказується, що, по-
грожуючи знищити майно, особа не має на-
міру негайно розпочати дії, а прагне лише 
налякати власника, позбавити його спокою, 
і саме тому погрожує знищити майно у май-
бутньому. Водночас при вчиненні замаху чи 
готуванні до злочину винний має реальний 
намір знищити майно [14, с. 216]. Тобто фак-
тично вказується, що час реалізації наміру є 
розмежувальною ознакою. Втім, час можли-
вої реалізації погрози немає кваліфікуючого 
значення, тобто не впливає на визнання на-
явності складу погрози [15]. Слідом не може 
бути розмежувальною ознакою погрози і за-
маху.
Видається, що питання про розмежуван-

ня погрози і замаху виникло у зв’язку з тим, 
що фактично на практиці часто безпосеред-
ньому початку виконання об’єктивної сто-
рони складу злочину (тобто замаху на зло-
чин) передують відповідні погрози. Тому 
виникає питання – чи потрібно такі погрози 
кваліфікувати самостійно чи охоплюються 
вони уже замахом чи закінченим відповід-
ним злочином. Наприклад, особа перед тим, 
як убити потерпілого, приставила дуло вог-
непальної зброї до тіла потерпілого і певний 
час висловлювала погрозу вбити. 
Не вносить ясність у це питання Пленум 

Верховного Суду України. Так, у абзаці 3 
п. 10 Постанови “Про застосування судами 
законодавства, що передбачає відповідаль-
ність за посягання на життя, здоров’я, гід-
ність та власність суддів і працівників право-
охоронних органів” від 26 квітня 1992 року 
№ 8 зазначено, що посягання на життя, 
здоров’я та власність працівника правоохо-
ронного органу або його близьких родичів, 

скоєне безпосередньо після погрози вчи-
нити такі дії, не потребує додаткової квалі-
фікації за ст.189-2 Кримінального кодексу 
[16] (тобто нормою про відповідну погро-
зу). Виходить, що якщо особа, наприклад, 
знищує майно потерпілого безпосередньо 
(хоча знову ж таки питання, що розуміти 
під терміном “безпосередньо”) після погро-
зи знищення майна, то скоєне буде квалі-
фіковане лише як умисне знищення майна. 
Тоді якщо особа знищує майно через пев-
ний навіть дуже короткий час (наприклад, 
після того, як пособник підвіз легкозаймис-
ту речовину), то скоєне вже повинно бути 
кваліфіковане за сукупністю як відповідна 
погроза та умисне знищення майна. Непри-
йнятність такого підходу очевидна. Адже в 
обох наведених випадках винний ставиться 
в різне становище, хоча й вчиняє аналогічні 
діяння. Н.В. Маслак намагається пояснити 
таку позицію тим, що, “напевне, Верховний  
Суд вважає в цьому випадку погрозу ста-
дією злочину, яка не потребує самостійної 
кваліфікації, оскільки було вчинено закін-
чений злочин. Це також дає підставу відне-
сти даний  вид погрози (як і інші) до попере-
дніх злочинів, тобто до виду готування» [11, 
с. 73]. Мабуть, це аргумент на користь того, 
що дійсно є підстави визнати погрозу вчи-
нити злочин формою готування до злочину. 
Але, вочевидь, неправильно брати до уваги, 
коли була висловлена погроза. 
Знову ж таки реалізація пропозиції про 

законодавче визначення погрози формою 
готування до злочину вирішить це питан-
ня. Допоки ж потрібно застосовувати кри-
мінальний закон у тому вигляді, який має 
місце. Прив’язка при здійсненні криміналь-
но-правової кваліфікації до того, коли була 
висловлена погроза (безпосередньо чи не 
безпосередньо перед вчиненням діяння, 
яким погрожували) не має ні нормативних, 
ні логічних підстав для обґрунтування. А 
тому попереднє (перед вчиненням злочину) 
висловлення погрози його вчинити завжди 
потребує самостійної кримінально-правової 
кваліфікації.

Висновки
Доцільним є законодавче визнання по-

грози вчинити відповідний злочин готу-



22Ïðàâî.ua ¹ 1, 2019

Òåîð³ÿ, ³ñòîð³ÿ äåðæàâè ³ ïðàâà, êîíñòèòóö³éíå ïðàâî

ванням до злочину. Слідом, потрібно де-
криміналізувати різного роду погрози як 
самостійні склади злочинів, а саме: ст. 129, 
ст. 195, погрозу у складі злочину, передба-
ченого ч. 1 ст. 258, ч. 1 ст. 345, ч. 1 ст. 345-
1, ч. 1 ст. 346, ч. 1 ст. 350, ч. 1 ст. 377, ч. 1 
ст. 398, ч. 1 ст. 405, ч. 2 ст. 444 КК України.
Зважаючи на те, що замах є самостійним 

поняттям, яке немає спільних ознак з готу-
ванням, а тому попереднє (перед вчинення 
злочину) висловлення погрози його вчини-
ти завжди потребує самостійної криміналь-
но-правової кваліфікації.
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SUMMARY 
The relationship between the threat to complete 

incidental damages and preparation for a crime, 
an attempt to commit a crime are researched. The 
expediency of legislative recognition the threat to 
commit the crime as the preparation for a crime is 
substantiated. Namely, the addition of Art. 14 of 
the Criminal Code of Ukraine, part 2 of such: «2. 
Preparing for a crime is also a threat to commit 
such a crime - the transfer from one subject to 
another verbally or non-verbally the information 
with a promise (actual or imaginary) to infl ict in 
the future a specifi c statutory harm in order to 
intimidate, if there were suffi cient grounds to allow 
that promises can be realized «.

There is a need to decriminalize all kinds of 
threats as separate offenses of crimes, namely: Art. 
129, art. 195, a threat to the crime envisaged, Part 
1 of Art. 258, part 1, article. 345, part 1 of Art. 
345-1, part 1 of Art. 346, part 1, article. 350, 
part 1 of Art. 377, part 1 of Art. 398, part 1 of 
Art. 405, part 2 of Art. 444 of the Criminal Code 
of Ukraine.

The attempt to commit a crime is an independent 
concept, which has no common features with the 
threat, and therefore the previous (before committing 
a crime), the threat to complete incidental damages 
always requires an independent criminal-law 
qualifi cation.

Key words: threat, preparation for crime, 
attempt of crime.

АНОТАЦІЯ 
Досліджується співвідношення погрози 

заподіяти істотну шкоду та готування до 
злочину, замаху на злочин. Обґрунтовується 
доцільність законодавчого визнання погро-
зи вчинити відповідний злочин готуванням 
до злочину. Слідом, доводиться необхідність 
декриміналізації різного роду погроз як само-
стійних складів злочинів. Вказується, що по-
переднє (перед реальним заподіянням істот-
ної шкоди) висловлення погрози її заподіяти 
завжди потребує самостійної кримінально-
правової кваліфікації.
Ключові слова: погроза, готування до зло-

чину, замах на злочин.
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 ÅÂÎËÞÖ²ß ÐÎÇÓÌ²ÍÍß ÏÐÀÂÎÂÎÃÎ 
ÑÒÀÒÓÑÓ ÊÎÐ²ÍÍÈÕ ÍÀÐÎÄ²Â 

Ó ÐÀÌÊÀÕ ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÎÃÎ 
ÇÀÊÎÍÎÄÀÂÑÒÂÀ 

В статье изложены результаты анали-
за действующего законодательства Украины 
и основных законопроектов, регулирующих 
правовой статус коренных народов. Освеще-
ны основные правовые критерии разграниче-
ния категории национального меньшинства 
и коренного народа. На основе анализа кон-
ституционных положений определено место 
исследуемых групп населения и их соотноше-
ние в рамках единого Украинского народа как 
совокупности граждан Украины всех нацио-
нальностей. Выделены основные ретроспек-
тивные аспекты развития данного вопроса, 
начиная с провозглашения независимости 
Украины. В рамках исследования также дана 
оценка нынешней ситуации в сфере правово-
го регулирования проблематики коренных 
народов, определены основные тенденции, 
влияющие на дальнейшее ее становление и 
развитие. Обоснована актуальность пробле-
матики закрепления правового статуса ко-
ренных народов в Украине и необходимость 
разработки механизма правового регулирова-
ния в данной сфере с соответствующим уров-
нем детализации и конкретизации.
Ключевые слова: украинский народ, укра-

инская нация, национальное меньшинство, 
коренной народ, самоопределение, предста-
вительство, Крым, крымскотатарский на-
род, караимский народ, крымчацкий народ, 
правовой статус, конституционно-правовой 
статус, конституционное право, права чело-
века, права меньшинств.

 ÎÏÀÍÀÑÅÍÊÎ Àíòîí Ìèêîëàéîâè÷ - ñòóäåíò 2 êóðñó ÎÐ «Ìàã³ñòð» 
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Øåâ÷åíêà

ÓÄÊ 34.342.7.

Постановка проблеми
Станом на сьогодні Україна є багато-

етнічною державою, в межах державного 
кордону якої, окрім значної кількості на-
ціональних меншин, проживає щонаймен-
ше три корінних народи: кримські татари, 
караїми та кримчаки. Збереження іден-
тичності та самобутності цих народів ви-
магає вжиття низки заходів, спрямованих 
на їх охорону та захист, як колективних 
суб’єктів права, що володіють спеціальним 
правовим статусом. Представництво таких 
народів, у свою чергу, має забезпечити їх 
розвиток та вільну можливість формулюва-
ти свої вимоги щодо забезпечення власних 
прав та захисту власних інтересів.
На жаль, станом на сьогодні, законо-

давство України у сфері забезпечення ре-
алізації прав корінних народів та їх пред-
ставництва залишає бажати кращого. 2014 
року лише кримськотатарський н арод було 
визнано корінним на законодавчому рівні, 
хоча таке визнання мало лише деклара-
тивний характер. Якісні зміни потребують 
прийняття цілого масиву нормативно-пра-
вової бази та навіть внесення змін до Кон-
ституції України, про що неодноразово за-
значалося низкою владних суб’єктів, зокре-
ма, Президентом України.
Наскільки відомо, процес врегулюван-

ня правового статусу корінних народів 
України є тісно переплетений із процесом 
підготовки та внесення змін до Розділу Х 
Конституції України, який наразі триває. 
З огляду на це, не можна недооцінювати 
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важливість врахування як міжнародного 
законодавства у сфері захисту прав корін-
них народів, так і позитивного досвіду за-
рубіжних країн.

Метою роботи є визначення стану за-
конодавчого регулювання правового ста-
тусу корінних народів із урахуванням істо-
ричної ретроспективи даної проблематики 
протягом існування незалежної України та 
з’ясування подальших перспектив розви-
тку даного питання.
Для досягнення мети дослідження було 

сформульовано наступні задачі:
1. Проаналізувати процес розвитку 

пробле матики корінних народів у рамках 
українського законодавства, починаючи із 
1991 року.

2. Дослідити сучасний стан правового 
регулювання проблематики корінних на-
родів в Україні.

3. Визначити основні тенденції та пер-
спективи розвитку даної проблематики у 
рамках вітчизняного законодавства.
Хоча в межах вітчизняної правової те-

орії дана проблематика не є достатньо ви-
вченою, все ж таки варто відзначити праці 
таких українських науковців, як: Б. Бабі-
на, І. Лопушинського, І. Кураса та інших. 
Нормативно правову основу дослідження 
здебільшого складають чинні норматив-
но-правові акти України, зокрема Декла-
рація прав національностей України, За-
кон України «Про національні меншини» 
та Конституція України, а також проекти 
Законів «Про корінні народи України» та 
«Про статус кримськотатарського народу в 
Україні».

Виклад основних положень
Згідно зі статтею 11 Конституції Украї-

ни, держава сприяє консолідації та розви-
ткові української нації, її історичної свідо-
мості, традицій і культури, а також розви-
ткові етнічної, культурної, мовної та релі-
гійної самобутності всіх корінних народів і 
національних меншин в Україні [7]. Розу-
міння категорії «корінний народ» в україн-
ських правових та політичних реаліях, про-
те, нараз не є конкретизованим та є пред-
метом низки дискусій, які у значній активі-

зизувалися, зокрема, після окупації Криму 
Російською Федерацією навесні 2014 року. 
Станом на сьогодні правова дефініція дано-
го поняття відсутня в межах національного 
законодавства, будучи такою, що може по-
роджувати правові наслідки в Україні ви-
ключно внаслідок її включення до міжна-
родних нормативно-правових актів [1, 6]. 
Також варто наголосити, що такими міжна-
родно-правовими актами є лише ті, згода 
на обов’язковість яких надана Верховною 
Радою України, про що зазначає стаття 9 
Конституції України.
У рамках дослідження перш за все вар-

то здійснити аналіз конституційних поло-
жень, що містять згадки про корінний на-
род із метою виокремлення закладених у 
даних положеннях ідей та принципів, що 
в подальшому можуть слугувати основою 
законотворчої та законодавчої діяльності, 
адже згідно зі статтею 8 Конституції, даний 
нормативно-правовий акт має найвищу 
юридичну силу, а закони та інші норматив-
но-правові акти приймаються на її основі і 
повинні відповідати їй [7].
У статті 11 Конституції згадуються три 

колективні суб’єкти права, розвиткові яких 
держава зобов’язується сприяти: україн-
ська нація, корінні народи і національні 
меншини. У розділі 1 було розглянуто, а 
також в міру можливості розмежовано, дані 
поняття з огляду на теоретичні та міжна-
родно-правові орієнтири, проте в даному 
випадку варто власне зосередитися на ре-
цепції розуміння понять у рамках вітчизня-
ного законодавства. Із положень випливає, 
що національні меншини та корінні наро-
ди розмежовуються як дещо різні та окремі 
групи осіб. Підставою виділення із усього 
загалу громадян України даних груп є при-
таманні їм особливості, які в даному випад-
ку позначаються терміном «самобутність».
Як бачимо, у визначенні корінних наро-

дів та національних меншин Конституція 
України притримується підходу, який кла-
сифікує відповідні групи крізь призму при-
таманних їм ознак. Зокрема, в Основному 
Законі виділяються чотири групи таких 
ознак:

1) етнічні;
2) культурні;
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3) мовні;
4) релігійні.
Окремі суперечності також постають із 

вживання понять української нації та Укра-
їнського народу. В Преамбулі до Консти-
туції зазначається, що Український народ 
є сукупністю громадян України всіх наці-
ональностей. У той же час вказується, що 
проголошення незалежності України є на-
слідком реалізації українською нацією, усім 
Українським народом права на самовизна-
чення. Співвідношення понять української 
нації та Українського народу не є таким, 
що чітко випливає із тексту документу. З 
одного боку, немає жодних сумнівів, що 
представники національних меншин та ко-
рінних народів є частиною Українського 
народу, оскільки дані особи є громадянами 
України. 
Дещо складнішим є визначення понят-

тя української нації в рамках його розумін-
ня в Конституції. Дане поняття може вжи-
ватися як синонім Українського народу, 
що є цілком логічним із позиції громадян-
ського розуміння нації, основи якого було 
закладено ще Великою французькою рево-
люцією. Характеристика Українського на-
роду як нації є також доречною через факт 
здобуття українцями власної державності, 
оскільки, реалізувавши власне право на са-
мовизначення відповідним шляхом, укра-
їнці стали нацією, чого не можна говорити 
про так звані бездержавні народі. Держав-
ність у даному випадку слугує критерієм 
класифікації націй та народів. 
Оскільки політична нація за своєю при-

родою є поліетнічною спільнотою, перед-
бачається також належність до неї осіб-
громадян держави, які мають відмінне 
від більшості, або так званої титульної чи 
державотворчої групи, етнічне походжен-
ня культуру, мову та релігію [16]. Стаття 
11 Конституції, в свою чергу, відокремлює 
українську націю від національних меншин 
та корінних народів, схиляючись до ет-
нічного її розуміння, оскільки особи іншо-
го походження таким чином вважаються 
представниками інших двох спільнот [7].
Отже, не дивлячись на певну супереч-

ність та незрозумілість вживаних Осно-
вним Законом термінів, все ж таки маємо 

змогу визначити певні орієнтири щодо 
розуміння в рамках українського законо-
давства досліджуваних у статті понять. 
По-перше, корінні народи та національ-
ні меншини є групами осіб, яким прита-
манні певні ознаки, які відрізняють їх від 
більшості населення. По-друге, українська 
нація розглядається як більшість (етнічна 
або культурна) населення. По-третє, із по-
ложень статті випливає висновок про мно-
жинність таких спільнот, перелік їх, проте, 
не наводиться. По-четверте, право на само-
визначення в межах Конституції згадується 
виключно в аспекті його реалізації Україн-
ським народом та українською нацією, на-
явність такого права у корінних народів 
та національних меншин не врегульовано 
[12]. По-п’яте, поняття корінних народів та 
національних меншин не ототожнюються, 
їх існування в Україні закріплено на кон-
ституційному рівні. Таким чином, можна 
дійти висновку про свого роду структуру 
українського народу як цілісної системи, 
яка складається із етнічної або культурної 
більшості, представленої українською наці-
єю, та меншості, представленої двома вида-
ми спільнот: національними меншинами та 
корінними народами.

Згідно з частиною 3 статті 92 Конституції 
України, права корінних народів та націо-
нальних меншин визначаються виключно за-
конами України. Як бачимо, Основний закон 
вже вдруге розмежовує дані поняття, хоча й 
поки що лише на декларативному рівні [3].
Для визначення правового статусу 

двох останніх груп варто звернутися до 
спеціалізованого законодавства України в 
даній сфері, котре хоча за рівнем конкре-
тизації прав не є достатнім, проте все ж 
таки закладає певні основи колективної 
правосуб’єктності досліджуваних спільнот, 
будучи змістовним потенційним фундамен-
том продуктивної законотворчої діяльності 
у подальшому.
У першу чергу, варто згадати Декла-

рацію прав національностей України від 
1 листопада 1991 року. Даний норматив-
но-правовий акт став першим кроком за-
безпечення етнонаціональної політики 
незалежної України, заснованої, згідно з 
його положеннями, на принципах свобо-
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ди, рівноправності, гуманізму та соціальної 
справедливості. Корінні народи в рамках 
Декларації не згадуються, замість них у 
тексті фігурують такі поняття, як «народ» 
та «національна група», які в подальшому 
згадуються чинним законодавством як на-
ціональні меншини [18]. 
Загалом, Декларацією проголошують-

ся класичні права, належні національним 
меншинам, такі права мають інклюзивний 
характер, забезпечуючи недискримінацію 
осіб за етнічною, релігійною чи культурною 
ознаками, підтверджуючи правовий статус 
громадян України представників меншин 
[15]. Переважно індивідуальний характер 
реалізації цих прав свідчить про їх спря-
мованість на включення представників 
вищезгаданих груп до життя суспільства, 
проте без їх виокремлення в його межах. 
Спеціальні права, які здебільшого в світо-
вій практиці надаються корінним народам 
як колективним суб’єктам права, згадують-
ся побіжно лише у статті 2, яка передбачає 
і гарантує можливість існування національ-
но-адміністративних одиниць, що можна 
розглядати як свого роду передумову для 
подальшого наділення певних груп осіб 
спеціальними правами [5].
Оскільки Декларація прав національ-

ностей України лише визначила прин-
ципи та базові засади недискримінації за 
національною ознакою, її положення ви-
магали конкретизації та деталізації. Саме 
із цією метою 25 червня 1992 року було 
прийнято Закон України «Про національ-
ні меншини в Україні», який згідно з його 
преамбулою прийнято із метою реалізації 
положень Декларації, а також міжнарод-
них зобов’язань України. Стаття 3 Закону 
визначає національні меншини, як групи 
громадян України, які не є українцями за 
національністю, виявляють почуття наці-
онального самоусвідомлення та спільності 
між собою [11].   Із вищезазначеного ви-
пливає висновок, що корінні народи за-
конодавець також відносить до національ-
них меншин, оскільки відмінність етнічно-
го походження, самоусвідомлення та по-
чуття спільності є невід’ємними ознаками 
як національної меншини, так і корінного 
народу [8]. 

Більшість положень Закону конкрети-
зує  проголошені Декларацією принципи,  
наголошуючи на тих правах, реалізація 
котрих  є в особливій мірі важливою для 
представників національних меншин, або 
ж конкретизує антидискримінаційні засади 
публічного порядку в Україні.   Розвиваючи 
вже згадану в Рамках Декларації прав наці-
ональностей України, концепцію, Законом 
статтею 6 гарантується право на національ-
но-культурну автономію, яка здебільшого 
стосується мовної та культурної сфер [16]. 
Даного роду  автономію не слід розгляда-
ти власне як автономію у звичному розу-
мінні даного поняття, оскільки її існування 
не передбачає жодних владних та пред-
ставницьких повноважень, а також участі 
у процесі прийняття рішень та управлінні 
державними та суспільними справами на-
ціональними меншинами як окремими ко-
лективними суб’єктами права [2].  
Вищезгадані права також є такими, що 

характеризуються індивідуальною фор-
мою реалізації та не виходять за межі прав, 
властивих решті громадян України, буду-
чи, як уже зазначалося, інклюзивними або 
такими, що спрямовані на включення осіб, 
що належать до меншин, до суспільних про-
цесів. Ексклюзивних прав, у даному випадку 
таких, які надаються лише представникам 
меншини, будучи виключними та такими, 
що спрямовані на певне виокремлення та 
надання спеціального правого статусу відпо-
відній спільноті , Закон не проголошує [9].
Наступним кроком щодо закріплен-

ня правового статусу корінних народів у 
межах українського законодавства стало 
прийняття Конституції України 28 червня 
1996 року, хоча конституційні положення 
в даній сфері потребують деталізовано-
го тлумачення та прийняття відповідного 
спеціального законодавства на їх виконан-
ня через їхню стислість та певну побіжність 
застосування досліджуваної в рамках статті 
категорії. Окрім двох вищезгаданих поло-
жень, а саме статті 11 та статті 92, Основний 
Закон містить ще одну згадку про корінні 
народи. Статтею 119 Конституції України, 
зокрема, вказується, що в місцях компак-
тного проживання корінних народів та 
національних меншин, місцевими держав-
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ними адміністраціями забезпечується ви-
конання програм національно-культурного 
розвитку таких груп.
Протягом наступних майже вісімнадця-

ти років у рамках законодавчих процесів в 
Україні питання корінних народів не під-
німалося.  Варто також зазначити, що 2007 
року під час голосування в ООН щодо Де-
кларації про права  корінних народів Укра-
їна утрималась від голосу [4]. Причиною та-
кої позиції стали положення статті 3 даної 
Декларації, згідно з якою корінним народами 
надається право на самовизначення та віль-
не встановлення власного політичного стату-
су, що, на думку представництва України в 
ООН, розглядалось як дещо проблематичне 
і небажане з огляду на цілу низку обов’язків, 
покладених на держави, щодо забезпечення 
вищезазначених прав [13]. Також окремі 
складнощі спричиняла відсутність єдино-
го визначення поняття корінного народу в 
рамках національного та міжнародного за-
конодавства. 
Докорінні зміни  в даному аспекті відбу-

лися у березні 2014 року у зв’язку із анексією 
Російською Федерацією території Автоном-
ної Республіки Крим та збройною агресією 
проти України. Актуальність закріплення 
правового статусу корінних народів стала 
прямим наслідком окупації тих територій 
України, в межах яких проживає переважна 
більшість  груп,  які можуть претендувати на 
статус корінного народу, з одного боку, а з 
іншого боку – історично походять із терито-
рій, що були анексовані [14]. До таких груп 
у даному контексті мо жемо віднести крим-
ських татар, караїмів та кримчаків.  Два 
останні народи є малочисельними , зокре-
ма чисельність караїмів не перевищує 2 000 
осіб, представники даного народу історич-
но розселені майже рівномірно в межах усі-
єї території України, хоча і сформувалися 
як окрема група на території Криму.   Чи-
сельність кримчаків взагалі не перевищує 
400 осіб. Кримські татари ж, навпаки, скла-
дають значну часку населення півострова 
(12,03% або 143 433 осіб згідно з даними 
Всеукраїнського перепису населення 2001 
року),  протягом тривалого часу відстоюва-
ли (та досі відстоюють) право на самовиз-
начення в межах історичної Батьківщини.

20 березня 2014 року у відповідь на 
пряму військову агресію та окупацію Ро-
сією Криму, що супроводжувалося цілою 
низкою порушень прав людини та у зна-
чній мірі стосувалося саме представників 
кримськотатарського народу, Верховною 
Радою України було прийнято Постанову 
«Про Заяву Верховної Ради України щодо 
гарантії прав кримськотатарського народу 
у складі Української Держави». Даним до-
кументом Верховна Рада заявила про свою 
підтримку Декларації ООН про права ко-
рінних народів та підтвердила свою від-
даність принципам міжнародного права, 
визначеним Статутом ООН, Міжнародним 
пактом про економічні, соціальні і культур-
ні права, Віденською декларацією та Про-
грамою дій від 25 червня 1993 року. Варто 
зазначити, що стаття 2 останнього доку-
менту також проголошує право народів на 
самовизначення.
Дану Постанову можна охарактери-

зувати як свого роду перелік гарантій та 
зобов’язань України щодо кримськотатар-
ського народу як невід’ємної частини Укра-
їнського народу, історичну батьківщину 
якого було окуповано агресором [17].
У статті 1 документу кримськотатар-

ський народ визнається корінним наро-
дом, якому Україна гарантує збереження 
та розвиток етнічної, культурної, мовної та 
релігійної самобутності. Статтею 2 гаранту-
ється захист та реалізація права кримських 
татар на самовизначення в рамках Украї-
ни, тобто внутрішня форма самовизначен-
ня. Решта положень Постанови стосуються 
визнання Меджлісу кримськотатарського 
народу та Курултаю відповідно до вико-
навчих та вищих представницьких органів 
кримськотатарського народу, закріплення 
його дорадчої та консультативної ролі у 
процесі розробки законодавства з питань, 
що стосуються кримських татар. Кабінету 
Міністрів України, згідно з даним актом, 
Верховною Радою доручається розробити 
механізми взаємодії між органами вико-
навчої влади та Меджлісом, а також подати 
проекти законів та інших нормативно-пра-
вових актів щодо визначення та закріплен-
ня правового статусу корінного народу за 
кримськотатарським народом [10].
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Постанова стала першою безпосеред-
ньою спробою законодавчого закріплен-
ня особливого правового статусу корін-
ного народу, визнання його колективним 
суб’єктом права та наділення даного наро-
ду відповідним комплексом прав, спрямо-
ваних на його збереження як окремої гру-
пи. Надалі процес правового регулювання 
питань, пов’язаних із корінними народами, 
можна розглядати як де-факто процес пра-
вового регулювання питань, пов’язаних із 
кримськотатарським народом.
Станом на сьогодні існує два альтерна-

тивні законопроекти, якими пропонуєть-
ся вирішити питання правового статусу 
кримськотатарського народу: один носить 
загальний характер, інший – спеціальний. 
Два дані проекти є дещо взаємовиключ-
ними, оскільки передбачають різні шляхи 
врегулювання кримськотатарського пи-
тання та обсягу наданих народові прав. 
Під загальним характером мається на увазі 
спрямованість законопроекту на врегулю-
вання статусу корінних народів взагалі, під 
спеціальним – його націленість виключно 
на кримських татар як найчисельніший ко-
рінний народ України. Безумовно, обидва 
дані документи слід розглянути в межах до-
слідження, проаналізувавши їх особливості 
та перспективи.
Почати варто із спеціального законо-

проекту щодо правового статусу власне 
кримськотатарського народу. Проект З а-
 кону носить назву «Про статус кримсько-
татарського народу в Україні», будучи за-
реєстрованим у Верховній Раді України 
4 квітня 2017 року під номером 6315 гру-
пою народних депутатів України. Слід за-
значити, що до складу групи увійшли такі 
знакові для кримськотатарського народу 
персоналії, як Уповноважений Президента 
України у справах кримськотатарського на-
роду, Перший Голова Меджлісу кримсько-
татарського народу, колишній політв’язень 
та дисидент, правозахисник, один із чіль-
них провідників кримськотатарського по-
літичного руху Мустафа Джемілєв та чин-
ний Голова Меджлісу кримськотатарського 
народу Рефат Чубаров. На даний момент 
законопроект опрацьовується в комітетах 
Верховної Ради.

Як уже зазначалося, вищеописаний за-
конопроект не є єдиним документом, що 
має на меті врегулювати правовий статус 
корінних народів України, зокрема крим-
ськотатарського. Наразі підготовано ще 
один проект Закону, яким закріплюєть-
ся правове регулювання у сфері реалізації 
прав корінних народів. Зак онопроект відо-
мий під назвою проект Закону «Про корін-
ні народи України»
Даний документ підготовано громад-

ськими та академічними середовищами, 
зокрема, одним із його авторів є колишній 
Представник Президента України в Авто-
номній Республіці Крим Борис Бабін. Зна-
чне сприяння у підготовці законопроекту 
також було надано Кримськотатарським 
ресурсним центром на чолі із Ескендером 
Барієвим. Під час його підготовки було 
враховано рекомендації та думки представ-
ництва Постійного форуму ООН з питань 
корінних народів. Законопроект було пре-
зентовано представникам корінних народів 
світу, Незалежним експертам і представни-
кам держав на черговій сесії Експертного 
механізму ООН із прав корінних народів у 
липні 2016 року. Крім цього, документ було 
представлено на щорічній Нараді ОБСЄ з 
огляду імплементації зобов’язань у люд-
ському вимірі у вересні 2016 року. Під час 
проведення обох вищезазначених заходів 
законопроект отримав схвальні відгуки з 
огляду на його комплексний характер, ви-
сокий рівень конкретизації правового ре-
гулювання та врахування інтересів двох ін-
ших корінних народів Криму, окрім крим-
ських татар: караїмів та кримчаків.

Висновки
Підсумовуючи, варто зазначити, що 

врегулювання конституційно-правово-
го статусу корінних народів України, зо-
крема кримськотатарського, нерозривно 
пов’язане із процесом підготовки внесен-
ня змін до Розділу Х Конституції України. 
Зокрема, під час свого виступу на заходах, 
присвячених Дню пам’яті жертв геноци-
ду кримськотатарського народу 18 травня 
2018 року, Президент України Петро По-
рошенко зазначив, що протягом останньо-
го року робочою групою, яка була створе-
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на Конституційною комісією, було сформу-
льовано цілу низку пропозицій щодо змін 
до Конституції України, а саме розділу Х. 
Найважливішою із пропозицій, на дум-
ку Президента, має стати закріплення на 
рівні Основного Закону права кримсько-
татарського народу на самовизначення 
шляхом створення національно-територі-
альної автономії у складі України та його 
визнання корінним народом і джерелом 
особливого статусу Кримської автономії. 
Також, за його словами, для якомога шир-
шого гарантування реалізації права крим-
ських татар на самовизначення, окремим 
Законом України буде визначено порядок 
та особливості обрання народних депута-
тів України – представників кримськота-
тарського народу. Подібну позицію Пре-
зидент України висловив також у своєму 
листі до конференції делегатів Курултаю 
кримськотатарського народу VI скликан-
ня 12 листопада 2018 року, наголосивши, 
що готовий виступити в якості автора за-
конодавчої ініціативи. 
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SUMMARY 
The article presents the results of the analysis 

of the current legislation of Ukraine and the main 
bills regulating the legal status of indigenous 
peoples. The main legal criteria for defi ning 
national minority and indigenous people are 
highlighted. On the basis of the analysis of the 
constitutional provisions, the place and the position 
of the following groups within Ukrainian nation 
are determined. The main retrospective aspects of 
the development of the issue are singled out. The 
study also assesses the current situation in the fi eld 
of legal regulation of indigenous issues, identifi es 
the main trends that are likely to infl uence its 
further  evolution and development. The urgency 
of the problem of consolidating the legal status of 
indigenous peoples in Ukraine and the necessity 
of developing a mechanism of legal regulation in 
this fi eld with an appropriate level of detail and 
concretization are highlighted.

Keywords: Ukrainian nation, Ukrainian 
nation, national minority, indigenous people, self-
determination, representation, Crimea, Crimean 
Tatar people, Karaite people, Krymchatsky people, 
legal status, constitutional and legal status, 
constitutional law, human rights, minority rights.

АНОТАЦІЯ 
У статті викладено результати аналізу 

чинного законодавства України та основних 
законопроектів, якими регулюється правовий 
статус корінних народів. Висвітлено основні 
правові критерії розмежування категорії на-
ціональної меншини та корінного народу. На 
основі аналізу конституційних положень ви-
значено місце досліджуваних груп населення 
та їх співвідношення в рамках єдиного Укра-
їнського народу як сукупності громадян Укра-
їни всіх національностей. Виокремлено осно-
вні ретроспективні аспекти розвитку даного 
питання, починаючи із проголошення неза-
лежності України. У рамках дослідження та-
кож надано оцінку нинішній ситуації у сфері 
правового регулювання проблематики корін-
них народів, визначено основні тенденції, що 
впливають на подальше її становлення та 
розвиток. Обґрунтовано актуальність пробле-
матики закріплення правового статусу корін-
них народів в Україні та необхідність розробки 
механізму правового регулювання у даній сфері 
із відповідним рівнем деталізації та конкре-
тизації. 
Ключові слова: Український народ, укра-

їнська нація, національна меншина, корін-
ний народ, самовизначення, представництво, 
Крим, кримськотатарський народ, караїм-
ський народ, кримчацький народ, правовий 
статус, конституційно-правовий статус, 
конституційне право, права людини, права 
меншин.
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ÏÎË²ÖÅÉÑÜÊÀ ÌÅÄ²ÀÖ²ß Â ÓÊÐÀ¯Í²: 
ÑÓÒÍ²ÑÒÜ ÒÀ ÍÀÏÐßÌÈ ÇÀÑÒÎÑÓÂÀÍÍß

Статья посвящена вопросам системати-
зации теоретических положений, мировой и 
отечественной практики применения меди-
ации, а также определения направлений ее 
использования в деятельности Национальной 
полиции Украины. Авторы на основе анализа 
существующих точек зрения, мировой и отече-
ственной практики высказывают собствен-
ное видение данной проблемы и предлагают 
качественно новые подходы к разработке на-
правлений Концепции становления полицей-
ской медиации в Украине.
Ключевые слова: коммуникация; кон-

фликт; медиатор; медиация; полиция; поли-
цейская медиация; правонарушение; превен-
ция.
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відносинах», яка набрала чинності у травні 
2008 року [7]. 
Питанням розроблення теоретичних та 

прикладних аспектів медіації у різних сфе-
рах суспільного життя присвячені праці 
переважно зарубіжних учених, серед яких 
Р. Армстронг, Х. Бесемер, Р. Білдер, Х. Вай-
днер, К. Вемер-Шнайдер, У. Кроненбергер, 
Ф. Курвуаз’є, Ж. Міріманофф, Т. Ребман, 
Х. Фіткау, Р. Фішер, Е. Хаас, У. Юрі та інші. 
Серед вітчизняних науковців необхідно 
вказати на розробки О. Белінської, Г. Єрьо-
менко, Г. Кохана, О. Островської, В. Рєзні-
кової. Разом із тим, не дивлячись на світове 
визнання медіації, в Україні спроби її зако-
нодавчого закріплення та розвитку, розро-
блення теоретичної бази та запровадження 
у практичну площину знаходяться у стадії 
становлення. Більше того, за нашим переко-
нанням, медіація має суттєві переваги перед 
іншими методами врегулювання конфліктів 
та, враховуючи позитивний світовий досвід, 
може успішно застосовуватися у діяльності 
Національної поліції України. Отже, метою 
написання нашої статті є систематизація те-
оретичних положень, світової та вітчизня-
ної практики застосування медіації, а також 
визначення напрямів її застосування в ді-
яльності Національної поліції України.
Компаративний аналіз сучасної євро-

пейської та світової практики засвідчує, що 
більшість розвинених країн йде шляхом за-
конодавчого закріплення медіації. У в 1990 
році Конгресом США було прийнято закон 
про реформування цивільного судочинства, 

Постановка проблеми та стан
 її дослідження

Медіація як альтернативний (позасудо-
вий) метод вирішення конфліктів, за допо-
могою якого дві або більше сторони нама-
гаються в рамках структурованого процесу, 
самостійно, на добровільній основі досягти 
згоди для вирішення їх спору за допомогою 
медіатора, був розроблений ще у 70-ті роки 
ХХ століття в США [12, с.3]. Міжнародне 
визнання медіації сталося наприкінці 1999 
року, коли у Відні було проведено першу 
міжнародну конференції з питань медіа-
ції [4]. Медіація в її сучасному розумінні 
знайшла своє закріплення в Директиві 
2008/52/ЄС Європейського парламенту та 
Європейської Ради «Про деякі аспекти ме-
діації у цивільних та господарських право-
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відповідно до положень якого на федераль-
ні суди було покладено обов’язки сприяти 
застосуванню альтернативних форм вирі-
шення спорів. Уже у 2001 році в США було 
прийнято єдиний закон про медіацію, який 
узагальнив чинні нормативні акти штатів 
[4]. Примітно, що саме у США вперше було 
запроваджено медіаційні програми прими-
рення правопорушників з потерпілими у 
кримінальних провадженнях. 
У 1991 році урядом Австралії було при-

йнято закон про суд, відповідно до якого 
до вирішення цивільних та сімейних спорів 
альтернативно залучаються посередники [4]. 
У Китаї застосування медіації у вирішенні 
спорів має і культурну традицію. З початку 
80-х років ХХ століття у судочинстві Китаю 
медіаційні процедури застосовуються при 
вирішенні сімейних, земельних, житлових, 
цивільних, трудових спорах та у деяких 
кримінальних провадженнях. Примітно, 
що вже у 1986 році в Китаї функціонувало 
950 посередницьких комітетів та 6 млн. по-
середників, які брали участь у врегулюванні 
більше ніж 7 млн. спорів щорічно [4].

 У Великій Британії альтернативні не-
державні методи вирішення правових кон-
фліктів застосовуються вже тривалий час. У 
1996 році Комерційний суд набув повнова-
жень відкладати розгляд справи по суті на 
певний час для того, щоб надати можливості 
сторонам звернутися до незалежного медіа-
тора. З часом така процедура була визнана 
обов’язковою. Крім цього, саме у Великій 
Британії медіація застосовується і по всіх 
категоріях кримінальних проваджень. Слід 
зазначити, що на сьогодні у Великій Брита-
нії щорічно здійснюється до 4 тис. медіацій 
з комерційних спорів на загальну суму по-
над 4,1 млрд. фунтів стерлінгів. При цьому, 
за твердженням експертів, економія для біз-
несу складає близько 1 млрд. фунтів на рік 
за рахунок скорочення втрат робочого часу 
керівництва, збереження ділових стосунків 
та репутації, скорочення юридичних витрат 
[12, с.19].
Активний розвиток медіації у світі за 

останні десятиріччя супроводжується її спе-
ціалізацією. Крім комерційної (медіації у 
сфері бізнесу), найбільш активно, за твер-
дженням Т. Ребмана, розвиваються такі на-

прями, як: трудова медіація (корпоратив-
на), сімейна, шкільна (підліткова) [13]. 
Окремо слід виділити медіаційні програ-

ми примирення потерпілих і правопоруш-
ників (відновне правосуддя). Вперше такі 
програми з’явилися наприкінці 70-х років 
ХХ століття у США та на початку 80-х уже 
в Європі. Першою з європейських країн цю 
програму ініціювали Велика Британія. На 
сьогодні такі програми примирення закрі-
плені на законодавчому рівні та успішно ви-
користовуються в Австрії, Німеччині, Нор-
вегії, Польщі, Фінляндії, Франції та Чехії. 
В інших країнах Європи – у Данії, Іспанії, 
Італії, Нідерландах, Швеції – у цьому напря-
мі були розроблені пілотні проекти [3, с.3]. 
Процес примирення полягає в організації 
зустрічей потерпілого і правопорушника за 
справами, які передаються із правоохорон-
них та судових органів у разі, якщо злочи-
нець визнав факт вчинення ним злочину. 
Вона є спробою досягнення добровільного 
порозуміння (примирення) між потерпілим 
і правопорушником з метою відшкодування 
завданої матеріальної та моральної шкоди. 
При цьому, потерпілий має право ставити 
усі питання, які його хвилюють, може вика-
зати свої почуття та дати зрозуміти злочин-
цю, що він пережив внаслідок злочину і як 
це змінило його життя. Крім цього, потерпі-
лий має можливість зрозуміти, що значить 
злочин для того, хто його вчинив. Оскіль-
ки потерпілий зустрічається безпосередньо 
з винною особою, його панівні стереотипи 
переглядаються, а страх зменшується. Од-
ночасно злочинці мають можливість по-
бачити в жертвах реальних людей. Вони 
дізнаються про наслідки свого злочину з 
перших рук, що призводить до нового по-
гляду на попередні стереотипи і спроби са-
мовиправдання. Таким чином, злочинцям 
надається шанс конкретними діями понови-
ти справедливість, а також, якщо будуть до 
цього готові, виказати розкаяння і просити 
вибачення [12, с.134].
Процес становлення та запровадження 

медіації в Україні слід визнати достатньо су-
перечливим. Так, у березні 2015 року гру-
пою народних депутатів було розроблено 
проект Закону України «Про медіацію» [2; 
10], але, на жаль, на сьогодні, після трива-
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лих обговорень Верховною Радою Укра-
їни цей проект не був підтриманий. Разом 
із тим, слід визнати, що на теперішній час 
зближення України зі світовою спільнотою 
стало невід’ємною частиною політичного 
іміджу нашої країни і поетапної реалізації 
потенціалу її геополітичного положення. 
Активна інтеграція України у світову еконо-
мічну систему, підписання асоціації із Євро-
пейським Союзом, налагодження міжнарод-
них стосунків у різних галузях створюють 
сприятливі умови для розвитку та запрова-
дження медіації. На наш погляд, розуміння 
основних теоретичних та процедурних по-
ложень процесу медіації сприятиме проник-
ненню у її сутність та можливому розвитку у 
майбутньому.
За своєю сутністю медіація, як зазначає 

Х. Бесемер, – це альтернативний (позасудо-
вий) метод вирішення спорів та конфліктів, 
за допомогою якого дві або більше сторони 
спору намагаються в рамках структурова-
ного процесу, самостійно, на добровільній 
основі досягти згоди для вирішення їх спо-
ру за допомогою медіатора (посередника) 
[12, с. 26]. У свою чергу, сторони медіації – 
фізичні, юридичні особи та/або групи осіб, 
які бажають врегулювати свій спір за до-
помогою процедури медіації. Учасниками 
медіації виступають медіатор (медіатори), 
сторони медіації, їх представники, законні 
представники, перекладач, експерти та інші 
особи за домовленістю сторін медіації [10].
Основні принципи медіації закріплені в 

Директиві 2008/52/ЄС Європейського пар-
ламенту та Європейської Ради «Про деякі 
аспекти медіації у цивільних та господар-
ських правовідносинах» від 21 травня 2008 
року [7]. Цей міжнародний документ: ви-
знає важливість медіації у доступі до право-
суддя; надає право судам пропонувати сто-
ронам медіацію, не порушуючи національ-
не законодавство; дозволяє сторонам дійти 
обов’язкової юридичної угоди; захищає 
медіатора від обов’язків виступати у якос-
ті свідків; заохочує розвиток інститутів на-
вчання медіаторів.
Медіація проводиться за взаємною зго-

дою сторін спору на підставі принципів 
добровільної участі, рівності, активності і 
самовизначення сторін медіації, незалеж-

ності, нейтральності та конфіденційності 
інформації щодо медіації. Сторони спору бе-
руть участь у медіації на умовах взаємного 
добровільного волевиявлення. Сторони не-
суть відповідальність за процес медіації і ма-
ють право організовувати його так, як вони 
вважають за необхідне, припинити його в 
будь-який час і звернутися до суду або тре-
тейського суду за захистом порушених прав. 
Будь-який тиск на сторони спору з метою 
проведення або припинення медіації за-
бороняється [3, с.17]. При цьому, принцип 
добровільної участі у медіації поширюється 
також на медіатора та інших учасників ме-
діації. Участь особи у медіації не може роз-
глядатись як визнання такою особою своєї 
вини чи позовних вимог або як відмова від 
своїх, у тому числі позовних, вимог.
Одним з основних принципів медіації є 

визнання рівності сторін. Сторони медіації 
мають рівні права і несуть рівні обов’язки. 
Дискримінація сторін медіації на будь-якій 
підставі забороняється. Сам медіатор має 
виявляти рівну увагу та доброзичливість до 
сторін медіації.
Наступним і важливим принципом 

медіації є принцип конфіденційності ін-
формації щодо медіації. Інформація щодо 
медіації є конфіденційною, якщо сторони 
медіації письмово не домовилися про інше. 
Конфіденційною є інформація щодо пропо-
зиції одній зі сторін про застосування про-
цедури медіації, готовності сторін до участі 
в проведенні процедури медіації; думок, 
пропозицій або визнань, висловлених у 
ході проведення процедури медіації; готов-
ності однієї зі сторін прийняти пропозицію 
іншої сторони про врегулювання спору та 
інша інформація щодо процесу підготовки 
та проведення медіації. Медіатор не має 
права розголошувати інформацію щодо 
медіації без письмової згоди сторін медіа-
ції. Жодна зі сторін медіації не має права 
розголошувати інформацію щодо медіації 
без письмової згоди іншої сторони. Учас-
ники медіації не мають права розголошу-
вати інформацію щодо медіації без письмо-
вої згоди сторін. У випадку, коли медіатор 
отримав від однієї зі сторін інформацію, що 
стосується спору або процедури медіації, 
він може розкрити таку інформацію іншій 
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стороні. Однак, якщо сторона повідомляє 
медіаторові таку інформацію за умови не 
розкриття її іншій стороні, ця інформація 
не розкривається іншій стороні медіації. 
Крім цього, медіатор не може бути при-
мушений давати свідчення в судовому або 
третейському процесі щодо обставин, які 
стали йому відомі у зв’язку з виконанням 
обов’язків медіатора за винятком випадків, 
коли це вимагається для забезпечення за-
хисту інтересів дітей або запобігання шко-
ди фізичному або психологічному здоров’ю 
особи, або коли розкриття змісту договору 
за результатом медіації є необхідним для 
примусового виконання цього договору-
[3, с.18].
Сторони медіації самостійно обирають 

медіатора або медіаторів. Крім цього, сто-
рони медіації самостійно визначають коло 
обговорюваних ними питань, варіанти вре-
гулювання спору між ними, зміст договору 
за результатами медіації, строки та способи 
його виконання, інші питання щодо їх спо-
ру та процедури медіації. При цьому, сторо-
ни медіації можуть користуватися порадами 
інших учасників медіації, але остаточне рі-
шення приймається виключно сторонами 
медіації [3, с.19].
Медіація може проводиться медіатором 

самостійно або за сприяння організації, яка 
забезпечує проведення медіації. Медіатор 
самостійно обирає засоби і методи прове-
дення медіації та узгоджує порядок прове-
дення медіації зі сторонами медіації з дотри-
манням правил проведення медіації, правил 
ділової та професійної етики медіаторів. Він 
не залежить від сторін медіації, державних 
органів, інших юридичних і фізичних осіб. 
Втручання державних органів, будь-яких 
юридичних і фізичних осіб у діяльність ме-
діатора при підготовці та проведенні медіа-
ції забороняється.
Специфічним є те, що медіатор є ней-

тральною (неупередженою) особою, яка 
допомагає сторонам спору досягти порозу-
міння, налагодити та проводити перегово-
ри. Під час проведення процедури медіації 
медіатор прагне до забезпечення неуперед-
женого підходу по відношенню до сторін і 
враховує при цьому всі обставини справи. 
Медіатор має право надавати сторонам ме-

діації консультації виключно щодо порядку 
проведення медіації та фіксування її резуль-
татів. Разом із тим, медіатор не має права 
вирішувати спір між сторонами медіації. 
Медіатор не має права, якщо сторони ме-
діації не погодились у письмовій формі про 
інше, надавати вказівки та рекомендації, 
щодо варіантів врегулювання спору, оціню-
вати поведінку та позиції сторін медіації, за 
винятком явного порушення ними право-
вих або етичних норм, порядку проведення 
медіації [12, с.28].
Фахівцями визначаються суттєві пере-

ваги медіації над іншими методами вирі-
шення конфліктів та спорів. По-перше, це – 
економія часу. По-друге, істотне зниження 
вартості процесу вирішення спору (напри-
клад, у порівнянні із судовим розглядом). 
По-третє, повна конфіденційність процесу 
медіації. По-п’яте, можливість збереження 
або відновлення ділових стосунків та вза-
ємин з партнерами та колегами. По-шосте, 
можливість запобігти виникненню подібних 
конфліктів у майбутньому. Та, по-сьоме, га-
рантія виконання рішення у випадку успіш-
ної медіації [13].
Сам процес медіації складається з пев-

них етапів, кожен з яких має свою мету і 
зміст. За справедливим твердженням на-
уковців, для успішного проведення медіації 
необхідно, щоб перехід до наступного етапу 
відбувався після того, як досягнуто всі цілі 
на попередньому етапі. Розглянемо доклад-
ніше етапи медіації.
Етап 1. Підготовка до медіації. Підготов-

ка до спільної зустрічі передбачає роботу 
з важливими елементами: налагодження 
контактів зі сторонами та організація про-
стору для проведення самого процесу ме-
діації. Попередньо медіатор спілкується з 
кожним учасником конфлікту окремо. Таке 
спілкування проводиться з метою: інформу-
вання сторін про процедуру медіації, роль 
медіатора і учасників, а також отримання 
згоди на проведення медіації; роз’яснення 
учасникам принципів та правил медіації, а 
також отримання їх згоди щодо дотримання 
цих правил; встановлення зручного для всіх 
учасників часу проведення медіації. Фахівці 
до етапу підготовки відносять ще й підго-
товку приміщення для проведення медіації 
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та його облаштування для зручності проце-
дури [3, с.21].
Етап 2. Вступна частина медіації. На 

цьому етапі медіатор знайомить учасників 
з процедурою медіації та її принципами, 
обговорює правила медіації, відповідає на 
питання сторін тощо. При цьому, медіатору 
необхідно переконатися, що учасники розу-
міють сутність процедури, правила медіації 
та погоджуються їх дотримуватися. Якщо 
учасники мають запитання, то медіатор по-
яснює незрозумілі моменти. В разі, коли всі 
питання з’ясовані, медіатор пропонує під-
писати сторонам угоду про участь у медіації. 
Етап 3. Виклад питання сторонами. За-

значений етап починається з прохання 
медіатора описати сторонами конфліктну 
ситуацію. При цьому, медіатор може звер-
нутися до одного з учасників або запропо-
нувати їм самим визначитись щодо першо-
черговості розповіді. Як вказує Х. Бесемер, 
завданням цього етапу є надання сторонам 
можливості висловитися з приводу сутнос-
ті конфліктної ситуації та їх ставлення до 
неї [12. с.62]. Перш ніж перейти до етапу 
вирішення конфлікту, необхідно детально 
визначити й узгодити між сторонами сут-
ність проблеми та ключові аспекти, що по-
требують розв’язання. Фахівці стверджу-
ють, що в разі, якщо цей етап буде про-
пущений або під час його проведення не 
буде сформульовано основних питань для 
обговорення, існує реальний ризик, що по-
дальший процес буде нерезультативним, а 
сам конфлікт не матиме перспективи бути 
врегульованим [2]. Особливо науковці-
(Х. Бесемер, Т. Ребман) наголошують, що 
на вказаному етапі значну увагу необхідно 
приділяти роботі з емоціями сторін сто-
совно конфлікту та тих наслідків, до яких 
він призвів [12, с.72; 13]. Важливість цього 
етапу також полягає в тому, що він є ба-
зовим у побудові подальшого діалогу між 
сторонами. Слід нагадати, що саме сторо-
ни є основними суб’єктами комунікації, а 
роль медіатора полягає виключно у полег-
шенні процесу спілкування між учасника-
ми [3, с.13]. Зазначений етап завершується 
лише тоді, коли повністю визначені про-
блеми й інтереси, а сторони задоволені 
цими результатами.

Етап 4. Розв’язання проблеми. Завдання 
цього етапу – визначити шляхи розв’язання 
проблеми та знайти варіант, який задоволь-
нить усі сторони конфлікту. Саме для цього 
медіатор має допомогти сторонам: визна-
чити, які питання потрібно розв’язати в 
першу чергу, щоб створити підґрунтя для 
наступних рішень; розглянути питання від 
найважливіших до менш суттєвих, коли ат-
мосфера не надто напружена. В разі, коли 
напруженість значна, обрати першими до 
опрацювання найлегші пункти [12. с.72]. 
Фахівці стверджують, що важливим елемен-
том етапу вирішення конфлікту є визначен-
ня переліку проблем. Слід пам’ятати, що 
сторони мають спочатку дійти порозуміння 
у визначенні проблем, а вже потім намага-
тися самостійно розробити рішення. Перед 
прийняттям рішення необхідно напрацюва-
ти різноманітні можливості. Для цього мож-
ливим є застосування методу «мозкового 
штурму» [1, с.212]. Оцінювати можливі ва-
ріанти вирішення конфліктної ситуації до-
речно тільки тоді, коли було запропоновано 
декілька. Обговорення шляхів розв’язання 
конфлікту передбачає визначення пере-
ваг і недоліків кожного із запропонованих 
варіантів [1, с.213]. Крім того, доречно ви-
значити реалістичність виконання зазначе-
них способів виходу з конфліктної ситуації 
для обох учасників, адже від цього залежить 
майбутній успіх «відновлення» стосунків. 
Також варто обговорити, до яких наслідків 
приведе виконання того чи іншого плану 
для сторін. Наслідки можуть торкатися фі-
нансових справ, часу, стосунків із друзями, 
родиною, самооцінки тощо. Наприкінці до-
речно допомогти сторонам визначити спра-
ведливі критерії, якими вони керуватимуть-
ся у прийнятті рішень.
Етап 5. Укладання та підписання медіа-

ційної угоди. Завершальний етап процедури 
медіації присвячено підписанню документа, 
який офіційно закріплює досягнуте протя-
гом попереднього етапу порозуміння. Разом 
із тим, слід зазначити, що в практичній ді-
яльності є випадки укладання між сторона-
ми усної угоди, яка, одначе, завжди має зна-
чно нижчий статус, порівняно з письмовою 
угодою. Угода повинна містити чіткий план 
виходу з конфліктної ситуації з вказаними 
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часовими рамками та розподілом відпові-
дальності між учасниками конфлікту. Фор-
мулювання угоди повинні бути чіткими та 
зрозумілими учасникам, а також мати ствер-
джувальну, позитивну форму викладу [4].
За нашим переконанням, медіація, як 

альтернативний (позасудовий) метод вирі-
шення конфліктів, за допомогою якого дві 
або більше сторони спору намагаються в 
рамках структурованого процесу, самостій-
но, на добровільній основі досягти згоди 
для вирішення їх спору за допомогою меді-
атора, має суттєві переваги та, враховуючи 
позитивний світовий досвід, може успішно 
застосовуватися у діяльності Національної 
поліції України. Слід вказати, що пілотні 
проекти застосування медіаційних практик 
уже проходили апробацію, зокрема у діяль-
ності підрозділів ювенальної поліції та під-
розділів превентивної комунікації Головно-
го управління Національної поліції в Доне-
цькій області.
Зрозуміло, що запровадження поліцей-

ської медіації потребує, перш за все, норма-
тивно-правового та організаційного забез-
печення. За нашим переконанням, запро-
вадження поліцейської медіації в Україні 
сприятиме реалізації положень Плану дій 
з реалізації Національної стратегії у сфері 
прав людини на період до 2020 року, за-
твердженого розпорядженням Кабінету 
Міністрів України від 23.12.2015 №1393-р, 
Плану заходів Національної поліції України 
з реалізації Національної стратегії у сфері 
прав людини на період до 2020 року, який 
затверджений наказом Національної поліції 
України від 3.06.2016 №466 [5]. 
У свою чергу, керівним документом тут 

має стати науково обґрунтована Концепція 
запровадження поліцейської медіації в Україні 
(далі – Концепція). Структурно така Кон-
цепція має містити наступні елементи та 
розділи:

- Передмова;
- Загальні положення (Концептуалі-

зація запровадження поліцейської медіації 
в Україні; Теоретичне обґрунтування Кон-
цепції; Перелік основних термінів, що є ба-
зовими та використовуються в Концепції);

- Загальні підходи щодо запроваджен-
ня поліцейської медіації в Україні;

- Мета і завдання Концепції запрова-
дження поліцейської медіації в Україні; 

- Концептуалізація окремих напря-
мів запровадження поліцейської медіації в 
Україні (Відповідність державній політиці 
інституціонального забезпечення та про-
гноз розвитку; Організаційно-структурний 
напрям; Нормативно-правове забезпечен-
ня);

- Очікувані результати реалізації Кон-
цепції;

- Джерела фінансування реалізації 
Концепції.
Зрозуміло, що в одній статті ми не має-

мо можливості проаналізувати всі вищеза-
значені елементи майбутньої Концепції. Од-
нак, на наш погляд, важливим є визначен-
ня основних напрямів застосування медіації 
у діяльності Національної поліції України. 
Зокрема, напрямами використання полі-
цейської медіації є:

- діяльність підрозділів превентивної 
комунікації («поліції діалогу») щодо усунен-
ня конфліктних аспектів спілкування тощо;

- діяльність підрозділів ювенальної 
поліції щодо вирішення конфліктів «батьків 
та дітей», випадків булінгу тощо;

- діяльність дільничних офіцерів по-
ліції щодо вирішення конфліктів між сусіда-
ми, членами подружжя, фактів «домашньо-
го насильства» тощо;

- діяльність підрозділів роботи з пер-
соналом (усунення корпоративних конфлік-
тів, участь у проведенні службових переві-
рок тощо);

- діяльність первинних профспілко-
вих організації в органах Національної по-
ліції.
Крім цього, вбачається за доречне залу-

чення поліцейських медіаторів до реалізації 
Стратегії відновлення цілісності України і 
деокупації Донбасу «Механізм малих кро-
ків». Зокрема, при реалізації такого кроку 
стратегії, як «Повернення переселенців», 
поліцейські медіатори спроможні бути залу-
ченими до вирішення проблем реадаптації 
переселенців. Медіатори вирішуватимуть 
можливі конфліктні ситуації між: особами, 
що залишилися на тимчасово окупованих 
територіях та їх близькими, які стали ви-
мушеними переселенцями; особами щодо 
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спірних майнових питань; особами, які при-
були з тимчасово окупованих території та 
мають конфліктні стосунки с оточенням.
Враховуючи світовий досвід, поліцей-

ська медіація може також застосовуватися 
в кримінальних провадженнях та справах з 
приводу адміністративних правопорушень.
Зрозуміло, що цей перелік напрямів не є 

вичерпним і потребує подальших наукових 
розробок та обґрунтування. Одночасно по-
требує опрацювання і нормативно-правова 
база щодо запровадження поліцейської ме-
діації. Такими нормативно-правовими акта-
ми виступають:

1. Закони України:
- Кримінальний кодекс України (в час-

тині визначення видів кримінальних право-
порушень, при вчиненні яких можливим є 
застосування медіації тощо);

- Кримінальний процесуальний ко-
декс України (в частині визначення підстав 
та порядку здійснення медіації у криміналь-
ному провадженні);

- Кодекс України про адміністратив-
ні правопорушення (в частині визначення 
адміністративних правопорушень, при вчи-
ненні яких можливим є застосування медіа-
ції тощо);

- Про Національну поліцію [11] (в час-
тині закріплення права Національної полі-
ції здійснювати процедуру медіації тощо);

- Про запобігання та протидію до-
машньому насильству (в частині визначення 
підстав та порядку здійснення медіації).

2. Підзаконні акти:
- Положення про Національну полі-

цію [6] (в частині закріплення права Націо-
нальної поліції здійснювати процедуру меді-
ації тощо).

3. Відомчі нормативні акти:
- Інструкція з організації діяльності 

дільничних офіцерів поліції [8] (в частині за-
кріплення обов’язку сприяти процедурі по-
ліцейської медіації тощо);

- Інструкція з організації роботи під-
розділів ювенальної превенції Національ-
ної поліції України (в частині закріплення 
обов’язку сприяти процедурі поліцейської 
медіації та здійснювати зазначену процеду-
ру тощо);

- Інструкція про порядок взаємодії 
територіальних органів поліції та міжрегі-
ональних територіальних органів Націо-
нальної поліції України під час реагування 
на надзвичайні ситуації, у випадку уведення 
правового режиму воєнного чи надзвичай-
ного стану [9] (в частині закріплення поряд-
ку використання процедури поліцейської 
медіації тощо).

Висновки
Підсумовуючи викладене, слід зазна-

чити, що усвідомлення важливості і необ-
хідності заходів, які пропонуються, при 
належному підході приведе до реальних 
позитивних результатів у запровадженні 
поліцейської медіації в Україні, сприятиме 
імплементації кращих світових медіаційних 
практик у правоохоронну діяльність.
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АНОТАЦІЯ 
Стаття присвячена питанням система-

тизації теоретичних положень, світової та 
вітчизняної практики застосування медіації, 
а також визначення напрямів її застосування 
в діяльності Національної поліції України. Ав-
тори на підставі аналізу існуючих точок зору, 
світової та вітчизняної практики виказують 
власне бачення проблеми та пропонують до 
цього якісно нові підходи, зокрема щодо роз-
роблення напрямів Концепції запровадження 
поліцейської медіації в Україні.
Ключові слова: комунікація; конфлікт; 

медіатор; медіація; поліція; поліцейська меді-
ація; правопорушення; превенція.

SUMMARY 
The article is devoted to the issues of 

systematization of theoretical positions, world and 
domestic practice of the use of mediation, as well as 
determining the directions of its use in the activities 
of the National Police of Ukraine. The authors, 
based on the analysis of existing points of view, 
world and domestic practice, express their own 
vision of this problem and propose qualitatively 
new approaches to the development of directions for 
the concept of police policing in Ukraine.

Keywords: communication; confl ict; mediator; 
mediation; police; police mediation; offense; 
prevention.
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ÎÑÎÁËÈÂÎÑÒ² ÞÐÈÄÈ×ÍÎ¯ 
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ÎÏÅÐÀÒÈÂÍÎ-ÐÀÏÒÎÂÎ¯ Ä²¯

В статье проведено комплексное исследование 
понятия юридической ответственности. Опре-
делены виды юридической ответственности в 
сфере охраны безопасности и порядка. Опреде-
лено понятие и характерные признаки админи-
стративной, уголовной, гражданско-правовой и 
дисциплинарной ответственности работников 
Корпуса оперативно-внезапного действия.
Ключевые слова: Корпус оперативно-внезап-

ного действия, ответственность, кодекс, закон, 
дисциплинарная ответственность, правонару-
шения.

 ÕÓÄÎÁÀ ²âàí Ñòàí³ñëàâîâè÷ - àñï³ðàíò Õàðê³âñüêîãî íàö³îíàëüíîãî 
óí³âåðñèòåòó âíóòð³øí³õ ñïðàâ 

ÓÄÊ 342.95 (477)

ма правниками. Зокрема, у дослідженнях 
О.М. Бандурки, Л.М. Бородіна, С.М. Бра-
туся В.С. Венедиктова, І.А. Картузової, 
Г.А. Нестерової, О.М. Музичука, Л.А. Си-
роватської, О.Ф. Скакун, В.І. Щербини, 
Ц.А. Ямпольської та інших.

Не вирішені раніше проблеми
Проте, єдиного бачення до поняття та 

сутності юридичної відповідальності пра-
цівників правоохоронної галузі наразі не-
має, а питання юридичної відповідальності 
працівників Корпусу оперативно раптової 
дії нині є майже не дослідженим. Варто за-
значити, що нині спеціальне законодавство 
не відображає багатьох нюансів та особли-
востей регламентації правовідносин та юри-
дичної відповідальності Корпусу оператив-
но-раптової дії. 

Метою даної статті є комплексне дослі-
дження особливостей юридичної відпові-
дальності працівників Корпусу оперативно-
раптової дії.

Виклад основного матеріалу
Дослідження юридичної відповідальнос-

ті працівників Корпусу оперативно-раптової 
дії варто розпочати з визначення ключових 
дефініцій. Так, з етимологічної точки зору, 
поняття відповідальності розглядається як 
зобов’язання, взяті будь-ким чи покладені 
на когось, щодо звітування про дії, які спри-
чинили прийняття провини за можливі не-
гативні наслідки [1,с.79]. Також поняття від-

Постановка проблеми
Враховуючи специфічність діяльності 

підрозділів Національної поліції, а особливо 
Корпусу оперативно-раптової дії як підроз-
ділу особливого призначення, державою та 
громадянами встановлюються підвищені ви-
моги до службової поведінки поліцейських 
як у службовий час, так і у повсякденному 
житті. Бійці підрозділу особливого призна-
чення завжди мають залишатися взірцем 
суворого дотримання норм закону та дисци-
пліни, оскільки вони наділені владними по-
вноваженнями та представляють державу. 
Лише відповідальне ставлення співробітни-
ків Корпусу оперативно-раптової дії до своїх 
повноважень забезпечить ефективну реалі-
зацію поставлених перед ними завдань. 

Аналіз останніх досліджень 
і публікацій

Питання юридичної відповідальності 
працівників міліції досліджувались багать-
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повідальності розглядається як необхідність 
відповідати за вчинення тих чи інших своїх 
дій [2, с.412], як усвідомлення результатів 
своїх дій та готовність визнавати наслідки, 
до яких вони призводять [3, с.683].
Як найважливіший елемент правово-

го статусу та необхідність нести відповідь 
за належне чи неналежне виконання сво-
їх повноважень і службового обов’язку 
розглядає юридичну відповідальність 
С.М. Братусь. Зокрема, правник акцентує 
увагу на тому, що юридична відповідаль-
ність є основою служби, сумлінності пра-
цівників щодо виконання своїх обов’язків, 
основним методом, який дозволяє ефек-
тивно функціонувати та виконувати свої 
завдання та повноваження. Дослідник за-
значає, що межі юридичної відповідаль-
ності працівника державної служби визна-
чаються службовими повноваженнями та 
обов’язками її працівників, а також – мож-
ливістю працівника обирати варіант пове-
дінки [4, с.47].
Досить часто можна зустріти визначен-

ня юридичної відповідальності з негативної 
точки зору: як обов’язок понести негативні 
наслідки за скоєння протиправного вчинку 
тощо [5]. Як передбачені юридичною нор-
мою заходи державного примусу, виражені 
у позбавленні особи особистого, майнового 
чи організаційного характеру, розглядає 
юридичну відповідальність колектив прав-
ників [6, с.418]. С.Н. Братусь у своїх дослі-
дженнях звертає увагу, що відповідальність 
є обов’язком, який виконується примусово 
за умови, якщо його виконання добровіль-
но порушується [7, с.4]. При дослідженні 
юридичної відповідальності слід акцентува-
ти увагу на тому, що юридична відповідаль-
ність має на меті не лише покарання, але й 
попередження скоєння нових правопору-
шень. 
Отже, вважаємо за доцільне розглядати 

юридичну відповідальність як багатоаспек-
тне явище, яке носить позитивний та нега-
тивний зміст наслідків: як певний, визначе-
ний на законодавчому рівні, обов’язок осо-
би, яка скоїла протиправне порушення, за-
знавати встановлені нормативними актами 
державного значення обмеження (особисто-
го, майнового чи організаційного характе-

ру); як добровільне усвідомлене виконання 
визначених законодавчо обов’язків тощо. 
Проте, досліджуючи юридичну відпо-

відальність працівників Корпусу оператив-
но-раптової дії, варто відмітити, що їх обсяг 
прав та обов’язків значно ширший, чим зви-
чайного громадянина чи працівника іншої 
служби. Це пов’язане з виконанням постав-
лених перед підрозділом особливого при-
значення завдань та функцій, повноважень 
та обов’язків, підвищеним рівнем відпові-
дальності за порушення норм права. 
Таким чином, юридичну відповідаль-

ність працівників Корпусу оперативно-рап-
тової дії варто розглядати як загальну та як 
спеціальну. Тобто працівники підрозділу 
особливого призначення несуть юридичну 
відповідальність на рівні з іншими громадя-
нами, порядок притягнення до відповідаль-
ності та підстави однакові, з іншого боку, як 
ті, що наділені особливими спеціальними 
правами та обов’язками, рівень відповідаль-
ності за скоєння правопорушень значно 
вищий, визначений на рівні законодавства 
та несе за собою миттєву реакцію на дер-
жавному рівні, оскільки правопорушення 
поліцейських стосуються порушення інте-
ресів держави, правопорядку, свобод і прав 
громадян. Юридична відповідальність пра-
цівників Корпусу оперативно-раптової дії 
пов’язана з громадським та державним осу-
дом та, як наслідок, несе за собою дисциплі-
нарні, особисті чи майнові обмеження. 
За ст. 19 Закону України «Про Націо-

нальну поліцію» від 02.07.2015 р. № 580–
VIII поліцейські можуть нести декілька 
видів відповідальності – кримінальну, адмі-
ністративну, цивільно-правову та дисциплі-
нарну. Також у Законі вказано, що держава 
відшкодовує завдану особі шкоду, спричи-
нену дією чи бездіяльністю підрозділу Наці-
ональної поліції чи поліцейським при здій-
сненні ним своїх повноважень. Зазначимо, 
що кожному виду юридичної відповідаль-
ності відповідають специфічні заходи та по-
рядок застосування. 
Поняття адміністративної відповідаль-

ності працівників правоохоронної сфери, як 
і узагальнене, нині на законодавчому рівні 
не визначено. Чітке визначення поняття та 
його особливостей дозволило б розмежову-
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вати адміністративну від інших видів від-
повідальності. При дослідженні юридичної 
відповідальності, наприклад, В.К. Колпаков 
дає визначення адміністративну діяльність 
як примусове застосування вповноваженим 
суб’єктом у межах нормативно встановле-
них процедур заходів впливу за вчинення 
адміністративного проступку [8, с. 290]. 
Досліджуючи юридичну відповідаль-

ність, С.Т. Гончарук розглядає адміністра-
тивну відповідальність як специфічну форму 
реагування держави, що носить негативний 
характер, на протиправні адміністративні 
проступки. Дослідник акцентує увагу, що 
особи, які скоїли відповідну категорію пра-
вопорушень, повинні відповісти перед по-
вноважними органами держави та понести 
за це покарання у вигляді адміністративно-
го стягнення за нормами законодавства [9, 
с.19]. Схожої думки дотримується І.О. Гала-
ган, визначаючи адміністративну діяльність 
як процес застосування адміністративних 
стягнень уповноваженими державними 
органами відповідно до адміністративних 
норм чинного законодавства за скоєні пев-
ною особою правопорушення, що несуть за 
собою засудження суспільства та держави та 
виражаються в негативних наслідках. При 
цьому, зазначає правник, негативні наслід-
ки повинні нести на меті покарання винної 
особи та перевиховання [10, с.10].
Дещо уточнює в своїх дослідження по-

няття адміністративної відповідальності 
І.П. Голосніченко. Зокрема, правник акцен-
тує увагу на тому, що адміністративна відпо-
відальність, як різновид юридичної, є сукуп-
ністю адміністративних правовідносин, які 
наступають у разі застосування уповноваже-
ними органами особливих санкцій, перед-
бачених нормами адміністративного права. 
– стягнень адміністративного характеру [11, 
с.430-432]. У свою чергу, Є.В. Додін заува-
жує, що такими стягненнями можуть бути 
заходи майнового чи особистого характеру 
[12, с.265-274]. 
Отже, адміністративна відповідальність є 

різновидом правової відповідальності, фор-
мою негативного реагування компетентних 
органів держави на протиправні проступки 
адміністративного характеру. Для подаль-
шого дослідження адміністративної відпові-

дальності працівників Корпусу оперативно-
раптової дії варто звернути увагу на ознаки 
адміністративної відповідальності. 
Ключовим нормативним актом, який 

регламентує відносини, які виникають при 
реалізації адміністративної відповідальності 
працівників Корпусу оперативно-раптової 
дії є Кодекс України про адміністративні 
правопорушення. В Кодексі про адміністра-
тивні правопорушення визначено поняття 
адміністративного правопорушення (про-
ступку). Працівники Корпусу оперативно-
раптової дії несуть адміністративну відпові-
дальність згідно з чинним законодавством. 
Зокрема, за ст. 14 Кодексу України про ад-
міністративні правопорушення регламенто-
вано, що посадові особи несуть адміністра-
тивну відповідальність за проступки у разі 
недодержання ними установлених правил 
охорони порядку (управління, державного 
чи громадського), природи, здоров’я насе-
лення у межах своїх службових обов’язків.
Особливу увагу в межах нашого дослі-

дження варто звернути на відповідальність 
працівників Корпусу оперативно-раптової 
дії за адміністративні правопорушення за 
дисциплінарним статутом. Так, поліцейські 
підрозділу особливого призначення за по-
рушення правил, стандартів та норм, визна-
чених у статті 15 Кодексу про адміністратив-
ні правопорушення, несуть адміністративну 
відповідальність на загальних підставах. 
Проте, адміністративна відповідальність не 
може бути виражена у вигляді громадських 
чи виправних робіт й адміністративного 
арешту [13]. 
Серед основних видів адміністративної 

відповідальності, які можуть бути застосо-
вані до працівників Корпусу оперативно-
раптової дії, варто виділити наступні: 1) по-
передження – міра, яка застосовується за 
вчинення незначних адміністративних по-
рушень. Також може застосовуватись у разі, 
якщо працівник уперше скоїв адміністра-
тивний проступок та при цьому має пози-
тивні характеристики. Варто відмітити, що 
попередження як міра адміністративної від-
повідальності носить запобіжний характер 
і має виховний ефект; 2) штраф – грошове 
стягнення за вчинення адміністративного 
правопорушення, що накладається у від-
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повідності до норм чинного законодавства; 
3) оплатне вилучення предмету, який став 
знаряддям вчинення працівником адміні-
стративного правопорушення. Має приму-
совий характер і застосовується лише за су-
довим рішенням; 4) конфіскація – примусо-
ва безоплатна передача у власність держави 
предмету, який став знаряддям чи об’єктом 
вчинення протиправних дій адміністратив-
ного характеру; 5) позбавлення спеціальних 
прав. 
Кримінальна відповідальність праців-

ників Корпусу оперативно-раптової дії ре-
гламентується рядом нормативно-правових 
актів. Серед основних виділимо наступні: 
Закон України «Про Національну поліцію» 
від 02.07.2015 р. № 580–VIII, Положення 
про проходження служби рядовим і на-
чальницьким складом органів внутрішніх 
справ, затверджене Постановою Кабінету 
Міністрів Української РСР від 29.07.1991-
№ 114, Закон України «Про Національне ан-
тикорупційне бюро України» від 14.10.2014 
№1698-VII, Кримінальний кодекс Укра-
їни, затверджений Законом України від 
05.04.2001 №2341-III.
У своїй сутності кримінальна відпові-

дальність працівників Корпусу оператив-
но-раптової дії схожа на адміністративну, 
проте застосовується лише у випадках ско-
єння правопорушень, які несуть високий 
рівень суспільної небезпеки та вчинені при 
виконанні поліцейським підрозділу його 
посадових обов’язків. Кримінальна відпо-
відальність несе за собою суворіші санкції, 
визначені Кримінальним кодексом України. 
Призначення кримінальної відповідальнос-
ті відбувається у судовому порядку при роз-
гляді відповідного провадження. 
Аналізуючи наявні дослідження щодо 

відповідальності поліцейських, криміналь-
ну відповідальність працівників Корпусу 
оперативно-раптової дії, пропонуємо умови 
настання відповідальності розділити на три 
типи: 1) невиконання або неналежне вико-
нання своїх посадових обов’язків, що завда-
ють суттєвої суспільної чи державної шкоди; 
2) вчинення працівником правопорушень у 
результаті перевищення ним своїх повно-
важень; 3) корупційні дії, зловживання вла-
дою чи службовим становищем тощо. За-

значимо, що кримінальна відповідальність 
може бути застосована як до поліцейського 
підрозділу, так і до працівників адміністра-
тивного управління.
Цивільна-правова відповідальність пра-

цівників Корпусу оперативно-раптової дії 
настає за умови заподіяння працівниками 
підрозділу майнової чи немайнової шкоди 
під час виконання службових обов’язків. 
Погоджуємось з колективом авторів під-
ручника «Теорія держави і права», як роз-
глядають цивільно-правову відповідаль-
ність працівників правоохоронної галузі як 
порушення працівником своїх службових 
обов’язків, яка несе за собою необхідність 
відшкодування заподіяної шкоди службі, 
органу чи підрозділу, з яким працівник зна-
ходиться у службово-трудових відносинах. 
Спосіб відшкодування може бути добро-
вільним чи адміністративним [14]. Добро-
вільне відшкодування здійснюється за від-
повідною заявою працівника Корпусу опе-
ративно-раптової дії. У свою чергу, адміні-
стративне відшкодування є примусовим та 
здійснюється за розпорядженням керівника 
підрозділу. Зауважимо, що працівники Кор-
пусу оперативно-раптової дії несуть цивіль-
но-правову відповідальність на підставі та в 
порядку, що визначені Цивільним кодексом 
України, затвердженим Законом України 
від 16.01.2003 № 435-IV та Законом Укра-
їни «Про порядок відшкодування шкоди, 
завданої громадянинові незаконними діями 
органів, що здійснюють оперативно-розшу-
кову діяльність, органів досудового розслі-
дування, прокуратури і суду» від 01.12.1994 
№ 266/94-ВР. 
Так, серед можливих умов настання ци-

вільно-правової відповідальності працівни-
ків Корпусу оперативно-раптової дії виді-
лимо наступні: 1) протиправна поведінка 
працівника; 2) заподіяння прямої шкоди; 
3) наявність доведеної вини; 4) шкода, яка 
виникла у результаті протиправної поведін-
ки співробітника тощо. 
Наступним видом юридичної відпові-

дальності Корпусу оперативно-раптової дії 
є дисциплінарна. Нормативними актами, 
якими нині регулюється дисциплінарна від-
повідальність працівників Корпусу опера-
тивно-раптової дії, є наступні: Конституція 
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України, Закон України «Про Національну 
поліцію» від 02.07.2015 р. № 580–VIII, Дис-
циплінарний статут Національної поліції 
України, затвердженим Законом України 
«Про Дисциплінарний статут Національної 
поліції України» від 15.03.2018 р. № 2337-
VIII, Положення про проходження служби 
рядовим і начальницьким складом органів 
внутрішніх справ, затверджене Постано-
вою Кабінету Міністрів Української РСР від 
29.07.1991 № 114. 
Варто зазначити, що дисциплінарна від-

повідальність працівників Корпусу опера-
тивно-раптової дії, як й інших працівників 
Національної поліції України, регламенту-
ється загальним трудовим законодавством 
та спеціальними нормативними актами в 
залежності від осіб, до яких застосовується 
дисциплінарна відповідальність. 
У дослідженні слід акцентувати увагу на 

тому, що дисциплінарна відповідальність 
застосовується у разі загрози або безпосе-
реднього вчинення правопорушення пра-
цівниками Корпусу оперативно-раптової дії 
щодо порушення прав і свобод особи, пору-
шенні вимог щодо службового поводження 
чи інших норм, яких поліцейський має до-
тримуватись під час виконання службових 
обов’язків чи поза межами служби. 
Процедура притягнення та підстави 

притягнення поліцейських до дисциплі-
нарної відповідальності регламентуються 
Дисциплінарним статутом Національної по-
ліції України. У взаємовідносинах між пра-
цівниками Корпусу оперативно-раптової дії 
важливе місце займає службова дисципліна, 
основні ознаки якої регламентовані статтею 
1 Дисциплінарного статуту Національної 
поліції України. Безумовно, ефективність 
виконання підрозділом особливого призна-
чення своїх функцій залежить від високого 
рівня внутрішньої організації та службової 
дисципліни. 
Дисциплінарним статутом також визна-

чено, що на поліцейських не накладається 
дисциплінарна відповідальність у разі, коли 
шкода заподіяна поліцейським правомір-
ними діями в результаті виконання наказу 
начальника чи є виправданою. Також вка-
заним статутом визначено обов’язки керів-
ника щодо підлеглих, відання та виконання 

наказів, а також регламентовано такі види 
дисциплінарної відповідальності як заохо-
чення та дисциплінарне стягнення. 
Так, заохочення застосовується до по-

ліцейських Корпусу оперативно-раптової 
дії на основі положень статті 6 Дисциплі-
нарного статуту Національної поліції Укра-
їни за успішне виконання ним службових 
обов’язків чи наявності інших заслуг перед 
державою та суспільством. Серед видів за-
охочення поліцейських виділяють наступ-
ні: занесення на дошку пошани, достро-
кове зняття дисциплінарного стягнення; 
грошова винагорода; цінні подарунки; за-
охочення відзнаками Національної поліції 
України та Міністерства внутрішніх справ 
України; присвоєння чергового спеціаль-
ного звання достроково; присвоєння вищо-
го на один ступінь спеціального звання, що 
передбачене займаною штатною посадою 
тощо. 
Дисциплінарним проступком за Дис-

циплінарним статутом Національної по-
ліції України вважається протиправна дія 
чи бездіяльність поліцейського, за якої він 
порушив службову дисципліну, не виконує, 
неналежно виконує свої обов’язки чи вихо-
дить за їх межі, порушує обмеження та іг-
норує заборони, що визначені на законодав-
чому рівні, або вчиняє дії, що підривають 
авторитет поліції. В такому випадку на по-
ліцейських Корпусу оперативно-раптової дії 
накладається дисциплінарне стягнення, яке 
є засобом підтримання службової дисциплі-
ни та виконує виховну й попереджальну 
роль. При цьому дисциплінарне стягнення 
є індивідуальним та застосовується лише у 
випадку, коли провина особи доведена у ви-
значеному діючим законодавством порядку 
(ст. 12-13). 
Система та перелік дисциплінарних 

стягнень, які застосовуються до працівників 
Корпусу оперативно-раптової дії, визначені 
пунктом 3 статті 13 Дисциплінарного стату-
ту Національної поліції України. Будь-які 
інші дисциплінарні стягнення, що не ви-
значені цим нормативно-правовим актом, 
вживати до поліцейських заборонено. Зо-
крема, виділяють наступні види стягнень: 
1) зауваження; 2) догана; 3) сувора догана; 
4) попередження про неповну службову від-



Àäì³í³ñòðàòèâíå ïðàâî

46Ïðàâî.ua ¹ 1, 2019

повідність; 5) пониження у спеціальному 
званні; 6) звільнення (з посади чи зі служби 
в поліції). При цьому за один дисциплінар-
ний проступок може бути застосовано лише 
одне дисциплінарне стягнення. 
Важливими також, на нашу думку, у 

процесі регулювання дисциплінарної від-
повідальності є попереджувально-профі-
лактичні роботи. Як зазначалося, дисциплі-
нарна відповідальність має на меті не лише 
покарання чи заохочення за вже вчинене 
діяння, а й попередження й недопущен-
ня правопорушень у майбутньому. Нині, в 
період ведення бойових дій на Сході краї-
ни, становлення України як європейської 
демократичної держави, питання вірності 
державі та обраній професії, зміцнення пре-
стижу поліцейського та довіри населення до 
нього постають з новою силою. На жаль, на 
сьогодні питанню попереджувально-профі-
лактичної роботи серед працівників Націо-
нальної поліції приділено незначну увагу з 
боку законодавства.

Висновки
Отже, нами визначено юридичну відпо-

відальність працівників Корпусу оператив-
но-раптової дії як певний, визначений на 
законодавчому рівні, обов’язок особи, яка 
скоїла протиправне порушення, зазнавати 
встановлені нормативними актами держав-
ного значення обмеження (особистого, май-
нового чи організаційного характеру); як 
добровільне усвідомлене виконання визна-
чених законодавчо обов’язків.
Узагальнено та проаналізовано нор-

мативно-правові акти, які регламентують 
застосування юридичної відповідальності 
поліцейських, і визначено види адміністра-
тивних покарань (попередження, штраф, 
оплатне вилучення предмету, який став зна-
ряддям вчинення працівником адміністра-
тивного правопорушення, конфіскація, по-
збавлення спеціальних прав), відшкодуван-
ня, що накладаються при цивільно-правовій 
відповідальності (добровільні та адміністра-
тивні), дисциплінарні види відповідальності 
(заохочення та дисциплінарне стягнення), 
які застосовуються до працівників Корпусу 
оперативно-раптової дії. 
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АНОТАЦІЯ 
У статті проводиться комплексне дослі-

дження теоретико-правових підходів до визна-
чення поняття юридичної відповідальності 
працівників Корпусу оперативно-раптової дії, 
дослідження та характеристика видів відпо-
відальності працівників підрозділу особливого 
призначення.
Юридична відповідальність працівників 

Корпусу оперативно-раптової дії визначаєть-
ся як певний, визначений на законодавчому 
рівні, обов’язок особи, яка скоїла протиправне 
порушення, зазнавати встановлені норматив-
ними актами державного значення обмежен-
ня (особистого, майнового чи організаційного 
характеру); як добровільне усвідомлене вико-
нання визначених законодавчо обов’язків. 
З’ясовується сутність поняття та ха-

рактерні ознаки адміністративної, кримі-
нальної, цивільно-правової та дисциплінарної 
відповідальностей працівників Корпусу опера-
тивно-раптової дії. 
Обґрунтовується, що адміністративна 

відповідальність працівників Корпусу опера-
тивно-раптової дії є одним із видів юридич-
ної відповідальності, специфічною формою 
реагування владних органів на поліцейських, 
що скоїли адміністративне правопорушення, 
шляхом застосування відповідно до норм чин-
ного законодавства адміністративних стяг-
нень чи заходів дисциплінарного впливу. 
Акцентується увага, що у своїй сутності 

кримінальна відповідальність працівників 
Корпусу оперативно-раптової дії схожа на ад-
міністративну, проте застосовується лише у 
випадках скоєння правопорушень, які несуть 
високий рівень суспільної небезпеки та вчине-
ні при виконанні поліцейським підрозділу по-
садових обов’язків. Визначається, що видами 
дисциплінарної відповідальності працівників 
Корпусу оперативно-раптової дії є заохочення 
та дисциплінарне стягнення.
Обґрунтовується, що залишається невре-

гульованим питання щодо особливостей ци-
вільно-правової відповідальності працівників 
підрозділів поліції.
Ключові слова: Корпус оперативно-рап-

тової дії, закон, відповідальність, адміністра-
тивна відповідальність, кодекс, дисциплінар-
на відповідальність. 

SUMMARY 
In the article, a comprehensive study was 

carried out on the defi nition of the legal liability 
of employees of the Corps of Operative-Rapid 
Action, research and characterization of the 
types of responsibility of employees of the special-
purpose unit.

The legal liability of the employees of the 
Operative-Crisis Corps is defi ned as a certain, 
determined at the legislative level, the duty of 
the person who committed an illegal violation to 
undergo the restrictions established by normative 
acts of state importance (personal, property 
or organizational nature); as a voluntary, 
conscious implementation of certain legislative 
responsibilities.

The concept and characteristic signs 
of administrative, criminal, civil law and 
disciplinary liability of employees of the Corps of 
operational and sudden action are determined.

It was determined that the administrative 
responsibility of the employees of the Corps of 
Operative-Rapid Action is one of the types of 
legal responsibility, a specifi c form of response 
of the authorities to police offi cers who have 
committed an administrative offense by applying, 
in accordance with the norms of the current 
legislation, administrative penalties or measures 
of infl uence.

Attention is drawn to the fact that in its 
essence the criminal liability of the employees of 
the Corps of Operative-Rapid Action is similar to 
the administrative one, but applies only in cases 
of committing offenses, which carry a high level 
of social danger and committed in the execution 
of the police unit of his offi cial duties. It is 
determined that the types of disciplinary liability 
of the employees of the Corps of Operative-Rapid 
Action are encouragement and disciplinary 
action.

It is determined that the issue of attraction 
and peculiarities of civil liability of employees of 
police units remains unresolved.

Keywords: the Operative-Rapid Action Corps, 
law, responsibility, administrative responsibility, 
code, disciplinary responsibility. 
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ÑÓÁ’ªÊÒÈ ÊÎÌÓÍÀËÜÍÎÃÎ ÏÎË²Ö²ÞÂÀÍÍß ÇÀ 
ÊÎÄÀÌÈ ÂÈÄ²Â ÅÊÎÍÎÌ²×ÍÎ¯ Ä²ßËÜÍÎÑÒ², 

Â²ÄÎÁÐÀÆÅÍÈÕ Ó ÏÓÁË²×ÍÈÕ ÐÅªÑÒÐÀÕ

В статье проведен анализ современного со-
стояния перспектив создания муниципальных 
органов охраны правопорядка. Используя дан-
ные Единого государственного реестра юриди-
ческих лиц, физических лиц-предпринимателей 
и общественных формирований проанализиро-
ваны коды видов экономической деятельности 
действующих коммунальных предприятий 
правоохранительной направленности.
Сделан вывод о низком качестве правового 

регулирования правоохранительной деятель-
ности коммунальных предприятий – муници-
пальных «страж», «дружин», «гвардии» и т.п., 
нормативной основой деятельности которых 
служат не законы, а разрозненные и слабо 
связанные между собой документы, касающи-
еся лишь отдельных видов хозяйственной дея-
тельности, которые фрагментарно обеспечи-
вают правовое регулирование муниципальных 
институтов в сфере охраны правопорядка.

 ÒÎÏ×²É Þð³é Ìèõàéëîâè÷ - íà÷àëüíèê â³ää³ëó ïðîòèä³¿ îðãàí³çîâàíèì 
ôîðìàì çëî÷èííîñò³ ó ñôåð³ åêîíîì³êè Óïðàâë³ííÿ çàõèñòó åêîíîì³êè â Îäåñüê³é 
îáëàñò³ ÄÇÅ Íàö³îíàëüíî¿ ïîë³ö³¿ Óêðà¿íè.

ÓÄÊ 342.55(477):005.336.1

органи місцевого самоврядування стали 
самостійно та різними шляхами вирішу-
вати потребу в правоохоронних органах, 
діяльність яких найбільш наближена до 
проблем територіальних громад, створю-
ючи відповідні інституції. Така ситуація 
вимагає глибокого та всестороннього до-
слідження аспектів як створення інститутів 
комунального поліціювання так і аспектів 
їхньої діяльності

Ступінь наукової розробленості 
проблеми у правовій літературі

Дослідження правових проблем 
створення органами місцевого само-
врядування інституцій з охорони гро-
мадського порядку та окремі аспекти ор-
ганізації їхньої діяльності був проведе-
ний у роботах В.О. Басс, О.М. Волуйко, 
Т.І. Гудзь, Л.М. Долі, В.Б. Дубовика, 
А.І. Камінського, Н.В. Капітонової, 
Я.М. Когута, В.А. Орлова, С.В. Пєткова, 
А.С. Поклонського, О.С. Проневич 
А.В. Сєргеєва та інших.

Мета статті
За кодами Класифікатора видів еконо-

мічної діяльності та даними Єдиного дер-
жавного реєстру юридичних осіб, фізичних 
осіб-підприємців та громадських формувань 
встановити правові проблеми норматив-
но-правового регулювання діяльності ко-
мунальних підприємств з охорони громад-
ського порядку.

Актуальність теми дослідження
Охорона громадського порядку сила-

ми органів місцевого самоврядування є 
об’єктивним явищем у сучасній Україні. 
Неспроможність Національної поліції за-
довольнити всі правоохоронні потреби міс-
цевих громад обумовлює пошуки останні-
ми форм та засобів самостійно вирішувати 
окремі правоохоронні питання місцевого 
значення та пристосовувати їх до чинного 
законодавства України. Не дивлячись на 
відсутність чітко сформованої нормативно-
правової бази, на основі якої здійснюєть-
ся муніципальна охорона правопорядку, 
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Виклад основного матеріалу
Найбільш поширеними шляхами вирі-

шення місцевих правоохоронних проблем 
є: створення структурних підрозділів вико-
навчих органів місцевого самоврядування 
(відділів, управлінь, департаментів); ство-
рення комунальних установ, які не входять 
у систему виконавчих органів місцевих рад; 
створення комунальних підприємств з охо-
ронними функціями; залучення до постій-
ної правоохоронної діяльності громадських 
формувань з охорони правопорядку та дер-
жавного кордону; залучення підрозділів 
Національної поліції на договірних засадах.
Аналіз організаційно-правової практи-

ки органів місцевого самоврядування здій-
снений на основі інформації з публічних 
джерел: державних реєстрів юридичних 
осіб та громадських об’єднань, офіційних 
сайтів органів місцевого самоврядування, 
дає можливість стверджувати, що найбільш 
поширеними є створення комунальних 
підприємств з охоронними функціями. За 
даними Єдиного державного реєстру юри-
дичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 
громадських формувань, здійснюючи по-
шук за ключовими словами «муніципальна 
варта», «муніципальна поліція», «муніци-
пальна дружина», «муніципальна охорона» 
та «муніципальна гвардія», нам вдалось 
ідентифікувати 38 суб’єктів господарювання 
комунальної форми власності. Однак врахо-
вуючи, що перелік найменувань не може ви-
черпуватись вибраними нами пошуковими 
словосполученнями, на наше переконання, 
їхня кількість в Україні не обмежується цією 
кількістю.
У повному розрізі найменувань за на-

званими вище пошуковими словосполучен-
нями у Єдиному державному реєстрі юри-
дичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 
громадських формувань (режим доступу 
https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch), ста-
ном на 18 березня 2019 р. було виявлено із 
найменуванням «муніципальна варта» – 20 
комунальних підприємств, з найменуван-
ням «муніципальна поліція» – 6 комуналь-
них підприємств, з найменуванням «муніци-
пальна міліція» – 1 підприємство (припини-
ло діяльність Вінницька обл., Вінницький 
район, село Якушинці), з найменуванням 

«муніципальна дружина» – 3 комунальні під-
приємства, з найменуванням «муніципаль-
на охорона» – 6 комунальних підприємств 
(одне з яких припинило свою діяльність), з 
найменуванням «муніципальна гвардія» – 2 
комунальні підприємства. Крім цього, від-
повідний пошук комунальних охоронних 
підприємств здійснювався за словосполу-
ченнями «комунальна міліція», в наслідок 
чого пошукових результатів не виявлено, 
а також «комунальна охорона», в наслідок 
чого виявлено комунальні підприємства з 
функціями протипожежної охорони, які не 
мають відношення до нашого дослідження. 
Пошук за ключовими словами «комуналь-
на інспекція» та «муніципальна інспекція» 
дав можливість ідентифікувати цілу низку 
підприємств, які хоча можна віднести до 
суб’єктів комунального поліціювання, од-
нак не пов’язані з охороною громадського 
порядку, це різного роду екологічні інспек-
ції, інспекції благоустрою, інспекції охорони 
культурної спадщини тощо.
Інші юридичні особи із статусом кому-

нальних установ, комунальних закладів чи 
об’єднання громадян не розглядалися.
Для з’ясування обсягу правоохорон-

них повноважень комунальних підпри-
ємств із 38 суб’єктів було проаналізовано 
детальну інформацію 14 суб’єктів господа-
рювання, на предмет визначення кодів за 
Класифікатором ведення економічної діяль-
ності (КВЕД), призначення якого визнача-
ти та кодувати основні та другорядні види 
економічної діяльності юридичних осіб, 
відокремлених підрозділів юридичних осіб, 
фізичних осіб – підприємців [1]. Вибірка 
здійснювалась з дотриманням регіонально-
географічного принципу, та принципу зна-
чимості населеного пункту (місто – обласний 
центр, місто – районний центр, місто облас-
ного підпорядкування, сільське поселення).
Унаслідок вибіркового аналізу встанов-

лено наступне.
1. Южненське Комунальне підприємство 

«Муніципальна варта», Ідентифікаційний 
код юридичної особи (код ЄДРПУО) 
41779965, місце знаходження юридич-
ної особи Одеська обл., м. Южне, просп. 
Григорівського десанту 18, засновник яко-
го Южненська міська рада Одеської облас-
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ті, за даними реєстру здійснює: Діяльність 
приватних охоронних служб – Код КВЕД 
80.10; Обслуговування систем безпеки Код 
КВЕД 80.20; Проведення розслідувань Код 
КВЕД 80.30; Надання інших допоміжних 
комерційних послуг – Код КВЕД 82.99; 
Державне управління загального характеру 
– Код КВЕД 84.11 (основний вид діяльнос-
ті); Діяльність у сфері охорони громадсько-
го порядку та безпеки – Код КВЕД 84.24; 
Діяльність у сфері права – Код КВЕД 69.10.

2. Комунальне підприємство 
«Муніципальна варта» Дрогобицької місь-
кої ради», код ЄДРПУО 41003521, місце 
знаходження Львівська обл., м. Дрогобич, 
пл. Ринок 1, засновник якого Дрогобицька 
міська рада Львівської області, здійснює: 
Діяльність приватних охоронних служб – 
Код КВЕД 80.10; Діяльність у сфері охоро-
ни громадського порядку та безпеки (осно-
вний) – Код КВЕД 84.24; Надання інших 
індивідуальних послуг – Код КВЕД 96.09; 
Допоміжне обслуговування наземного тран-
спорту – Код КВЕД 52.21; Надання інших 
інформаційних послуг – Код КВЕД 63.99.

3. Комунальне підприємство 
«Муніципальна варта» Дружківської місь-
кої ради», код ЄДРПУО 41003521, місце 
знаходження Донецька обл., м. Дружківка, 
вул. Індустріальна 14, засновник якого 
Дружківська міська рада Донецької облас-
ті, здійснює: Обслуговування систем без-
пеки – Код КВЕД 80.20; Надання в оренду 
й експлуатацію власного чи орендованого 
нерухомого майна – Код КВЕД 68.20; Інша 
професійна, наукова та технічна діяльність 
(основний) – Код КВЕД 74.90.

4. Комунальне підприємство 
«Муніципальна варта» Дніпровської місь-
кої ради», код ЄДРПУО 37538877, міс-
це знаходження, м. Дніпро, просп. Дм. 
Яворницького 75, засновник Дніпровська 
міська рада, здійснює: Електромонтажні 
роботи – Код КВЕД 43.21; Діяльність при-
ватних охоронних служб (основний) – Код 
КВЕД 80.10; Обслуговування систем безпе-
ки – Код КВЕД 80.20; Проведення розсліду-
вань – Код КВЕД 80.30; Діяльність у сфері 
охорони громадського порядку та безпеки 
– Код КВЕД 84.24; Інші види освіти - Код 

КВЕД 85.59; Надання інших індивідуаль-
них послуг – Код КВЕД 96.09.

5. Львівське Комунальне підприємство 
«Муніципальна варта», Ідентифікаційний 
код юридичної особи 32126676, місце зна-
ходження, місто Львів, просп. Свободи 24, 
засновник Львівська міська рада, здійснює: 
Електромонтажні роботи – Код КВЕД 
43.21; Інші будівельно-монтажні робо-
ти – Код КВЕД 43.29; Діяльність приват-
них охоронних служб – Код КВЕД 80.10; 
Обслуговування систем безпеки Код КВЕД 
80.20; Діяльність у сфері охорони громад-
ського порядку та безпеки (основний) – Код 
КВЕД 84.24; Вантажний автомобільний 
транспорт – Код КВЕД 49.41; Надання по-
слуг перевезення речей (переїзду) – Код 
КВЕД 49.42; Складське господарство – Код 
КВЕД 52.10; Допоміжне обслуговування 
наземного транспорту – Код КВЕД 52.21; 
Консультування з питань інформатизації 
– Код КВЕД 62.02; Інша діяльність у сфері 
інформаційних технологій і комп’ютерних 
систем – Код КВЕД 62.09; Надання інших 
інформаційних послуг – Код КВЕД 63.99.

6. Комунальне підприємство «Муніци-
пальна варта» Чернігівської міської ради, 
код ЄДРПУО 41064956, місце знаходжен-
ня, м. Чернігів, вул. Бєлова 2, здійснює: 
Діяльність приватних охоронних служб – 
Код КВЕД 80.10; Обслуговування систем 
безпеки – Код КВЕД 80.20; Проведення 
розслідувань Код КВЕД 80.30; Діяльність у 
сфері охорони громадського порядку та без-
пеки (основний) Код КВЕД 84.24.

7. Комунальне підприємство Вінницької 
міської ради «Муніципальна поліція», код 
ЄДРПУО 38830387, місце знаходження-
м. Вінниця, вул. Скалецького 29, здійснює: 
Неспеціалізована оптова торгівля продукта-
ми харчування, напоями та тютюновими ви-
робами – Код КВЕД 46.39; Діяльність при-
ватних охоронних служб Код КВЕД 80.10; 
Проведення розслідувань – Код КВЕД 80.30; 
Державне управління загального характеру 
(основний) – Код КВЕД 84.11; Діяльність у 
сфері охорони громадського порядку та без-
пеки – Код КВЕД 84.24.

8. Комунальне підприєм-
ство Вороновицької селищної ради 
«Муніципальна поліція», код ЄДРПУО 



51

Òîï÷³é Þ.Ì. - Ñóá’ºêòè êîìóíàëüíîãî ïîë³ö³þâàííÿ çà êîäàìè âèä³â åêîíîì³÷íî¿...

41337493, місце знаходження Вінницька 
обл., Вінницький р-н., с.м.т. Вороновиця, 
вул. Козацький Шлях 68, здійснює: 
Діяльність приватних охоронних служб – 
Код КВЕД 80.10; Проведення розслідувань 
– Код КВЕД 80.30; Державне управління за-
гального характеру (основний) – Код КВЕД 
84.11; Діяльність у сфері охорони громад-
ського порядку та безпеки – Код КВЕД 
84.24.

9. Хмельницьке міське комунальне під-
приємство «Муніципальна дружина», код 
ЄДРПУО 23829267, місце знаходження 
Хмельницька обл., м. Хмельницький,-
вул. Подільська 10/1, здійснює Діяльність у 
сфері охорони громадського порядку та без-
пеки (основний) – Код КВЕД 84.24.

10. Комунальне підприємство «Муні-
ципальна охорона» (станом на день 
звернення у стадії припинення), код 
ЄДРПУО 37846087, місце знаходження-
м. Суми, вул. Горького 21, засновник 
Сумська міська рада, здійснює: Діяльність 
приватних охоронних служб (основний) – 
Код КВЕД 80.10; Допоміжне обслуговуван-
ня наземного транспорту – Код КВЕД 52.21; 
Діяльність у сфері права – Код КВЕД 69.10 

11. Комунальне підприємство вико-
навчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) 
«Муніципальна охорона», код ЄДРПУО 
41680696; місце знаходження м.Київ,-
вул. Хрещатик 36, здійснює: Електро-
монтажні роботи – Код КВЕД 43.21; 
Діяльність приватних охоронних служб Код 
КВЕД 80.10; Обслуговування систем безпе-
ки (основний) – Код КВЕД 80.20; Діяльність 
у сфері охорони громадського порядку та 
безпеки – Код КВЕД 84.24; Інша профе-
сійна, наукова та технічна діяльність – Код 
КВЕД 74.90.

12. Комунальне підприємство 
«Муніципальна охорона» Чорноморської 
міської ради Одеської області (станом на 
день звернення у стадії припинення), 
код ЄДРПУО 38363806, Одеська обл., 
м. Чорноморськ просп. Миру 33, здій-
снює: Технічне обслуговування та ремонт 
автотранспортних засобів – Код КВЕД 
45.20; Діяльність приватних охорон-
них служб (основний) – Код КВЕД 80.10; 

Обслуговування систем безпеки – Код КВЕД 
80.20; Проведення розслідувань Код КВЕД 
80.30; Надання інших допоміжних комер-
ційних послуг – Код КВЕД 82.99; Діяльність 
у сфері права – Код КВЕД 69.10.

13. Комунальне підприємство 
«Муніципальна охорона», код ЄДРПУО 
41680696; місце знаходження м. Харків, 
Гімназійна набережна 16, кім. 39-40, за-
сновник якого Харківська міська рада 
здійснює: Електромонтажні роботи – Код 
КВЕД 43.21; Діяльність пр иватних охорон-
них служб (основний) – Код КВЕД 80.10; 
Обслуговування систем безпеки – Код 
КВЕД 80.20; Неспеціалізована оптова тор-
гівля – Код КВЕД 46.90; Роздрібна торгів-
ля меблями, освітлювальним приладдям та 
іншими товарами для дому в спеціалізова-
них магазинах – Код КВЕД 47.59; Роздрібна 
торгівля, що здійснюється фірмами пошто-
вого замовлення або через мережу Інтернет 
– Код КВЕД 47.91; Діяльність у сфері права 
– Код КВЕД 69.10; Діяльність у сфері інжи-
нірингу, геології та геодезії, надання послуг 
технічного консультування в цих сферах – 
Код КВЕД 71.12; Інша професійна, наукова 
та технічна діяльність – Код КВЕД 74.90; 
Ремонт і технічне обслуговування елек-
тронного й оптичного устаткування – Код 
КВЕД 33.13.

14. Комунальне підприємство «Криво-
різька муніципальна гвардія», код ЄДРПУО 
37861566, місце знаходження м. Кривий 
Ріг, мікрорайон Сонячний 25а, здійснює: 
Електромонтажні роботи – Код КВЕД 43.21; 
Надання в оренду інших машин, устаткуван-
ня та товарів – Код КВЕД 77.39; Діяльність 
приватних охоронних служб – Код КВЕД 
80.10; Обслуговування систем безпеки – 
Код КВЕД 80.20; Діяльність у сфері охоро-
ни громадського порядку та безпеки (осно-
вний) – Код КВЕД 84.24; Діяльність пожеж-
них служб – Код КВЕД 84.25; Діяльність із 
охорони та використання пам’яток історії, 
будівель та інших пам’яток культури – Код 
КВЕД 91.03; Вантажний автомобільний 
транспорт – Код КВЕД 49.41; Надання по-
слуг перевезення речей (переїзду) – Код 
КВЕД 49.42; Допоміжне обслуговування 
наземного транспорту – Код КВЕД 52.21; 
Надання в оренду й експлуатацію власного 
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чи орендованого нерухомого майна – Код 
КВЕД 68.20; Діяльність у сфері права – Код 
КВЕД 69.10; Діяльність у сфері зв’язків 
із громадськістю – Код КВЕД 70.21; Інша 
професійна, наукова та технічна діяльність 
– Код КВЕД 74.90; Надання в оренду авто-
мобілів і легкових автотранспортних засобів 
– Код КВЕД 77.11; Установлення та монтаж 
машин і устаткування – Код КВЕД 33.20.
Ми бачимо, що комунальні підприєм-

ства, які за своєю суттю покликані здійсню-
вати діяльність з охорони правопорядку на-
діляються засновниками на здійснення ве-
ликого спектру видів діяльності визначених 
Класифікатором. Для з’ясування сутності 
конкретних видів діяльності, що мають 
ознаки правоохоронності, на здійснення 
яких комунальні підприємства уповноважу-
ються засновником, ми звертаємось до різ-
них інформаційних джерел, перш за все до 
самого Класифікатора.
Так, діяльність у сфері охорони гро-

мадського порядку та безпеки – Код КВЕД 
84.24, визначена Класифікатором як:-
1) управління та функціонування регуляр-
них і допоміжних силових структур, фінан-
сованих органами державної влади, а також 
портових, прикордонних, міліцейських сил, 
сил берегової охорони й інших спеціальних 
силових структур, у т.ч. регулювання вулич-
ного руху, реєстрацію іноземних громадян, 
облік арештів; 2) забезпечення населення 
предметами першої необхідності у випад-
ках надзвичайних ситуацій у мирний час;-
3) діяльність із захисту та нагляду за вило-
вом риби [2].
Як бачимо перший пункт пояснення 

виду економічної діяльності стосується ви-
ключно діяльності виконавчих органів дер-
жавної влади, значить, суб’єктами підпри-
ємницької діяльності, незалежно від їхньої 
форми власності, здійснюватись не може. 
Пояснення видів економічної діяльнос-
ті подані в пунктах 2 та 3, хоча й віднесені 
Класифікатором до сфери громадського по-
рядку та безпеки, однак з комунальним по-
ліціюванням майже не пов’язані, а відтак не 
є відображенням правоохоронного призна-
чення підприємства.
Діяльність приватних охоронних служб 

– Код КВЕД 80.10 визначена класифікато-

ром як послуги тілоохоронців, патрулюван-
ня на вулицях, інкасацію та перевезення 
грошей та інших коштовних речей за до-
помогою персоналу або устаткування для 
захисту подібного майна під час транспор-
тування. Цей клас включає: використання 
броньованих автомобілів, послуги тілоохо-
ронців, послуги детекторів брехні, послуги 
зі зняття відбитків пальців, послуги охорон-
ців [3]. Оскільки патрулювання вулиць є 
однією із складових не лише комунального 
поліціювання, але й охорони громадського 
порядку узагалі, то цей код виду економіч-
ної діяльності найбільше відповідає меті 
створення муніципального суб’єкта охоро-
ни правопорядку.
Клас виду економічної діяльності 

Обслуговування систем безпеки (Дніпро, 
Дружківка, Київ, Львів, Чернігів, Южний 
та інші) – Код КВЕД 80.20 включає: моні-
торинг або дистанційний контроль електро-
нних систем безпеки, таких як охоронна та 
пожежна сигналізація, у т.ч. їх установлення 
й технічне обслуговування; установлення, 
обслуговування, ремонт і регулювання ме-
ханічних та електронних захисних пристро-
їв, сейфів і споруд безпеки для здійснення 
контролю та дистанційного спостереження. 
Підрозділи, які здійснюють обслуговування 
систем безпеки, можуть бути також залуче-
ні до продажу цих систем, механічних або 
електронних запірних пристроїв, сейфів і 
споруд. При цьому пояснення виду еконо-
мічної діяльності подане в Класифікаторі 
цей клас не включає: установлення систем 
безпеки, таких як охоронні та протипожеж-
ні сигналізації, без здійснення моніторингу 
за ними; роздрібну торгівлю електронними 
сигналізаційними системами, механічними 
або електронними запірними пристроями, 
сейфами та спорудами в спеціалізованих 
складах, без діяльності з їх контролю, уста-
новлення або обслуговування; консульту-
вання з питань безпеки; діяльність із під-
тримки громадського порядку та безпеки; 
послуги з виготовлення дублікатів ключів. 
З цього пояснення вбачається чисто тех-

нічна сторона діяльності, яка не пов’язана з 
правоохоронністю чи комунальним поліці-
юванням.
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Клас виду економічної діяльності 
Державне управління загального характе-
ру – Код КВЕД 84.11 включає: виконавчу 
та законодавчу діяльність центральних, ре-
гіональних і місцевих органів державного 
управління; управління та контроль фіс-
кальної діяльності; здійснення оподаткову-
вання; збирання податків, мита на товари 
та розслідування випадків порушення по-
даткового законодавства; управління мит-
ницею; виконання бюджету й управління 
державними фондами та державним бор-
гом; збирання коштів і контроль за їх ви-
трачанням; проведення політики у сфері 
загальних (цивільних) досліджень і розро-
бок і пов’язаних із ними коштів; управлін-
ня і функціонування служб економічного 
та соціального планування, а також статис-
тичних служб на різних рівнях державного 
управління; управління кадровими служба-
ми, розроблення та реалізацію кадрової по-
літики, методи оцінки, класифікацію робіт, 
опис посадових обов’язків, контроль за до-
триманням правил державної служби; ді-
яльність служб загального призначення, не 
пов’язаних із виконанням певних функцій 
у сфері державного управління; діяльність 
виборчих комісій [4]. Види діяльності, що 
містить цей клас, виключно можуть здій-
снюватися органами державної влади, а з 
цієї причини, не підлягають делегуванню 
для виконання суб’єктами підприємницької 
діяльності.
Окремі підприємства, що досліджу-

вались за публічним реєстром (Вінниця, 
Дніпро, Чернігів, Южний, Чорноморськ, 
с.м.т. Вороновиця Вінницької обл.), наділені 
повноваженнями на здійснення проведення 
розслідувань – Код КВЕД 80.30. Відповідно 
до класифікатора цей клас включає: діяль-
ність із розслідування та діяльність детек-
тивів, будь-яку діяльність приватних детек-
тивів незалежно від типу клієнта або цілей 
розслідування. Правомірність здійснення 
такого виду діяльності є сумнівною, адже 
станом на сьогоднішній день проект Закону 
України «Про приватну детективну (розшу-
кову) діяльність» [5] не знайшов підтримки 
у Верховній Раді України, а відтак приватна 
детективна діяльність знаходиться в Україні 
поза межами правового регулювання.

Клас виду економічної діяльності на-
дання інших інформаційних послуг – Код 
КВЕД 63.99 (Дрогобич, Львів) включає єди-
ний вид діяльності, який більш-менш мож-
на віднести до діяльності комунального по-
ліціювання, це послуги зі збирання грошей 
за паркування автомобілів [6].
Одночасно з цим комунальні підприєм-

ства, покликані на охорону правопорядку, 
наділяються цілком неспецифічними для 
таких підприємств видами економічної ді-
яльності, що відносить їх до сфери торгів-
лі та надання послуг, та аж ніяк не до сфе-
ри охорони правопорядку. Так, надання в 
оренду й експлуатацію власного чи орен-
дованого нерухомого майна – Код КВЕД 
68.20, здійснюють муніципальні правоохо-
ронні підприємства (Дружківка, Кривий 
Ріг), надання інших індивідуальних послуг – 
Код КВЕД 96.09 (Дніпро, Дрогобич), надан-
ня інших допоміжних комерційних послуг 
– Код КВЕД 82.99 (Южний, Чорноморськ), 
неспеціалізована оптова торгівля продук-
тами харчування, напоями та тютюновими 
виробами – Код КВЕД 46.39 (Вінниця), роз-
дрібна торгівля меблями, освітлювальним 
приладдям та іншими товарами для дому 
в спеціалізованих магазинах – Код КВЕД 
47.59 (Харків).
Звичайно, що дослідження відповіднос-

тей здійснення правоохоронної діяльнос-
ті комунальними підприємствами лише за 
кодами видів економічної діяльності, при-
значенням яких є проведення державних 
статистичних спостережень, не дасть повної 
та об’єктивної картини. Для цього слід про-
вести аналіз правових норм, що містяться у 
статутах підприємств.

Висновок
У використанні кодів Класифікатора ви-

дів економічної діяльності як індикаторів 
з’ясування рівня правового регулювання 
діяльності комунальних підприємств з охо-
рони правопорядку ми спостерігаємо не-
узгодженості та суперечності, які вказують 
на явну неврегульованість правоохоронної 
діяльності комунальних підприємств – му-
ніципальних «варт», «дружин», «гвардій» 
тощо. Нормативною основою діяльності 
цих суб’єктів служать не закони, а розрізне-
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АНОТАЦІЯ 
У статті проведено аналіз сучасного стану 

перспектив створення муніципальних органів 
охорони правопорядку. Використовуючи дані 
Єдиного державного реєстру юридичних осіб, 
фізичних осіб-підприємців та громадських 
формувань проаналізовано коди видів еконо-
мічної діяльності діючих комунальних під-
приємств правоохоронної спрямованості.
Зроблено висновок про неврегульованість 

правоохоронної діяльності комунальних під-
приємств – муніципальних «варт», «дружин», 
«гвардій» тощо, нормативною основою діяль-
ності яких служать не закони, а розрізнені і 
слабо пов’язані між собою документи, що сто-
суються лише окремих видів господарської ді-
яльності, та які фрагментарно забезпечують 
правове регулювання муніципальних інститу-
тів у сфері охорони правопорядку.
Ключові слова. Комунальне підприємство, 

муніципальна поліція, комунальне поліцію-
вання, класифікатор видів економічної діяль-
ності

SUMMARY 
The article deals with the analysis of the 

prospects for the creation of municipal law 
enforcement agencies. The existing municipal 
enterprises with policing orientation have been 
analyzed with the help of the data from the Unifi ed 
State Register of Legal Entities, Individuals-
Entrepreneurs and Public Formations and the 
codes of types of economic activities.

The conclusion has been drawn that the 
functions of communal enterprises – municipal 
“police”, “guards”, “agencies” – are not stipulated 
in Ukrainian legislation; the normative basis for 
their functioning are not the laws but the separate 
and weakly interconnected documents relating 
only to certain types of economic activities which 
provide fractional legal regulation of municipal 
policing agencies.

Keywords. Municipal Enterprise, Municipal 
Police, Municipal Guard, Classifi er of Types of 
Economic Activities.

ні і слабо пов’язані між собою документи, що 
стосуються лише окремих видів господар-
ської діяльності, які фрагментарно забезпе-
чують правове регулю вання муніципальних 
інститутів у сфері охорони правопорядку.
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ÌÅÒÎÄÈ ÏÐÎÂÅÄÅÍÍß ÊÀÄÐÎÂÈÕ ÏÐÎÖÅÄÓÐ 
Ó ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍ²É ÏÎË²Ö²¯ ÓÊÐÀ¯ÍÈ

В статье выяснена актуальность иссле-
дования методов проведения кадровых проце-
дур. Проанализированы и усовершенствованы 
теоретико-правовые подходы к определению 
сущности и видов методов проведения кадро-
вых процедур. Предложены авторское понятие 
методов проведения кадровых процедур в На-
циональной полиции Украины и их классифи-
кация.
Ключевые слова: полиция, Национальная 

полиция Украина, кадры, кадровая процедура, 
методы.
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Аналіз останніх досліджень 
і публікацій

Проблематика кадрового забезпечення 
органів внутрішніх справ і реформованої по-
ліції є предметом дослідження багатьох ві-
тчизняних і зарубіжних учених: М.І. Ануф-
рієва, О.М. Бандурки, О.А. Банчука, 
В.М. Вац, І.П. Голосніченка, М.М. Дивака, 
Є.Ю. Захарова, М.І. Іншина, Т.Є. Каганов-
ської, А.М. Клочка, І.Б. Коліушка, О.А. Мар-
тиненка, Н.П. Матюхіної, О.М. Музичука, 
А.О. Селіванов, Е.В. Талапіної та ін. Проте 
методи кадрового забезпечення в органах 
внутрішніх справ досліджені фрагментар-
но, а зокрема, методи проведення кадрових 
процедур у Національній поліції України 
на сьогодні є практично недослідженими.
Отже, метою статті є комплексне дослі-

дження методів проведення кадрових про-
цедур у Національній поліції України.

Виклад основного матеріалу
Вивчення даної проблематики перед-

бачає, передусім, уточнення поняттєвого 
апарату. Так, у загальновживаному значен-
ні методом є спосіб пізнання; засіб впливу 
суб’єкта на об’єкт; спосіб досягнення мети 
або практичного здійснення чого-небудь; 
прийом або система прийомів, що застосо-
вується в якій-небудь галузі діяльності тощо 
[2, с.692; 3, с. 320; 4, с. 241]. Узагальнюю-
чи зазначене вище, варто погодитися, що 
метод – це сукупність прийомів і способів 
впливу керуючого суб’єкта на керований 

Постановка проблеми
Проголошена Концепція «100 днів якос-

ті Національної поліції» передбачає якісно 
нову методику оцінювання діяльності по-
ліцейських, що здійснюватиметься неза-
лежно від їхніх посад, звань, територіаль-
ного та структурного підпорядкування, так 
званий «новий стандарт якості та оцінки 
результатів роботи» з кардинальною транс-
формацією критеріїв оцінки роботи полі-
цейських – з кількісних на якісні [1]. Наці-
ональна поліція України відмовляється від 
статистичних методів оцінки роботи під-
розділів і працівників, оскільки на сьогодні 
важливими є не стільки кількісні, скільки 
якісні показники роботи працівників по-
ліції. У зв’язку з цим актуальним вважаємо 
питання дослідження методів проведення 
кадрових процедур у Національній поліції 
України.
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об’єкт для досягнення поставлених цілей 
[5, с.85].
Оскільки Національна поліція є цен-

тральним органом виконавчої влади, а ка-
дрові процедури – складовими елемента-
ми процесу управління кадрами в органах 
поліції, в основі розуміння сутності методу 
проведення кадрової процедури лежить 
поняття методу державного управління. 
Зокрема, Ю.П. Битяк стверджує, що метод 
державного управління – це спосіб впливу 
суб’єкта управління на підставі закріпленої 
за ним компетенції, у встановлених межах 
і відповідній формі на об’єкт управління і 
здійснення таким чином управлінських 
функцій і завдань органів виконавчої влади 
[6, с.72; 7, с.158]. З цього приводу О.Ф. Ан-
дрійко слушно підкреслює, що сутність ме-
тодів у будь-якій галузі полягає в служінні 
їх засобом досягнення поставлених цілей [8, 
с.81], а О.М. Бандурка, досліджуючи питан-
ня управління в органах внутрішніх справ, 
наголошує на значенні методу управління, 
що полягає у здійсненні впливу на поведін-
ку працівника, на виконання ним функціо-
нальних обов’язків тощо [9, с.78], із чим не 
можна не погодитися.
У свою чергу, Д.М. Бахрах вважає, що 

методами управління є способи цілеспря-
мованого впливу суб’єкта влади на колек-
тив, групу чи одну людину [10, с.185]. При 
цьому Ю.М. Козлов, розділяючи зазначену 
точку зору, уточнює суб’єкта влади як вико-
навчих органів (посадових осіб) [11, с.283]. 
Цікавими вважаємо погляди Г.В. Атаманчу-
ка з цього питання, який пропонує визна-
чати методи державного управління як спо-
соби і прийоми аналізу й оцінки управлін-
ських ситуацій, використання правових і 
організаційних форм впливу на свідомість і 
поводження людей у керованих суспільних 
процесах, відносинах і зв’язках [12, с.174]. 
Проте, на нашу думку, некоректним є ви-
значення методів як «способів і прийомів 
аналізу й оцінки…», оскільки аналіз і оціню-
вання є власне одними з розповсюджених 
методів.
Отже, підсумовуючи вищесказане, про-

понуємо під методами проведення кадро-
вих процедур в органах поліції розуміти сис-
тему способів і прийомів цілеспрямованого 

впливу суб’єкта кадрових правовідносин у 
межах законодавчо встановлених повнова-
жень і наданої компетенції, у визначеному 
порядку та формі, на об’єкт кадрових про-
цедур в органах поліції з метою практичної 
реалізації функцій і завдань суб’єкта кадро-
вих правовідносин і досягненню цілей про-
ведення кадрових процедур у цілому.
Варто зазначити, що серед науковців не 

досягнуто єдності в питанні класифікації ме-
тодів державного управління. Так, Ю.П. Битяк 
виокремлює: 1) загальні методи, які прита-
манні всім видам державної діяльності всіх 
державних органів, тобто мають загальний 
характер (методи переконання та приму-
су, адміністративні, економічні, нагляду та 
контролю тощо); 2) спеціальні методи, що 
характерні лише для окремих видів діяльності 
органів державної влади (фінансовий контроль, 
облік, моніторинг і т.п.) [7, с.160]. При цьому 
автор звертає особливу увагу на адміністра-
тивні методи – способи впливу на діяльність 
підприємств, установ і організацій, посадо-
вих осіб та громадян шляхом прямого вста-
новлення їх прав і обов’язків через систему 
наказів. Натомість, під економічними ме-
тодами автор розуміє способи непрямого 
(економічного) впливу суб’єктів державно-
управлінської діяльності на об’єкти управ-
ління через їх інтереси [7, с.161].
На відміну від попереднього автора, С.М. 

Алфьоров класифікує методи управління 
на: 1) пізнавально-програмуючі методи (ме-
тоди пізнання) – способи дослідження ста-
ну реальних об’єктів (процесів, явищ), пер-
спектив їх змін; 2) організаційно-регулюючі 
методи (методи впливу) – способи, прийоми 
організації та регулювання процесів і явищ 
з метою їх удосконалення (адміністратив-
ні, економічні, психологічні, переконання, 
примус) [13, с.67]. У свою чергу, методи піз-
нання традиційно поділяють на загальні, за-
гальнонаукові та спеціальнонаукові методи. 
Наприклад, В.М. Плішкін до загальних ме-
тодів відносить системний, до загальнонау-
кових – аналіз, синтез, індукцію, дедукцію, 
порівняння, експеримент, анкетування, мо-
делювання та ін., до спеціально наукових – 
методи, що розробляються тією чи іншою 
галуззю для вирішення своїх специфічних 
завдань (методи кримінальної статистики і 
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т.п.) [14, с.125], із чим цілком погоджуємо-
ся. Відповідно до організаційно-регулюю-
чих методів, як правило, відносять адміні-
стративні, економічні, психологічні методи, 
примус та переконання. Так, адміністра-
тивні методи управління характеризуються 
підпорядкуванням керованого об’єкта волі 
керуючого суб’єкта (використання припи-
сів, встановлення обов’язків і заборон, на-
дання дозволів тощо). Економічні методи є 
сукупністю способів впливу за допомогою 
створення економічних умов, які стимулю-
ють об’єкт управління діяти в потрібному 
напрямі та виконувати поставлені завдання 
(оплата праці та соціальне забезпечення та 
ін.). Психологічні методи регулюють від-
носини між об’єктом і суб’єктом управлін-
ня шляхом гармонізації праці, оптимальної 
розстановки кадрів. У свою чергу, мето-
ди примусу передбачають дисциплінарні, 
адміністративні, матеріальні, криміналь-
но-процесуальні заходи, які здійснюються 
проти волі об’єкта управління тоді, як ме-
тоди переконання охоплюють заходи ви-
ховання, агітації, обговорення, роз’яснення 
тощо [13, с.68-69]. На нашу думку, всі ці 
методи мають місце в процесі проведення 
кадрових процедур в Національній поліції 
України, проте не відображають специфіку 
як кадрових процедур, так і власне даного 
органу.
З даного приводу слушно зауважити, 

що в дослідженнях із проблематики управ-
ління персоналом виділяють, на відміну 
від вищеназваних, активні методи залучен-
ня кадрів (пошук працівників через засо-
би масової інформації, центри зайнятості 
і т.п.) й пасивні методи залучення кадрів 
(працівники самостійно шукають роботу, і 
серед них обираються відповідні фахівці) 
[15, с. 55]. Специфічним методом у сфері ка-
дрового забезпечення вважається ротація 
кадрів, що здійснюється шляхом: - підви-
щення (або пониження) у посаді з розши-
ренням (або зменшенням) кола посадових 
обов’язків, збільшенням (зменшенням) 
прав та підвищенням (зниженням) рівня ді-
яльності; - підвищення рівня кваліфікації, 
що супроводжується дорученнями керівни-
ку більш складних завдань, без підвищен-
ня в посаді, але з підвищенням заробітної 

платні; - зміни кола завдань та обов’язків, 
що не викликане підвищенням кваліфікації 
та без підвищення у посадовому статусі та 
зростанні зарплати [16, с.214]. Крім того, 
важливе значення мають спеціальні методи 
оцінювання кадрів, зокрема, метод оцінки 
експертами управлінського, професійного, 
творчого потенціалів фахівця, а також ме-
тоди обстеження рівня фізичної підготовки, 
стану здоров’я і т.п.
Отже, на нашу думку, основними мето-

дами проведення кадрових процедур в ор-
га нах Національної поліції є наступні:

1) за специфікою сфери застосування: 
а) загальні методи проведення кадро-

вих процедур: планування, прогнозування, 
аналіз, облік, контроль, моніторинг, спосте-
реження тощо; 
б) спеціальні методи проведення кадро-

вих процедур: 
- методи добору на посаду поліцейсько-

го (рекрутинг, проведення конкурсу на 
службу до поліції та/або зайняття вакантної 
посади);

- методи обстеження кандидатів на 
службу в поліції (проведення психофізіо-
логічного обстеження; проведення обсте-
ження на предмет виявлення алкогольної, 
наркотичної та токсичної залежності; об-
стеження на поліграфі, обстеження стану 
здоров’я тощо);

- методи переміщення та просування по 
службі (ротація кадрів, присвоєння спеці-
альних звань поліції та ін.);

- методи оцінювання та контролю (атес-
тування поліцейських, проведення п ере-
вірки рівня фізичної підготовки, оціню-
вання  благонадійності і професійної етики; 
контроль за дотрим анням законності; гро-
мадський контроль, моніторинг ризиків і 
загроз у поліцейській діяльності тощо);

2) за сфе рою впливу суб’єкта кадрових 
правовідносин: 
а) адміністративні (пряме встановлення 

прав і обов’язків, обмежень і заборон полі-
цейських через систему наказів); 
б) економічні (оплата праці і грошове за-

безпечення поліцейських тощо); 
в) соціальні (пенсійне забезпечення, на-

дання грошової допомоги та ін.); 
г) психологічні (психологічна допомога);
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д) загальноправові методи (переконан-
ня, примус, дозвіл, заборона).
Розглянемо основні методи детальніше. 

Так, основним методом добору на посаду 
поліцейського є проведення конкурсу на 
службу до поліції та/або зайняття вакант-
ної посади), що здійснюється за Типовим 
порядком проведення конкурсу на службу 
до поліції та/або зайняття вакантної посади, 
затвердженим Наказом МВС України від 
25.12.2015 р. № 1631. Конкурс оголошуєть-
ся наказом Національної поліції України 
або керівника відповідного органу поліції, 
якому надано право приймати громадян на 
службу в поліції та/або призначати на від-
повідну вакантну посаду, і проводиться від-
повідною поліцейською комісією серед осіб: 
1) які вперше приймаються на службу в по-
ліції з призначенням на посади молодшого 
складу поліції; 2) які вперше приймаються 
на службу в поліцію з призначенням на по-
сади середнього та вищого складу поліції, за 
рішенням керівника; 3) які призначаються 
на посади молодшого, середнього та вищо-
го складу поліції в порядку просування по 
службі за рішенням керівника [17].
Інформація (оголошення) про вакантні 

посади в поліції і про проведення конкурсу 
оприлюднюється на офіційному веб-порталі 
центрального органу управління поліції, 
відповідного територіального органу (за-
кладу, установи) поліції. Приймання доку-
ментів здійснюється в строки, визначені в 
оголошенні, але не менше 10 та не більше 
30 календарних днів з дня опублікування 
оголошення про проведення конкурсу. Від-
мітимо, що конкурс проходить в декілька 
етапів: 1) тестування: на знання законодав-
чої бази (професійний тест); на загальні зді-
бності і навички (тест загальних навичок); 
особистісних характеристик (психологіч-
ний тест); 2) перевірка рівня фізичної під-
готовки; 3) співбесіда.
У свою чергу, професійний психофізіо-

логічний відбір (психофізіологічне обсте-
ження) кандидатів на службу в Національну 
поліцію України здійснюється лікарями-
психофізіологами (лікарями з функціональ-
ної діагностики) закладів охорони здоров’я 
Міністерства внутрішніх справ України. 
Для осіб, які вступають на службу на посади 

поліцейських підрозділів спеціальної полі-
ції та підрозділів поліції особливого призна-
чення, передбачено визначення придатнос-
ті за індивідуальними психофізіологічними 
особливостями за методиками: омега-потен-
ціал, реакція на рухомий об`єкт, теппінг-
тест, проста зорово-моторна реакція, кри-
тична частота світлових мерехтінь. Для 
осіб, які вступають на службу на посади по-
ліцейських підрозділів кримінальної поліції 
(у тому числі підрозділів оперативної служ-
би), органів досудового розслідування, полі-
ції охорони (крім осіб, які несуть службу на 
відкритому повітрі) – критична частота світ-
лових мерехтінь, теппінг-тест, частота сер-
цевих скорочень при дозованому розумо-
вому навантаженні. Для осіб, які вступають 
на службу на посади поліцейських – водіїв 
службового автотранспорту, – вимірювання 
артеріального тиску, проста зорово-моторна 
реакція, теппінг-тест, реакція на рухомий 
об`єкт, тест Грюнбаума. Результати прове-
дення даного професійного психофізіоло-
гічного відбору оформлюються протоколом 
психофізіологічного обстеження [18].
Також слід звернути увагу, що первин-

ний профілактичний наркологічний огляд 
кандидатів на службу в поліцію в закладах 
охорони здоров’я Міністерства внутрішніх 
справ України проводиться з урахуванням 
сертифіката (форма 140/о), виданого нар-
кологічним закладом за місцем постійного 
проживання кандидата. Якщо результати 
огляду дають підставу підозрювати наяв-
ність психічних та поведінкових розладів, 
обумовлених вживанням психоактивних 
речовин, лікарем-психіатром проводить-
ся додаткове обстеження з використанням 
тест-систем для експрес-діагностики стану 
алкогольного (наркотичного) сп’яніння.
При отриманні позитивного результа-

ту обстеження з використанням такої тест-
системи та у разі виявлення ознак нарко-
логічного захворювання кандидат направ-
ляється на додаткове обстеження до пси-
хіатричного закладу Міністерства охорони 
здоров’я України. Результати обстежень 
враховуються лікарем-психіатром при при-
йнятті рішення щодо придатності кандида-
та до служби в поліції [18].
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Не менш важливе значення в підвищен-
ні ефективності діяльності поліції має метод 
атестації поліцейських, зовнішньою фор-
мою вираження якого є атестаційний лист, 
у якому зазначаються: 1) результати служ-
бової діяльності згідно з функціональними 
обов’язка ми; 2) дисциплінованість, прин-
циповість у вирішенні службових питань, 
уміння будувати свої стосунки з грома дя-
нами та колегами по службі, здатність пра-
цювати над усуненням особистих недоліків, 
авторитет у колективі та серед населення; 3) 
прагнення до вдосконалення службової ді-
яльності, почуття особистої відповідальнос-
ті, стійкість моральних принципів, сміли-
вість, рішучість, організованість, здатність 
контролювати власні емоції, поведінка поза 
службою; 4) володіння іноземними мовами; 
5) культура в службі та ставлення до під-
вищення свого освітнього та культурного 
рівнів; 6) стан здоров’я та фізична підготов-
леність, уміння володіти табельною вогне-
пальною зброєю, прийомами рукопашного 
бою, спеціальними засобами індивідуально-
го захисту та активної оборони, здатність 
переносити психофізичні навантаження 
та труднощі служби; 7) основні найбільш 
характерні та істотні недоліки в службовій 
діяльності та особистій поведінці; 8) інші 
дані, які, на думку керівника, заслуговують 
на увагу для більш повної характеристики 
підлеглого; 9) результати проходження під-
вищення кваліфікації [19].
З метою визначення теоретичної т а прак-

тичної підготовленості, компетентності, здат-
ності які сно та ефективно реалізовувати на 
службі свої потенційні можливості атестаційна 
комісія проводить тестування поліцейського, 
який проходить атестацію. За рішенням атес-
тац ійної комісії поліцейські, які проходять 
тестування, проходять співбесіду з відповід-
ною атестаційною комісією. Також поліцей-
ські за їхньою згодою проходять тестування 
на поліграфі. За результатами атестації висно-
вки, зазначені в протоколі атестаційної комі-
сії, заносяться до атестаційного листа, який 
підписується головою та секретарем комісії та 
в місячний строк направляється до керівника, 
якому надано право на призначення поліцей-
ського на посаду та звільнення з посади або зі 
служби в поліції [19].

Висновки
Як бачимо, для проведення кадрових 

процедур у Національній поліції передба-
чена низка методів, які були оновлені з при-
йняттям Закону України «Про Національ-
ну поліцію». На теоретичному рівні є всі 
підстави стверджувати про спроможність 
даних заходів забезпечити якісний відбір 
високопрофесійних кадрів на службу в по-
ліцію. Проте для цього на практиці необ-
хідно відмовитися від застарілої практики 
відсутності конкурсу на посади середнього 
та вищого складу поліції і вирішення пи-
тання «на розсуд керівника». Тестування на 
поліграфі варто зробити обов’язковим (на-
разі за бажанням поліцейського) для посад 
керівного складу поліції тощо.
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SUMMARY 
The article clarifi es the relevance of the 

study of methods of conducting personnel pro-
cedures. Theoretical and legal approaches to 
determination of essence and types of meth-
ods of personnel procedures are analyzed and 
improved. The author’s concept of methods of 
conducting personnel procedures in the Na-
tional Police of Ukraine is proposed and their 
classifi cation.

Under the methods of conducting person-
nel procedures in the police, it is proposed to 
understand the system of methods and meth-
ods of purposeful infl uence on the subject of 
the personnel legal relations within the limits of 
legally established powers and the given com-
petence, in the prescribed manner and form, 
on the object of personnel procedures in the 
police authorities for the purpose of practical 
realization of functions and tasks of the subject 
of personnel legal relations and the achieve-
ment of the objectives of personnel procedures 
in general.

It is established that the basic methods of 
conducting personnel procedures in the bodies 
of the National Police are as follows: 1) accord-
ing to the specifi cs of the scope of application: 
general methods of personnel procedures: 
planning, forecasting, analysis, accounting, 
monitoring, monitoring, supervision, etc .; spe-
cial methods of personnel procedures; meth-
ods for selecting a police offi cer (recruiting, 
conducting a competition for police service and 
/ or occupying a vacant position); methods of 
examining candidates for service in the police 
(carrying out a psycho-physiological examina-
tion; conducting an examination for the detec-
tion of alcohol, narcotic and toxic dependence; 
examining the polygraph, examining the state 
of health, etc.); methods of movement and pro-
motion (rotation of personnel, assignment of 
special police titles, etc.); methods of evaluation 
and control (certifi cation of police offi cers, veri-
fi cation of the level of physical training, assess-
ment of reliability and professional ethics, con-
trol over compliance with law, public control, 
monitoring of risks and threats to police activi-
ties, etc.); 2) in the fi eld of infl uence of the sub-
ject of human relations: administrative (direct 
establishment of rights and obligations, restric-
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АНОТАЦІЯ 
У статті з’ясована актуальність дослі-

дження методів проведення кадрових проце-
дур. Проаналізовані та вдосконалені теорети-
ко-правові підходи до визначення сутності та 
видів методів проведення кадрових процедур. 
Запропоновані авторське поняття методів 
проведення кадрових процедур у Національній 
поліції України та їх класифікація.
Під методами проведення кадрових про-

цедур в органах поліції пропонується розуміти 
систему способів і прийомів цілеспрямованого 
впливу суб’єкту кадрових правовідносин у межах 
законодавчо встановлених повноважень і на-
даної компетенції, у визначеному порядку та 
формі, на об’єкт кадрових процедур в органах 
поліції з метою практичної реалізації функцій 
і завдань суб’єкта кадрових правовідносин і до-
сягненню цілей проведення кадрових процедур 
у цілому.
Встановлено, що основними методами 

проведення кадрових процедур в органах Наці-
ональної поліції є наступні: 1) за специфікою 
сфери застосування: загальні методи прове-
дення кадрових процедур: планування, прогно-
зування, аналіз, облік, контроль, моніторинг, 
спостереження тощо; спеціальні методи про-
ведення кадрових процедур; методи добору на 
посаду поліцейського (рекрутинг, проведення 
конкурсу на службу до поліції та/або зайнят-
тя вакантної посади); методи обстеження 
кандидатів на службу в поліції (проведення 
психофізіологічного обстеження; проведення 
обстеження на предмет виявлення алкоголь-

ної, наркотичної та токсичної залежності; 
обстеження на поліграфі, обстеження стану 
здоров’я тощо); методи переміщення та про-
сування по службі (ротація кадрів, присвоєн-
ня спеціальних звань поліції та ін.); методи 
оцінювання та контролю (атестація полі-
цейських, проведення перевірки рівня фізичної 
підготовки, оцінювання благонадійності і про-
фесійної етики; контроль за дотриманням 
законності; громадський контроль, моніто-
ринг ризиків і загроз у поліцейській діяльності 
тощо); 2) за сферою впливу суб’єкту кадрових 
правовідносин: адміністративні (пряме вста-
новлення прав і обов’язків, обмежень і заборон 
поліцейських через систему наказів); еконо-
мічні (оплата праці і грошове забезпечення 
поліцейських тощо); соціальні (пенсійне забез-
печення, надання грошової допомоги та ін.); 
психологічні (психологічна допомога); загаль-
ноправові методи (переконання, примус, до-
звіл, заборона).
Наголошується, що на теоретичному рів-

ні є всі підстави стверджувати про спромож-
ність даних заходів забезпечити якісний відбір 
високопрофесійних кадрів на службу в поліцію. 
Проте для цього на практиці необхідно відмо-
витися від застарілої практики відсутності 
конкурсу на посади середнього та вищого скла-
ду поліції і вирішення питання «на розсуд ке-
рівника».
Ключові слова: поліція, Національна по-

ліція України, кадри, кадрове забезпечення, 
кадрова процедура, адміністративно-правове 
регулювання, атестація, конкурс, ротація. 

tions and prohibitions of police offi cers through 
the system of orders); economic (wages and 
salaries of police offi cers, etc.); social (pensions, 
cash benefi ts, etc.); psychological (psychological 
help); general legal methods (persuasion, coer-
cion, permission, prohibition).

It is noted that at the theoretical level there 
is every reason to assert about the capacity of 
these measures to ensure high-quality selection 

of high-level personnel for service in the police. 
However, in practice, it is necessary to abandon 
the outdated practice of not having a competi-
tion for middle and upper-class police and re-
solving the issue «at the discretion of the head».

Key words: police, National police of 
Ukraine, personnel, staffi ng, personnel proce-
dure, administrative-legal regulation, certifi ca-
tion, competition, rotation.
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Актуальність тематики роботи
Зважаючи на активізацію та широке 

застосування процедури референдуму як 
засобу самовираження народу певної те-
риторії щодо самовизначення, а також у 
зв’язку із активізацією сепаратистських ру-
хів Європи, питання раціональності та пра-
вомірності проведення референдумів на-
буває все більшої актуальності. Як показує 
практика останніх 5 років, сепаратистські 
рухи переносять свою активність у правове 
поле, намагаючись обґрунтувати свої сепа-
ратистські амбіції через призму правових 
норм. Досвід Кримського та Каталонського 
референдумів свідчить про те, що для об-
ґрунтування свого прагнення до незалеж-
ності сепаратисти часто нехтують нормами 
основного закону держави чи значно ви-
кривлюють закріплені у них стандарти, що 
абсолютно недопустимо і неприйнятно для 
світової спільноти. 

Мета роботи – визначити основні риси 
та умови легітимних референдумів на при-
кладі Шотландського, Кримського та Ка-
талонського референдумів. Об’єкт дослі-
дження – юридична категорія легітимності 
у проекції до процедури проведення на-
родного самовираження (референдуму).

Виклад основного матеріалу
Референдум - це форма волевиявлення 

народу з будь-яких найбільш вагомих пи-
тань внутрішньої або зовнішньої політики 
[1]. Референдум щодо самовизначення - 

Постановка проблеми
Практика останніх десятиліть свідчить 

про те, що референдуми, метою яких є від-
ділення частини території держави і фор-
мування нового суверенного державного 
утворення, проводяться з ініціативи регі-
ональних органів влади або населення. У 
зв’язку з цим, у таких випадках зазвичай 
завжди виникає питання про легітимність 
таких референдумів. Легітимний у даному 
контексті означає конституційний, закон-
ний. Одним з основних аспектів легітим-
ності будь-якого референдуму є його кон-
ституційність. Тобто можливість проведен-
ня референдуму повинна бути закріплена в 
конституційному порядку. Як зазначає Дє-
мєшева Ю., «конституційність референдуму 
означає, що можливість його проведення 
передбачена конституційною системою 
країни, ініціатива проведення референду-
му виходить від зазначеної в основному за-
коні особи або органу, а рішення про його 
проведення і питання, що виносяться на 
всенародне обговорення, не суперечать 
конституційним принципам і нормам кон-
ституції держави» [3]. Звичайно, регулю-
вання порядку підготовки і проведення 
референдумів не обмежується положення-
ми конституцій - в більшості країн прийня-
ті окремі закони про референдуми, в яких 
відображені і розвинені базові принципи 
проведення референдумів, що відповіда-
ють міжнародній практиці та прийнятим 
стандартам. 
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це форма волевиявлення народу з метою 
з’ясування його ставлення до таких важли-
вих, складних, суперечливих і часто непе-
редбачуваних за результатами питань, як: 
a) продовження існування в складі держа-
ви-метрополії; b) розширення і поглиблен-
ня процесів її децентралізації; c) отримання 
культурно-національної або територіальної 
автономії; d) відділення від держави-ме-
трополії з подальшим створенням власної 
незалежної держави або приєднанням до 
якоїсь іншої тощо [2]. 
Міжнародними стандартами проведен-

ня конституційних референдумів є: - Резо-
люція Парламентської асамблеї Ради Євро-
пи (далі - ПАРЄ) №1121 (1997) «Про інстру-
менти участі громадян у представницькій 
демократії» [4]; - Керівні принципи для 
конституційних референдумів на націо-
нальному рівні, прийняті Венеціанською 
комісією на 47-й сесії в 2001 р. [5]; - Резолю-
ція ПАРЄ № 1353 (2003) «Про зміцнення 
демократичних інститутів як гарантії май-
бутнього демократії» [6]; - Рекомендація 
ПАРЄ 1704 (2005) 1 «Референдуми: на шля-
ху до вироблення належної практики в Єв-
ропі» [7]; - Кодекс належної практики про-
ведення референдумів, прийнятий Радою з 
демократичних виборів та Венеціанською 
комісією 2007 р. [8]. Міжнародні стандарти 
в області конституційних референдумів, 
розроблені Парламентською асамблеєю 
Ради Європи і Венеціанською комісією, 
спрямовані на вдосконалення законодав-
ства держав-членів Ради Європи в області 
конституційних референдумів, проте но-
сять рекомендаційний характер. Закон-
ність референдуму знаходить своє відобра-
ження в строгому дотриманні процедури 
його проведення, передбаченої спеціаль-
ним законом, як правило органічним (кон-
ституцією або конституційним актом). Та-
кож референдум повинен відповідати осно-
вним демократичним стандартам прове-
дення референдумів, які були розроблені і 
встановлені Венеціанською комісією у Ко-
дексі рекомендованих норм проведення 
референдумів [8]. У цьому Кодексі до числа 
основних стандартів Венеціанська комісія 
віднесла: загальне, рівне, вільне і таємне 
виборче право, надання об’єктивної інфор-

мації органами влади, нейтральність засо-
бів масової інформації при висвітленні ре-
ферендуму, можливість органів влади 
впливати на результати волевиявлення 
громадян і т. п. Референдуми, які прово-
дяться з метою визначення незалежності 
певної території, також повинні враховува-
ти і позицію міжнародного товариства 
щодо таких референдумів. З цієї точки зору 
раціонально говорити про міжнародну ле-
гітимізацію референдуму, під якою розумі-
ється процес вступу влади в референдну 
легітимність внаслідок реалізації громадя-
нами принципів безпосередньої демократії 
в процесі референдумів, у результаті чого 
політична довіра (до суб’єктів і учасників 
референдного процесу, інституційної орга-
нізації, ефективності їх діяльності, змісту 
формули референдуму) трансформується в 
підтримку влади шляхом конвенційної 
участі виборців і прийняття рішення (голо-
сування) [9, c.156-157]. Серед основних 
критеріїв референдної зовнішньополітич-
ної легітимації влади виділяємо: відповід-
ність легальної бази референдумів міжна-
родним, регіональним стандартам; відпо-
відність проведення референдумів міжна-
родним стандартам (через довгострокове і 
короткострокове спостереження від іно-
земних держав і міжнародних організацій); 
електоральна активність; відсутність пору-
шень і конфліктів у референдному процесі; 
закріплення демократизаційних напрямків 
розвитку в документах по зовнішньополі-
тичній орієнтації країн. Наявність леґіти-
маційних критеріїв перевіряється за допо-
могою індикаторів, серед яких найважливі-
шими представляються: дотримання кон-
ституціоналізованих принципів виборів, 
позитивні висновки міжнародного спосте-
реження, електоральна участь, звернення 
до Європейського суду з прав людини за 
захистом порушених виборчих і пов’язаних 
з ними прав. Механізм зовнішньополітич-
ної референдної легітимації передбачає 
безпосередню взаємодію держави, грома-
дян, політичної еліти через винесення для 
всенародного голосування питань, що ста-
новлять спільний інтерес. При цьому дер-
жава виступає як визнаний суб’єкт міжна-
родних відносин. На підставі результатів 
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референдуму, висновків експертів, спосте-
рігачів про внутрішньополітичну рефе-
рендну легітимність/нелегітимність міжна-
родне співтовариство робить висновки про 
зовнішньополітичну легітимність, приймає 
рішення про позитивні/негативні санкції 
щодо держави і відповідно впливає на його 
міжнародний імідж. Для визнання/неви-
знання результатів референдумів щодо змі-
ни державної належності певної території 
вагомим видається погляд на проблему-
Е. Колерса, головна теза якого полягає в 
наступному: територіальне право існує тоді 
і тільки тоді, коли етнографічне співтова-
риство явно досягає повноти (обсягу, за-
вершеності) на юридичній території; це 
право є основою незалежної державності 
тільки в разі відсутності конкуруючого пра-
ва, а територія є країною [10, c.37-40]. Не-
дотримання саме двох останніх вимог є од-
нією з причин вимушеної поведінки орга-
нізаторів референдуму з відносним ігнору-
ванням загальноприйнятих стандартів 
його ініціювання, організації та проведен-
ня, таких внутрішньополітичних легітима-
ційних факторів, як: 1) нормативні гарантії 
проти необмеженої влади більшості; 2) ін-
терес, інформованість, компетентність гро-
мадян; 3) контроль суспільства за змістом і 
формулюванням питань референдуму; 4) 
значимість питання і рівень політичної сві-
домості виборців; 5) відсутність маніпуля-
тивних впливів еліт на виборців; 6) наяв-
ність кворуму участі і явки для виборців; 
7) відсутність порушень референдного про-
цесу [11]. Саме на підставі всіх перерахова-
них вище критеріїв у цій роботі і проведе-
мо аналіз легітимності референдуму в Шот-
ландії у 2014 році, в Криму у 2014 році та в 
Каталонії у 2017 році. Політологи та інші 
фахівці відзначають, що шотландський ре-
ферендум є зразковим в аспекті легітим-
ності. Розберемо основні риси легітимності 
даного референдуму і його основне значен-
ня. По-перше, Лондон завжди визнавав 
право Шотландії на самовизначення, 
оскільки Великобританія сформувалася за 
рахунок добровільного союзу націй, жодна 
з яких не може утримуватися в ньому про-
ти власного бажання. По-друге, Лондон 
визнав право Шотландії провести референ-

дум, коли більшість у місцевому парламенті 
на виборах 2011 р. отримала «Шотландська 
національна партія», тим самим було досяг-
нуто умови 69 членів парламенту. Шот-
ландський референдум є легітимним уже в 
силу одного того факту, що він був заздале-
гідь узгоджений між Лондоном і Единбур-
гом у жовтні 2012 року. Тоді сторони під-
писали так звану «Единбурзьку угоду» [12], 
якою Лондон передав Шотландії повнова-
ження організувати цей референдум. До 
підписання цієї угоди таке право мав тіль-
ки Лондон, адже мова йде про конституцій-
ний устрій. В угоді зазначено, що Лондон 
зобов’язаний поважати результати цього 
референдуму, тобто в разі, якщо більшість 
голосів буде за незалежність Шотландії, 
Лондон не матиме права оскаржити ре-
зультати. Шотландський референдум та-
кож відповідає і ряду основних факторів, 
які стосуються аспекту легітимності всіх ре-
ферендумів. По-перше, ініціатива шот-
ландців базується на беззаперечному факті 
їх існування як окремого народу, як само-
бутньої нації з багатовіковою історією. Цей 
факт є фундаментом легітимності самовиз-
начення шотландського народу. По-друге, 
цей референдум може вважатися легітим-
ним уже в силу великого відсотка явки на-
селення - майже 84,5% зареєстрованих ви-
борців. За вихід Шотландії з Великобрита-
нії могли голосувати і англійці, які живуть в 
Шотландії, і індійці, і латиші. Справа не в 
національній державі, а в більш ефективно-
му використанні ресурсів території в інтер-
есах людей, що живуть на цій території 
[13]. По-третє, право Великобританії до-
зволяє Шотландії проведення місцевого ре-
ферендуму з питання самостійності. Незва-
жаючи на відсутність у Великобританії єди-
ного кодифікованого конституційного акту, 
проведення цього референдуму не супере-
чило конституції, оскільки в документах, 
що складають Основний закон Великобри-
танії, немає обмеження права на самовиз-
начення народів, що входять до її складу. 
Великобританія - це об’єднання держав-
них утворень, кожне з яких має право на 
суверенітет. Свого часу цим правом скорис-
талася Ірландія, що проголосила свою не-
залежність після відповідного референду-
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му. Але незалежним став тільки південь 
острова. Графства півночі, які проголосува-
ли проти відділення, залишилися у складі 
Сполученого Королівства, що призвело до 
багаторічного конфлікту. У Лондоні були 
переконані, що той, хто хоче жити в єдиній 
державі, має право це своє бажання реалі-
зувати. По-четверте, щоб референдум був 
легітимним, необхідне визнання його ре-
зультатів державами, а у разі Шотландії Ве-
ликобританія першою визнала його ре-
зультати. Крім того, підготовка плебісциту 
відбувалася при дотриманні міжнародних 
зобов’язань країн ООН. Так, у 2012 році 
положення Комітету ООН з прав людини 
не дозволило лейбористам пролобіювати 
ініціативу про надання права голосу етніч-
ним шотландцям, які проживають в інших 
країнах [14]. Таким чином, можемо уза-
гальнити основні факти, що вказують на ле-
гітимність Шотландського референдуму:-
1. Державність території понад 800 років у 
складі Сполученого Королівства; 2. Мета 
референдуму - тільки визнання незалеж-
ності Шотландії; 3. Законність - узгодже-
ний з владою Великобританії завчасно;-
4. Ретельна підготовка референдуму з 2012 
по 2014 рік; 5. Відсутність військового та ін-
шого тиску на електорат; 6. Питання про 
незалежність визначалось у бюлетенях чіт-
ко; 7. Свобода агітації - обидва протиборчі 
табори мали рівний доступ до агітаційної 
компанії; 8. Враховувалася громадська дум-
ка про раціональність проведення рефе-
рендуму - понад 50 соцопитувань з початку 
2014 року; 9. Явка більшості населення те-
риторіальної одиниці, в якій проводився 
референдум - для участі в референдумі за-
реєструвалося 97% виборців [15]. Розгляне-
мо ситуацію, що мала місце у випадку відо-
кремлення АР Крим від України в березні 
2014 року. У першу чергу, звернемо увагу 
на аспекти порушення положень основно-
го закону України – Конституції. Відповід-
но до ст. 73 Конституції України єдиним 
допустимим правилом є – «питання про 
зміну територіальної цілісності вирішують-
ся тільки всеукраїнським референдумом» 
[16, c.141]. Ситуація, що склалася на тери-
торії Автономної Республіки Крим 16 бе-
резня 2014 р., в першу чергу, суперечить 

положенню ст. 73 Конституції, відповідно, 
вже на основі цього факту кримський рефе-
рендум варто визначити неконституцій-
ним, оскільки він проводився на місцевому 
рівні. Процедурні аспекти проведення 
Кримського референдуму також свідчать 
про його нелегітимність. По-перше, рішен-
ню про проведення референдуму переду-
вало прийняття Постановою Верховної 
Ради АР Крим «Декларації про незалеж-
ність Автономної Республіки Крим та м. Се-
вастополя». За зверненням виконуючого 
обов’язки Президента України та Голови 
Верховної Ради України Конституційний 
Суд України, розглянувши звернення щодо 
відповідності Конституції України Поста-
нови Верховної Ради Автономної Республі-
ки Крим «Про Декларацію про незалеж-
ність Автономної Республіки Крим та міста 
Севастополя», дійшов наступних висновків: 
1) Верховна Рада АРК, прийнявши поста-
нову №1727-6/14 від 11 березня 2014 р. 
«Про Декларацію про незалежність Авто-
номної Республіки Крим і міста Севастопо-
ля», вийшла за межі своїх повноважень, ви-
значених у ст. 85 Конституції України, та 
порушила положення ст. 73 Конституції 
України; 2) прийняття подібної Декларації 
про незалежність, прийнятої депутатами 
Верховної Ради Автономної Республіки 
Крим та депутатами Севастопольської місь-
кої ради, не належить до їх компетенції та 
суперечить статтям 2, 8, 132, 133, 134, 137, 
138, ч. 2 ст. 135 Конституції України. Рі-
шенням Конституційного Суду України по-
становлено: «Визнати такою, що не відпо-
відає Конституції України (є неконститу-
ційною), Постанову Верховної Ради Авто-
номної Республіки Крим «Про Декларацію 
про незалежність Автономної Республіки 
Крим і міста Севастополя». [17, c.776] Отже, 
виходячи з позиції Конституційного Суду, 
Верховна Рада України 15 березня 2014 р. 
прийняла Постанову «Про дострокове при-
пинення повноважень Верховної Ради Ав-
тономної Республіки Крим» [18, c.324], що 
мало б стати основою для скасування про-
ведення «кримського референдуму». По-
друге, фактом порушення правил прове-
дення референдуму є активна участь у його 
проведенні іншої держави – Російської Фе-
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дерації. Пункт 4 ст. 2 Статуту ООН вста-
новлює заборону застосування сили або по-
грози силою проти територіальної ціліс-
ності та незалежності інших держав. Факт 
присутності російських військовослужбов-
ців на території Криму в день проведення 
референдуму є ознакою порушення прин-
ципу вільних виборів. Окрім того, міжна-
родними стандартами передбачена заборо-
на військового впливу опозиційних сторін 
під час голосування на референдумі та під-
тримки нейтралітету місцевою владою [8]. 
Насправді ж, 16 березня 2014 р. на терито-
рії АР Крим обидва ці принципи були явно 
порушені. Як зазначалося раніше, сучасна 
практика проведення референдумів вима-
гає дотримання чітко встановлених стан-
дартів до їх процедури. Принцип вільного 
вибору, як основа легітимізації референду-
мів, закріплений у ст. 3 Першого Протоко-
лу до Конвенції про захист прав людини і 
основоположних свобод (1950 р.) [19] та у 
ст. 25 Міжнародного пакту про громадян-
ські і політичні права (1966 р.). Венеціан-
ська комісія не визнає результатів «Крим-
ського референдуму» на підставі факту по-
рушення норм Конституції України й базо-
вих міжнародних принципів територіаль-
ної цілісності та суверенітету суб’єктів між-
народного права. Одним із основних стан-
дартів легітимного референдуму є поста-
новка чіткого питання електорату в бюле-
тені референдуму [8]: практика змістовного 
формулювання питань під час референдуму 
(питання, яке виноситься на референдум, 
повинно бути чітко сформульованим, не 
повинно передбачати подвійного змісту, 
вводити в оману голосуючих, зміст має ви-
кладатись таким чином, щоб вибір стояв 
між варіантами відповіді «так» чи «ні», на 
голосування повинно виноситися лише 
одне чітке питання). В Автономній Респу-
бліці Крим і цей принцип був порушений, 
оскільки бланк містив 2 питання, одне із 
яких передбачало пропозицію відновлення 
Конституції Криму 1992 р. без конкретиза-
ції якої саме, оскільки у цей рік було при-
йнято одразу дві Конституції Криму, що 
відрізнялися за своїм змістом. Також за ви-
могами Кодексу Венеціанської комісії легі-
тимізація референдуму передбачає його 

проведення на основі відповідного закону з 
залученням до участі на виборчих дільни-
цях національних та міжнародних спосте-
рігачів. Обидві ці вимоги були абсолютно 
проігноровані кримською владою під час 
референдуму 16 березня 2014 року. Рефе-
рендум у Каталонії, який відбувся у 2017 
році, визнано нелегітимним та нікчемним, 
оскільки процедура його проведення су-
перечила Основному закону держави – 
Конституції 1978 року. Фактично Катало-
нія наділена особливим статусом автономії, 
який відкриває перед нею важливі полі-
тичні інструменти. Так, інституціоналізація 
особливого статусу Каталонії у складі Іспа-
нії дала регіону право брати участь у реалі-
зації іспанської зовнішньої політики в тій її 
частині, що стосується членства в Європей-
ському Союзі, і дозволила автономії налаго-
дити відносини з ЄС без посередництва 
Мадриду. У 2006 році був прийнятий Ста-
тут Каталонії, положення якого дозволя-
ють говорити про Каталонію як про полі-
тичну націю. Верховний суд Іспанії видав 
постанову, згідно з якою «посилання на Ка-
талонію як націю в преамбулі Статуту не 
мають інтерпретативного юридичного 
змісту», що викликало гарячу полеміку в 
Каталонії і розділило її суспільство. Події 
навколо Статуту загострили непросту ситу-
ацію у регіоні, по каталонських містах про-
йшла хвиля неофіційних референдумів 
щодо незалежності. Останній з них був 
проведений у березні 2011 року в Барсело-
ні, і переважна більшість (89,7%) виступила 
за відділення регіону. Однак варто зазна-
чити, що в цих референдумах взяло участь 
лише 18% каталонців, які мали право голо-
су, тому парламент країни відхилив законо-
проект партії «Каталонська солідарність за 
незалежність» про вихід регіону зі складу 
Іспанії. Однак в умовах важких наслідків 
кризи і зростання сепаратистських настро-
їв у 2012 році за результатами дострокових 
регіональних виборів в парламент Катало-
нії перемогли дві сепаратистсько налашто-
вані партії - «Конвергенція і союз» і «Ліві 
республіканці Каталонії». У січні 2013 року 
під їх впливом парламент Каталонії ухва-
лив рішення про «визнання регіону суве-
ренно юридичним і політичним суб’єктом», 
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яке було оголошено незаконним Верхо-
вним судом Іспанії. Трохи пізніше в цьому 
ж році іспанський уряд відхилив запит Ка-
талонії на проведення референдуму по фіс-
кальній незалежності регіону.
Сучасний уряд Іспанії дотримується 

жорсткого курсу збереження Каталонії у 
складі держави і всіляко присікає будь-які 
спроби регіону запустити процес отри-
мання незалежності, використовуючи при 
цьому правові інститути. Основним аргу-
ментом Мадриду є положення Конститу-
ції 1978 р. Остання регламентує порядок 
проведення референдуму в автономному 
співтоваристві: він можливий тільки у тому 
випадку, якщо його санкціонує загальнона-
ціональний референдум, що автоматично 
блокує цей шлях за законом для Каталонії: 
іспанці проти відокремлення регіону. Згід-
но з цим пунктом основного закону країни, 
Конституційний суд Іспанії у 2014 р. ви-
знав незаконним призначення дати прове-
дення референдуму 9 листопада 2014 року. 
У відповідь уряд автономії заявив, що по-
годиться з цим рішенням, але замість рефе-
рендуму проведе «консультативне опиту-
вання» населення. Однак Конституційний 
суд Іспанії на прохання уряду заблокував 
і його. Каталонія ослухалася рішення суду 
і провела неофіційне опитування, в якому 
взяли участь понад 2,25 млн. каталонців з 
5,4 млн., які мають право голосу. Більше 
80% підтримало незалежність Каталонії. 
У 2014 році спроба проведення референ-
думу закінчилася провалом, оскільки від-
бувалась за рамками правового поля. Од-
нак його результати послужили основою 
активної позиції двох партій – ліберальної 
Демократичної конвергенції Каталонії та 
Лівих республіканців Каталонії боротися 
за розширення прав автономії через вне-
сення змін до Конституції Іспанії. У пері-
од 2014-2016 років було реалізовані кілька 
спроб внесення змін до Конституції Іспанії, 
направлені на розширення прав автономії 
та побудови діалогу з Мадридом щодо мож-
ливості проведення референдуму за неза-
лежність Каталонії, що цілком допустимо в 
рамках Конституції. Конституція 1978 року 
не передбачає прямого референдуму з пи-
тань відокремлення держаних територій у 

відповідності до положень статей 1 і 2 Кон-
ституції. Насправді ці статті лише встанов-
люють, відповідно, суверенітет іспанського 
народу та нерозривну єдність іспанської 
нації. Уряд держави також знаходить під-
тримку своєї позиції у рішенні Консти-
туційного Суду (СКК) 103/2008, яким ви-
ключається можливість проведення будь-
якого народного пошуку ідентичності та 
єдності суверенного об’єкта, за винятком 
референдуму про конституційну реформу, 
в якому беруть участь усі громадяни Іспа-
нії. Проаналізуємо більш детально право-
вий вимір дисонансу Конституції Іспанії 
та референдуму в Каталонії. Конституція 
Іспанії не передбачає прямої можливості 
визначення громадянами автономії строків 
проведення референдуму. У ст. 2 закріпле-
но: «Конституція базується на нерозривній 
єдності іспанської нації, загальній та непо-
дільній батьківщині всіх іспанців; вона ви-
знає та гарантує право на самоврядування 
національностям та регіонам, з яких вона 
складається, і солідарність між ними всіма». 
Тим не менше, факт залишається фактом: 
на основі демократичного принципу стат-
ті 1 Конституції і за відсутності обмежень 
конституційної реформи існують способи, 
які можна знайти в Конституції та чинному 
законодавстві, які дозволяють громадянам 
Каталонії висловити свої погляди на кон-
сультативному референдумі про початок 
процесу конституційної реформи, що веде 
до незалежності Каталонії. Існують меха-
нізми, передбачені Конституцією та чин-
ним законодавством Іспанії, які можуть 
юридично дозволити народу Каталонії ви-
словити свою волю щодо створення власної 
суверенної держави. По суті, є два шляхи: 
1) референдум, передбачений статтею 92 
Конституції; 2) референдум, встановлений 
Каталонським законом 4/2010 про народні 
консультації . Обидва вони є суто консуль-
тативними, тому їх результат не може мати 
безпосередньо діючих правових наслід-
ків. Згідно із демократичною логікою ре-
зультат консультацій навряд чи може бути 
політично зобов’язувальним. У першому 
випадку повноваження реалізувати рефе-
рендум належать центральному урядові. 
Стаття 92 Конституції передбачає, що полі-
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тичні рішення, які мають особливе значен-
ня, можуть бути подані на консультатив-
ний референдум, призначений Королем за 
пропозицією Прем’єр-міністра та з дозволу 
Конгресу депутатів. Визнані конституці-
оналісти, такі як Ф. Каррерас та Ф. Рубіо 
Льоренте, вважають, що, перш ніж офіцій-
но розпочати необхідний процес конститу-
ційної реформи, щоб визнати право Ката-
лонії відокремитись від Іспанії, необхідно 
перевірити, чи існує таке бажання неза-
лежності на цій території, і те, як це можна 
визначити, полягає у застосуванні вищеза-
значеної статті 92. Звичайно, органічний 
закон (Закон 2/1980 щодо різних типів ре-
ферендуму) прямо не передбачає такого 
типу референдуму. З цієї причини, як за-
значив професор Рубіо Льоренте, слід було 
б реформувати це органічне законодавство 
в іспанському парламенті через законодав-
чу ініціативу, якою може керувати Каталон-
ський парламент відповідно до статті 87.2 
Конституції. Ця зміна повинна включати 
нову форму референдуму та регулювання 
деяких суттєвих питань, таких як: вимога 
ясності в питанні референдуму та її зв’язок 
із процесом конституційної реформи, від-
соток явки виборців для схвалення пропо-
зиції та наслідки сприятливого результату. 
Що стосується цього останнього пункту, 
то референдум слід розглядати юридично 
консультативним, однак органічний закон 
може запровадити зустрічі між зацікавле-
ними урядами з метою оцінки результатів 
референдуму та врахування позиції грома-
дян автономії у центральному уряді. Тим 
часом, Каталонський закон 4/2010, прийня-
тий у рамках статті 122 Статуту 2006 року, у 
відношенні до вищезгаданого органічного 
закону дозволяє проводити консультатив-
ний референдум, згідно з яким громадяни 
Каталонії можуть голосувати з політичних 
питань, що мають особливе значення в 
рамках повноважень Женералітету Ката-
лонії. Цей останній пункт слід тлумачити 
так, щоб предмет консультацій міг вклю-
чати, крім питань про компетенцію, пи-
тання, що стосуються повноважень Уряду, 
визнаних Конституцією та Статутом, серед 
яких є здійснення ініціативи конституцій-
ної реформи, про що свідчать Статті 166 

та 87 Конституції. Таким чином, відповід-
но до законодавства Каталонії передбаче-
на інша можливість організації законного 
референдуму щодо колективного майбут-
нього Каталонії. Референдум, який регу-
люється каталонським законом 4/2010, має 
консультативний статус. Він повинен бути 
затверджений парламентом, має бути за-
пропонований Женералітетом Каталонії за 
попереднім схваленням центрального уря-
ду відповідно до положень статті 149.1.32 
Конституції та зобов’язує каталонський 
уряд виступати в парламенті та повідомля-
ти про свою позицію щодо результатів. У 
будь-якому випадку необхідно реформува-
ти каталонське законодавство, передбачи-
ти референдум для зазначеної вище кон-
кретної мети та встановити його основні 
елементи, такі як вимога чіткості в питанні, 
відсоток участі виборців та відсоток голосів 
на користь незалежності. Нарешті, слід за-
значити, що, хоча Закон 4/2010 був оскар-
жений Президентом Уряду в Конституцій-
ному суді, Суд скасував призупинення дії 
Закону рішенням 87/2011. Таким чином, 
закон 4/2010 залишається повністю в силі, 
поки Конституційний суд не висловить ін-
шого рішення через постанову про апеля-
цію або не прийме рішення переглянути 
скасування призупинення дії.

Висновок
Таким чином, референдум – це доволі 

складна процедура, результат якої перед-
бачає певні політичні наслідки для держа-
ви чи її частини. Відповідно, для того, щоб 
рішення народу чи його частини мали по-
літичну вагу, сама процедура референдуму 
має відбуватись у рамках правового поля – 
проходити у відповідності до стандартів на-
ціонального законодавства держави, в пер-
шу чергу, Конституції та стандартів міжна-
родної практики проведення референду-
мів. До числа таких стандартів відносяться: 
вимога чіткого формулювання питання 
референдуму; залучення до голосування 
більшості електорату держави чи території; 
реалізація референдуму на основі закону та 
відповідно до положень Конституції; залу-
чення національних та міжнародних спо-
стерігачів; визнання результатів референ-
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думу міжнародною спільнотою. Виходячи 
з цих критеріїв та зважаючи на аналізова-
ну практику референдумів, приходимо до 
висновку, що Шотландський референдум є 
легітимним, однак референдуми в Криму та 
Каталонії не відповідають низці міжнарод-
них стандартів, тому їх не можна вважати 
легітимними, а їх результати не передбача-
ють політичних змін у державі проведення 
референдуму. 
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TO THE QUESTION OF REFEREN-

DUM’S LEGITIMACY: COMPARATIVE 
ANALYSIS OF THE PROCEDURE AND 

RESULTS OF THE SCOTLAND, CRIMEA 
AND CATALONIAN REFERENDUM
In recent years in the world there have 

been several referenda that have attracted the 
attention of the scientifi c and political com-
munity. It is about the Scottish, Crimean and 
Catalan referenda. These three referendums 
and the peculiarities of their procedural im-
plementation caused a lot of questions and 
discussions. The main theme of the discussion 
is the legitimacy and results of the referen-
dum. Examples of all three referenda indi-
cate the peculiarities of their practice, which 
should be taken into account, implemented 
in the process of preparing, conducting and 
defi ning the results of people’s expression? 
Thus that they can be legally valid and rec-
ognized by the international community. The 
article provides a comparative analysis of the 
preparation, legal justifi cation and procedure 
for holding the Scottish, Crimean and Catalan 
referendums and identifi es the main features 
that indicate their legitimacy/illegitimacy. As a 
result of the analysis, it was proved that the 
Scottish referendum was conducted in compli-
ance with the basic requirements and norms 
of international standards; fi rstly, it took place 
in coordination with the central authority of 
the United Kingdom in accordance with the 
Constitution of the state. In the situations that 
took place in the Crimea and Catalonia, this 
basic requirement - the possibility of using the 
procedure for expressing people to separate 
a certain part of the sovereign state territory 
contradicted the provisions of national consti-
tutions, thus, the key fact of such an initiative 
was a violation. 

Key words: legitimacy, Crimean referen-
dum, Scottish referendum, Catalan referen-
dum, Code of Good Practice on Referendums.

АНОТАЦІЯ 
В останні роки у світі відбулося кілька 

референдумів, які привернули увагу наукової 
та політичної спільноти. Мова йде саме про 
Шотландський, Кримський та Каталонський 
референдуми. Ці три референдуми та особли-
вості їх процедурної реалізації викликали чи-
мало питань та обговорень. У рамках статті 
проведений компаративний аналіз підготов-
ки, правового обґрунтування та процедури 
проведення Шотландського, Кримського та 
Каталонського референдумів та визначено 
основні риси, що вказують на їх легітимність/
нелегітимність. 
Ключові слова: легітимність, Кримський 

референдум, Шотландський референдум, Ка-
талонський референдум, Кодекс належної 
практики проведення референдумів. 
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ÎÑÎÁËÈÂÎÑÒ² Ä²ßËÜÍÎÑÒ² ÎÐÃÀÍ²Â 
Ì²ÑÖÅÂÎÃÎ ÑÀÌÎÂÐßÄÓÂÀÍÍß ÏÐÈ ÐÎÇÐÎÁÖ², 

ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÍ², ÐÅÀË²ÇÀÖ²¯ ÏÐÎÅÊÒ²Â 
ÐÅÃ²ÎÍÀËÜÍÎÃÎ ÐÎÇÂÈÒÊÓ

В статье исследуются особенности дея-
тельности органов местного самоуправления 
при разработке, утверждении, реализации, а 
также контроле за выполнением проектов ре-
гионального развития. Рассмотрены вопросы 
компетенции и полномочий органов местного 
самоуправления в условиях реформирования 
законодательства в данной сфере. Подробно 
освещено понятие планирования и отмечена 
необходимость поэтапного подхода к осущест-
влению проектов регионального развития. 
Уделяется внимание особенностям контроля 
за исполнением проектов регионального раз-
вития, в том числе путем оценки и монито-
ринга действий должностных лиц органов и 
организаций, на которых возложены обязан-
ности по выполнению проектов регионального 
развития.
Ключевые слова: местное самоуправление, 

разработка, планирование, контроль, проект 
регионального развития, законодательство, 
реформирования, мониторинг.
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новий підхід держави до перерозподілу ко-
штів і матеріальних ресурсів між регіона-
ми. Визначення самого поняття «місцевого 
самоврядування» є важливим , адже таким 
чином ми встановлюємо його роль і при-
значення в системі управління та значення 
для населення територіальних громад. За-
вдяки органам місцевого самоврядування 
створюється реальна можливість населення 
територіальної громади вирішувати питан-
ня місцевого значення, що впливають як 
на життя окремого громадянина, так і на 
управління державного рівня.

Аналіз останніх досліджень і 
публікацій

Основні аспекти державного управління 
в цілому та діяльність органів місцевого 
самоврядування у здійсненні завдань, на-
правлених на розвиток регіонів досліджено 
О. М. Бандуркою. Історичні витоки появи і 
функціонування місцевого самоврядування 
детально висвітлює О. О. Петришин. Про-
блематику автономності органів місцевого 
самоврядування висвітлює Токвиль Алексис. 
Механізм реалізації функцій місцевого само-
врядування досліджує А. А. Уваров. Міжна-
родний досвід у сфері розробки і введення в 
дію проектів регіонального розвитку аналі-
зує у своїх наукових роботах О. Бабінова. 

 Не вирішені раніше частини 
загальної проблеми

У поєднанні перелічених практик на-
укових та науково-практичних досліджень 

Постановка проблеми
Основна частина питань, присвячених 

діяльності органів місцевого самоврядуван-
ня, пов’язана із реформування і демократи-
зацією законодавства, що регулює вказану 
сферу, а саме: децентралізацією державної 
влади. Місцеве самоврядування нині роз-
глядається як право територіальної грома-
ди безпосередньо брати участь у житті ре-
гіону. Основною силою у виникненні нових 
поглядів на діяльність органів місцевого 
самоврядування в Україні є кардинально 



Àäì³í³ñòðàòèâíå ïðàâî

72Ïðàâî.ua ¹ 1, 2019

зарубіжних та вітчизняних науковців зали-
шаються відкритими питання, що постають 
перед органами місцевого самоврядування 
при розробці, затвердженні проектів регі-
онального розвитку, а також контролі за їх 
виконанням, а саме: необхідність індивіду-
ального підходу до розробки і планування 
проектів регіонального розвитку конкрет-
ного регіону, прогалини в законодавстві, 
щодо встановлення відповідальності поса-
дових осіб, на яких покладено функції щодо 
виконання проектів регіонального розвитку 
та ін.
Таким чином, метою дослідження є ви-

світлення основних проблем необхідності 
впорядкування діяльності органів місцевого 
самоврядування при розробці, затверджен-
ні, реалізації проектів регіонального розви-
тку, а також контролі за їх виконанням, у 
тому числі вирішення питання має здійсню-
ватися на державному рівні, шляхом удо-
сконалення законодавства.

Виклад основного матеріалу
Характерною рисою сучасної юридич-

ної науки є розмаїття підходів до визна-
чення поняття місцевого самоврядування, 
виокремлення великої кількості різнома-
нітних моделей та систем місцевого само-
врядування, а також теорій (концепцій) по-
ходження місцевого самоврядування. З од-
ного боку, це сприяє розширенню методів, 
інструментарію дослідження у зазначеній 
сфері загалом. З іншого боку, вітчизняна 
юридична наука й досі оперує поняттям 
місцевого самоврядування, яке визначене 
у законодавстві України та Європейській 
хартії місцевого самоврядування, як визна-
чальними, попри те, що дефініції, які в них 
містяться, відображають різні теорії поход-
ження місцевого самоврядування. Зазначені 
особливості розвитку юридичної науки у 
сфері вивчення проблем місцевого само-
врядування відображаються й на розмаїтті 
поглядів та підходів до подальшого роз-
витку та реформування цього інституту в 
Україні [1, c. 117] 
Щодо необхідності самостійності й авто-

номності органів місцевого самоврядування 
впродовж значного періоду часу точаться 
суперечки та кардинально змінюються дум-

ки як вітчизняних, так і зарубіжних учених. 
А. де Токвіль наголошує, що народ, як дже-
рело влади, здійснює останню безпосеред-
ньо в громаді, яка є незалежною від дер-
жави і поступається їй лише частиною цієї 
незалежності [2, с. 92]. Натомість Ш. Фур’є 
писав, що центральна влада не має права 
втручатися у внутрішнє життя таких авто-
номних соціальних утворень, як «фаланги», 
які в майбутньому слугуватимуть основою 
соціального прогресу суспільства [3]. 
Доречним на думку автора дослідження, 

є те, що в ст. 5 Закону України «Про місцеве 
самоврядування» [4], серед елементів систе-
ми органів місцевого самоврядування зазна-
чено органи самоорганізації населення. Це 
означає, що держава на законодавчому рів-
ні не лише підтримує можливість громадян 
брати участь у місцевому та регіональному 
управлінні, а й наголошує на необхіднос-
ті створення громадських об’єднань. Крім 
того, наприклад, місцевий референдум – 
це форма вирішення територіальною гро-
мадою питань місцевого значення, також 
закон передбачає проведення загальних 
зборів за місцем проживання. Органи міс-
цевого самоврядування – це ніщо інше, як 
можливість громади певної територіальної 
одиниці прямо чи опосередковано – через 
уповноважених осіб, вирішувати питання 
місцевого значення. Найбільш важливим 
та актуальним є питання, що стосуються 
фінансового і матеріального забезпечення 
територіальних громад. Це суттєво впливає 
на побудову прогнозів та розробку проектів 
регіонального розвитку, адже від розподілу 
коштів залежить реалізація короткостро-
кових і довгострокових планів. Так, ст. 16 
Закону України «Про місцеве самовряду-
вання» закріплено: «Матеріальною і фінан-
совою основою місцевого самоврядування є 
рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих 
бюджетів, інші кошти, земля, природні ре-
сурси, що є у комунальній власності тери-
торіальних громад сіл, селищ, міст, райо-
нів у містах, а також об’єкти їхньої спільної 
власності, що перебувають в управлінні ра-
йонних і обласних рад». Існує чимало про-
тиріч серед науковців і практиків стосовно 
вказаного питання, адже розумно та раці-
онально розподілити кошти певної тери-
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торіальної громади може лише населення, 
делегувавши свої повноваження органам 
місцевого самоврядування. До того ж стат-
тею 17 вищевказаного закону передбачено, 
що «органи місцевого самоврядування при 
здійсненні повноважень у сфері контролю 
за додержанням законодавства про працю 
та зайнятість населення, можуть проводити 
перевірки на підприємствах, в установах та 
організаціях, що перебувають у комунальній 
власності відповідної територіальної грома-
ди». Однак, на практиці виявляється, що 
такі контролюючі функції мають здійсню-
ватися більш жорстко, систематизовано та 
мають керуватися державою. Дуже часто 
регіон у значній мірі не отримує коштів до 
бюджету через неналежну сплату податків 
приватними підприємствами, установами, 
організаціями (шляхом заниження дійсної 
заробітної платні працівників «заробітна 
плати в конвертах», неофіційне працевла-
штування тощо). Наприклад, приватна клі-
ніка, що надає послуги з охорони здоров’я, 
сплачуючи податки, зазначає про лише част-
кову зайнятість персоналу, таким чином, до 
місцевого бюджету не надходить значна час-
тина коштів. 
Захист більш слабких у фінансовому від-

ношенні органів місцевого самоврядування 
передбачає запровадження процедур бю-
джетного вирівнювання або аналогічних 
заходів з метою подолання наслідків нерів-
ного розподілу потенційних джерел фінан-
сування і фінансового тягара, який вони 
повинні нести. Такі процедури або заходи 
не повинні звужувати свободу дій органів 
місцевого самоврядування в межах власної 
відповідальності.
Законодавець формулює функції органів 

місцевого самоврядування, закріпивши їх у 
розділі ІІІ «Організаційно-правова основа 
місцевого самоврядування» Закону України 
«Про місцеве самоврядування» [4]. А. Ува-
ров [5, с. 321] зазначає: «У широкому розу-
мінні механізм реалізації функцій місцевого 
самоврядування включає в себе як елемен-
ти, які мають певні публічно-владні повно-
важення, необхідні для реалізації функцій 
місцевого самоврядування, так і елементи, 
які є безпосередніми виробниками товарів 
і послуг, пов’язаних зі змістом цих функцій. 

Виходячи з функціональної значущості, ме-
ханізм реалізації функцій місцевого само-
врядування складають такі елементи: пра-
вотворчі органи місцевого самоврядування, 
населення муніципального утворення, упо-
вноважене приймати рішення норматив-
но-правового характеру; правозастосовні 
органи та посадові особи місцевого само-
врядування; муніципальні органи та орга-
нізації, що забезпечують організаційно-тех-
нічні умови функціонування муніципальних 
структур влади, муніципальних установ та 
підприємств; матеріально-фінансова основа 
діяльності місцевого самоврядування; муні-
ципальні установи та підприємства, які на-
дають відповідні послуги населенню». 
На думку автора дослідження, діяль-

ність органів місцевого самоврядування по-
винна бути заснована саме на плануванні 
та поетапній постановці завдань, направ-
лених на задоволення соціально-еконо-
мічних, культурних, екологічних та інших 
потреб конкретного регіону. Необхідність 
безпосередньої участі органів місцевого 
самоврядування у розробці, реалізації та 
контролі за виконанням проектів регіо-
нального розвитку передбачено Законом 
України «Про місцеве самоврядування» [4], 
в тому числі п. 22 ч. 1 ст. 26 встановлено, 
що до повноважень сільських, селищних, 
міських рад входить: затвердження про-
грам соціально-економічного та культурно-
го розвитку відповідних адміністративно-
територіальних одиниць, цільових програм 
з інших питань місцевого самоврядування. 
В ч. 1 ст. 27 Закону України «Про місцеве са-
моврядування» [4] зазначено, що до відання 
виконавчих органів сільських, селищних, 
міських рад належать власні (самоврядні) 
повноваження, а саме: підготовка програм 
соціально-економічного та культурного роз-
витку сіл, селищ, міст, цільових програм з 
інших питань самоврядування, подання їх 
на затвердження ради, організація їх вико-
нання; подання раді звітів про хід і резуль-
тати виконання цих програм; забезпечення 
збалансованого економічного та соціально-
го розвитку відповідної території, ефектив-
ного використання природних, трудових і 
фінансових ресурсів. Крім того, розробка і 
затвердження проекту місцевого бюджету 
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залежить від побудови та планування про-
ектів регіонального розвитку органами міс-
цевого самоврядування, адже саме такі про-
екти передбачають залучення коштів місце-
вого бюджету конкретного регіону, впли-
вають на розподіл матеріальних ресурсів у 
регіоні. Так, вищевказаним законом, а саме: 
п. 22 ч. 1 ст. 26 передбачено, що до виключ-
ної компетенції сільських, селищних, місь-
ких рад входить розгляд прогнозу місцевого 
бюджету, затвердження місцевого бюджету, 
внесення змін до нього; затвердження звіту 
про виконання відповідного бюджету.
Слід відмітити, що проект являє собою 

не повторюваний раніше захід. Вирізняєть-
ся своєю унікальністю, хоча може містити в 
собі попередній досвід у певній галузі, од-
нак передбачає якісно новий підхід до ви-
рішення конкретного питання. Проект ре-
гіонального розвитку має бути направлений 
на вирішення найбільш значущих проблем 
суспільства, громади, вирішувати питання 
економічного, соціального, культурного, 
екологічного, освітнього характеру. Для 
реалізації проектів регіонального розвитку 
можуть залучатися ресурси та послуги, що 
відповідно до міжнародних договорів на-
даються на безоплатній та безповоротній 
основі з метою підтримки місцевого та дер-
жавного розвитку.
Запорукою успішної реалізації проектів 

регіонального розвитку є контроль за кож-
ним етапом виконання таких проектів. Так, 
при реалізації проекту здійснюється аналіз 
та проводиться паралель між поставлени-
ми завданнями та етапами їх здійснення, 
при цьому враховується ступінь і якість ви-
конання, відрізок незавершеної роботи та 
причини перешкод, що виникли на шляху 
до досягнення кінцевого результату. До-
нору та надавачу фінансових ресурсів важ-
ливо знати параметри реалізації проекту, 
в тому числі стан виконання завдання у 
конкретний момент, поточні зміни складо-
вих проекту(які кошти вже були витрачені, 
скільки коштів знаходиться у резерві), зміни 
у проекті мають відповідати заздалегідь по-
будованому плану. Також при контролі за 
виконанням проектів регіонального розви-
тку можна виявити нові ризики та фактори, 
що можуть вплинути на строки реалізації 

проекту, матеріальні витрати у порівнян-
ні із базовим проектом. Виходячи з цього, 
подальші дії корегуються, уточнюються, 
вносяться на розгляд нові пропозиції, щодо 
конкретного проекту. Такі зміни і доповне-
ння можливо внести лише при погодженні 
із надавачем фінансових ресурсів.
Для встановлення контролю за вико-

нанням проектів регіонального розвитку 
необхідно встановити індикатори визначен-
ня правильності і своєчасності виконання 
завдань, пов’язаних із реалізацією такого 
проекту. У сучасних умовах розвитку інфор-
маційних технологій можливий моніторинг 
та контроль із застосування спеціально ство-
рених комп’ютерних програм, направлених 
на відстеження результатів дій органів упо-
вноважених на виконання завдань проектів 
регіонального розвитку, затрачених коштів, 
а також інших показників звітності. Стало 
можливим відстеження стану виконання ро-
біт у реальному часі, а також передача візу-
альної інформації.

 Автор дослідження вважає, що до-
цільним було б на законодавчому рівні за-
кріпити певний перелік конкретних ме-
тодів та засобів контролю за виконанням 
проектів регіонального розвитку. Завдяки 
цьому стане можливим застосовувати більш 
жорсткі вимоги для реалізації проектів ре-
гіонального розвитку, що стосується затра-
ченого часу та матеріальних ресурсів. Крім 
того, необхідно встановити відповідальність 
сторін за вчинення або невчинення дій, що 
спричинили зміни, порушення чи зрив про-
екту регіонального розвитку. Це дозволить 
знизити рівень корупції на регіональному 
та державному рівні, а також мінімізує ри-
зики зловживання владою і службовим ста-
новищем. Обґрунтованим є те, що органи 
місцевого самоврядування повинні здій-
снювати контроль за виконанням проектів 
регіонального розвитку, адже вони при-
ймають рішення про виділення коштів та 
матеріальних ресурсів із місцевого бюджету 
конкретного регіону, сприяють залученню 
коштів благодійних та міжнародних орга-
нізацій, а також залучають спеціалістів та 
фахівців певних галузей діяльності в рамках 
реалізації проектів регіонального розвитку. 
Наприклад, відповідно до ч. 7 ст. 27 Зако-
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ну України «Про місцеве самоврядування» 
[4], до повноважень виконавчих органів 
сільських, селищних, міських рад у сфері 
соціально-економічного і культурного роз-
витку, планування та обліку відноситься: за-
лучення на договірних засадах підприємств, 
установ та організацій незалежно від форм 
власності до участі в комплексному соціаль-
но-економічному розвитку сіл, селищ, міст, 
координація цієї роботи на відповідній те-
риторії.

Висновки
На думку автора дослідження, незва-

жаючи на те, що Україна орієнтується на 
міжнародні стандарти у побудові діяльності 
місцевого самоврядування, в тому числі при 
розробці та реалізації проектів регіонально-
го розвитку, існують невирішені проблеми, 
пов’язані з умовами, в яких відбуваються 
такі зміни. Крім того, на практиці відсутній 
момент поступовості прийняття управлін-
ських рішень відносно якісно нових змін у 
діяльності місцевого самоврядування. Бю-
рократичний підхід до запровадження про-
ектів регіонального розвитку, а також ін-
ших планових заходів конкретного регіону, 
не дозволяє їх у повній мірі реалізовувати.
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АНОТАЦІЯ 
У статті досліджуються особливості ді-

яльності органів місцевого самоврядування 
при розробці, затвердженні, реалізації, а та-
кож контролі за виконанням проектів регіо-
нального розвитку. Розглянуто питання ком-
петенції та повноважень органів місцевого 
самоврядування в умовах реформування зако-
нодавства у даній сфері. Детально висвітлено 
поняття планування та наголошено на необ-
хідності поетапного підходу до здійснення про-
ектів регіонального розвитку. Приділяється 
увага особливостям контролю за виконанням 
проектів регіонального розвитку, в тому числі 
шляхом оцінки та моніторингу дій посадових 
осіб органів та організацій, на яких покладено 
обов’язки по виконанню проектів регіонально-
го розвитку.
Ключові слова: місцеве самоврядування, 

розробка, планування, контроль, проект регі-
онального розвитку, законодавство, реформу-
вання, моніторинг.

SUMMARY 
The article explores the peculiarities of the 

activities of local self-government bodies in the 
development, approval, implementation, as well 
as control over the implementation of regional 
development projects. Issues of competence and 
authority of local self-government bodies in 
the context of reforming the legislation in this 
area are considered. The concept of planning 
is elucidated in detail and the need for a 
phased approach to implementation of regional 
development projects is emphasized. Attention 
is paid to the peculiarities of control over the 
implementation of regional development projects, 
including by assessing and monitoring the 
actions of offi cials of bodies and organizations 
in which responsibilities are assigned for the 
implementation of regional development projects.

Key words: local self-government, 
development, planning, control, regional 
development project, legislation, reform, 
monitoring.
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ÌÎÆËÈÂÎÑÒ² ÇÀÏÐÎÂÀÄÆÅÍÍß ÍÎÂÎ¯ 
ÊÎÌÏ’ÞÒÅÐÈÇÎÂÀÍÎ¯ ÒÐÀÍÇÈÒÍÎ¯ ÑÈÑÒÅÌÈ 

(NCTS) Â ÓÊÐÀ¯Í² Â ÓÌÎÂÀÕ ÃËÎÁÀËÜÍÎÃÎ 
ÎÁÌ²ÍÓ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ªÞ 

Статья посвящена исследованию необ-
ходимости внедрения положений Конвенции 
про процедуру совместного транзита и присо-
единения Украины к Новой компьютеризиро-
ванной транзитной системы (NCTS), как ин-
струмента активизации обмена таможенной 
информацией, упрощения и повышения на-
дежности осуществления контроля за тран-
зитными перемещениями товаров.
Ключевые слова: режим совместного 

транзита, совместная транзитная процеду-
ра, таможенная администрация, междуна-
родная торговля, таможенная декларация 
типа Т-1/Т-2, специальные транзитные упро-
щения.
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ту та використання NCTS досліджувався 
у працях І. Бережнюка, І. Несторишен, 
Є. Рудніченко, А. Пасічника, О. Кузнєцова 
та інших. Окрему увагу проблематиці євро-
пейському досвіду застосування спеціаль-
них транзитних спрощень було приділено 
Ю.О. Коноваловим. У наукових працях 
Д. Прейгера, Я. Жаліло, О. Собкевича та 
О. Ємельянова, присвячених дослідженню 
реалізації транзитного потенціалу України, 
значна роль відводиться ролі застосування 
Конвенції про процедуру спільного тран-
зиту та NCTS у такому розвитку.   
Водночас, дослідженню поточного ста-

ну справ із запровадження в Україні поло-
жень Конвенції про процедуру спільного 
транзиту та застосуванню NCTS належної 
уваги приділено не було.

Постановка завдання
Стаття присвячена дослідженню поточ-

ного стану справ із запровадження в Укра-
їні положень Конвенції про процедуру 
спільного транзиту та застосуванню NCTS, 
а також узгодження митних процедур, що 
застосовуються митними органами Укра-
їни, із загальносвітовими стандартами й 
нормами.

Результати дослідження
У сфері міжнародної торгівлі значну 

роль відведено митниці та ефективності 
здійснення процедур митного контролю 
та транскордонного переміщення товарів. 
Зростання обсягу міжнародної торгівлі спо-

Вступ
Актуальність теми визначається необ-

хідністю запровадження в Україні обміну 
митною інформацією, яка може викорис-
товуватися на момент митного оформлен-
ня товарів, спрощення процедури митного 
оформлення транзитних вантажів з одно-
часним підвищення ефективності здійснен-
ня контролю за ними. Окрему увагу при-
ділено інституції спеціальних транзитних 
спрощень, яка має створити сприятливе се-
редовище для компаній, які працюють на 
зовнішньоекономічному ринку та дотриму-
ються положень законодавства.

Аналіз останніх досліджень 
і публікацій

Міжнародний досвід застосування Кон-
венції про процедуру спільного транзи-
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нукає до діджиталізації взаємовідносин між 
митною службою та учасниками зовнішньої 
торгівлі, а також активізації обміну митною 
інформацією між митними службами різ-
них країн. Оскільки митна служба є важ-
ливим елементом у системі міжнародної 
торгівлі, потрібно, щоб митні адміністрації 
використовували у своїй роботі сучасні ме-
тоди й прагнули до максимального полег-
шення зовнішньоторговельної діяльності. 
Більше того, сучасні методи здійснення 
інформаційного обміну відкривають до-
даткові можливості для системи управлін-
ня ризиками, яка є невід’ємною складовою 
Міжнародної конвенції про спрощення та 
гармонізацію митних процедур та Рамко-
вих стандартів безпечності та полегшення 
світової торгівлі Всесвітньої митної органі-
зації. В умовах глобалізації торгівлі запро-
вадження положень Конвенції про про-
цедуру спільного транзиту та приєднання 
до Нової комп’ютеризованої транзитної 
системи (New Computerised Transit System, 
NCTS) дає можливість переведення конт-
рольних процедур митної служби на якісно 
новий та більш ефективний рівень.

Виклад основного матеріалу
 дослідження

Відповідно до Угоди про асоціацію між 
Україною та ЄС [10] Україна взяла на себе 
зобов’язання запровадити положення Кон-
венції про процедуру спільного транзиту 
від 20 травня 1987 року [3]. 
На сьогодні Договірними сторонами 

Конвенції про процедуру спільного тран-
зиту є 35 країн світу: 28 країн-членів ЄС, 
4 країни-члени Європейської асоціації віль-
ної торгівлі (ЄАВТ) (Ісландія, Норвегія, 
Ліхтенштейн і Швейцарія) та 3 інші краї-
ни (Туреччина, Македонія і Сербія), які за-
проваджують європейські стандарти у сфе-
рі митної справи, як необхідну умову для 
майбутнього приєднання до ЄС.
Приєднання до Конвенції про проце-

дуру спільного транзиту, якою, серед ін-
шого, передбачається приєднання до Но-
вої комп’ютеризованої транзитної системи 
(New Computerised Transit System, NCTS), 
дасть Україні наступні можливості:

1. Запровадити обмін митною інфор-
мацією з 35 країнами світу, яка може ви-
користовуватися вже на момент митного 
оформлення товарів та розширить мож-
ливості використання системи аналізу ри-
зиків у митній сфері (наразі такий обмін 
інформацією в Україні не налагоджений з 
жодною країною світу);

2. Здійснювати аналіз ризиків щодо 
вантажів, які надходять в Україну або пря-
мують транзитом ще до їх прибуття на мит-
ний кордон України (наразі такий аналіз 
практично відсутній) та заздалегідь і більш 
обґрунтовано визначати необхідні форми 
митного контролю, тим самим уникаючи 
затримок вантажів на кордоні;

3. використовувати єдину митну декла-
рацію для переміщення товарів від краї-
ни-відправлення до країни-призначення 
через треті країни в межах країн-членів 
конвенції за єдиними, зрозумілими для всіх 
правилами (наприклад, правилами та ви-
могами щодо пломбування, гарантування 
митних платежів, інформування учасників 
транзитного переміщення та проставляння 
відміток про проходження митного конт-
ролю). 
Так, наприклад, для переміщення то-

варів з м. Дніпро (Україна) до м. Діллінген 
(Німеччина) або з м. Стамбул (Туреччина) 
до м. Одеса чи м. Харків (Україна) буде 
оформлятися одна-єдина транзитна митна 
декларація за єдиними правилами. Така 
декларація буде прийматися митними ор-
ганами всіх країни, через які прямуватиме 
вантаж (Німеччина, Польща, Туреччина, 
Україна тощо) для здійснення всіх митних 
формальностей. Жодні додаткові транзитні 
митні декларації або документи контролю 
доставки вантажів більше не будуть вима-
гатися. 
Однак, процедура приєднання до цієї 

конвенції не є стандартною для країн-пре-
тендентів. Для того, щоб приєднатися до 
Конвенції про процедуру спільного тран-
зиту, необхідно запровадити та викорис-
товувати протягом щонайменше одного 
року правила та процедури цієї конвенції в 
межах території України. Лише після цього 
правилами країн-членів конвенції передба-
чається проведення оціночної місії, у разі 
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позитивного проходження якої Україна 
зможе отримати запрошення для приєд-
нання до Конвенції про процедуру спіль-
ного транзиту.
З метою злагодженого планування за-

ходів, спрямованих на приєднання Украї-
ни до Конвенції про процедуру спільного 
транзиту та NCTS, у 2018 р. українською  
стороною розроблено, узгоджено з євро-
пейською стороною та затверджено Дорож-
ню карту приєднання України до спільної 
транзитної процедури ЄС/ЄАВТ [1].
Зазначена Дорожня карта передбачає 

наступні основні фази:
1. Розробка та запровадження пакету 

законодавства: 
a) положення, які вже були прийняті 

Верховною Радою України у Законі Украї-
ни «Про внесення змін до Митного кодексу 
України та деяких інших законів України 
щодо запровадження механізму «єдиного 
вікна» та оптимізації здійснення контроль-
них процедур при переміщенні товарів че-
рез митний кордон України» від 06.09.2018 
№ 2530-VIII, які дають змогу використову-
вати декларацію Т-1 у тестовому режимі;
б) проект Закону України «Про режим 

спільного транзиту», зареєстрований у Вер-
ховній Раді України 04.02.2019 під № 9532 
[6], яким запроваджуються положення 
Конвенції про процедуру спільного тран-
зиту, необхідні для проходження оціночної 
місії та отримання запрошення до цієї кон-
венції (узгоджений з Європейською комісі-
єю в процесі його розробки);
в) інші нормативно-правові акти, які 

мають бути розроблені після прийняття 
проекту Закону України «Про режим спіль-
ного транзиту» від 04.02.2019 № 9532.

2. Постачання та розгортання необхід-
ного інформаційного забезпечення, що є 
аналогічним модулям, що використовують-
ся країнами-членами Конвенції про проце-
дуру спільного транзиту: 
а) електронної транзитної системи (ана-

лог основного модуля NCTS, який вико-
ристовується для прийняття та оформлен-
ня транзитних декларацій, проставляння 
відміток про результати здійснення конт-
рольних процедур митницями відправлен-
ня, призначення та транзитними митниця-

ми, а також для обміну електронними по-
відомленнями між учасниками процедури 
спільного транзиту);
б) електронної системи управління га-

рантіями (аналог Guarantee management 
system, GMS, яка використовується разом 
із NCTS для прийняття, обліку, контролю 
та вивільнення фінансових гарантій під час 
транзитних переміщень товарів).

3. Здійснення навчання щодо нових 
процедур та правил, які мають запрова-
джуватися відповідно до положень Конвен-
ції про процедуру спільного транзиту:
а) співробітників митних органів;
б) експортерів, імпортерів та інших 

компаній, в інтересах яких здійснюються 
переміщення товарів через митний кордон 
України;
в) митних брокерів, перевізників, екс-

педиторів, які надають послуги з метою 
переміщення товарів через митний кордон 
України;
г) фінансових установ (банків, страхо-

вих компаній, незалежних фінансових по-
середників), які матимуть можливість нада-
вати послуги з фінансового гарантування 
митних платежів.
Як можна побачити, наразі нормотвор-

ча робота, необхідна для приєднання до 
Конвенції про процедуру спільного тран-
зиту, перебуває в активній фазі її розробки 
та запровадження.
Водночас, відповідно до статей 4 та 5 

Доповнення І до Конвенції про процедуру 
спільного транзиту, для цілей практичного 
запровадження її положень передбачено 
створення електронної транзитної системи, 
яка має використовуватися для електро-
нного обміну даними при застосуванні ре-
жиму спільного транзиту, структурованими 
відповідно до стандартів електронних пові-
домлень, які використовуються при обміні 
даними між комп’ютерними системами в 
комп’ютеризованій транзитній системі, що 
застосовується договірними сторонами.
Фазою 5.2 Дорожньої карти приєднан-

ня України до спільної транзитної проце-
дури ЄС/ЄАВТ [1] (фаза впровадження IT) 
передбачено постачання необхідного про-
грамного забезпечення в рамках програми 
допомоги Україні з боку ЄС EU4PFM, до-
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опрацювання та розгортання в Україні да-
ного програмного забезпечення. Передба-
чається, що заходи із розгортання в Україні 
програмного забезпечення, аналогічного 
NCTS, будуть здійснені у термін, що не пе-
ревищує 9 місяців з дати його постачання 
європейською стороною. При цьому завер-
шення повномасштабного тестування всіх 
систем програмного забезпечення запла-
новано провести ще протягом 10 місяців та 
завершити орієнтовно у 2020 році.
Використання зазначеної інформацій-

ної системи країнами ЄС, окрім положень 
Конвенції про процедуру спільного тран-
зиту, ґрунтується також на нормах розділу 
IX Митного кодексу ЄС [7], та є складовою 
електронних систем, порядок розробки та 
впровадження яких передбачено робочою 
програмою [9]. Слід відмітити, що цією ро-
бочою програмою заплановано проведен-
ня модернізації NCTS, метою якої є узго-
дження існуючої трансєвропейської сис-
теми NCTS з новими вимогами Митного 
кодексу ЄС, такими як реєстрація подій на 
маршруті та узгодження обміну інформаці-
єю з вимогами до даних, а також оновлення 
та розвиток інтерфейсів з іншими система-
ми (пункт 9 «UCC New Computerised Transit 
System (NCTS) upgrade» таблиці А розділу 
ІІ Додатку до Програми [9], термін модер-
нізації – з 01.10.2019 р. по 02.03.2020 р.).
Вочевидь, при розробці електронної 

транзитної системи в України слід провес-
ти консультації з представниками Європей-
ського Союзу з питань напрямку модерні-
зації NCTS, пов’язаної зі змінами Митного 
кодексу ЄС, оцінити перелік додаткової 
інформації та вимог, які були включені до 
запланованого оновлення, та врахувати ці 
зміні при розробці електронної транзитної 
системи. Також необхідно врахувати на-
прямки інтеграції NCTS з іншими електро-
нними системами, передбаченими рішен-
ням [9], для уникнення витрат, пов’язаних 
з необхідністю модернізації електронної 
транзитної системи України після модер-
нізації NCTS Європейського Союзу. Також 
це забезпечить технічну готовність елек-
тронної системи до змін Митного кодексу 
України, які можуть бути внесені на вико-
нання інших зобов’язань щодо адаптації 

митного законодавства України відповідно 
до Угоди про асоціацію між Україною та 
ЄС. Таке опрацювання змін в довгостроко-
вій перспективі дозволить зменшити час на 
підготовку до повноцінної інтеграції до єв-
ропейського митного інформаційного про-
стору та до економії коштів на доопрацю-
вання програмного забезпечення. 
Окремим аспектом впровадження елек-

тронної транзитної системи слід виділити 
пункт 5.1 Дорожньої карти [1] щодо заку-
півлі програмного забезпечення в рамках 
реалізації проекту EU4PFM. 
Оскільки закупівлю програмного забез-

печення передбачено на умовах спільних 
домовленостей з ЄС, необхідно врахувати 
вимоги пунктів 3, 4 постанови Кабінету Мі-
ністрів України [4], якими заборонено за-
купівлю  програмного продукту, ліцензія 
на використання якого передбачає виплату  
винагороди правовласнику у вигляді від-
сотків плати за надані від імені   держави 
послуги, а договір на створення програм-
ного продукту повинен містити положення 
щодо належності державному органу май-
нових прав та  прав інтелектуальної влас-
ності на програмний продукт, що створю-
ється на  замовлення державного органу. 
Враховуючи поточну нестабільність 

українського законодавства та з  метою 
уникнення проблем у площині захисту 
права інтелектуальної власності при до-
опрацюванні програмного забезпечення 
та його технічному супроводі, рекоменду-
ється спільно з представниками ЄС опра-
цювати питання передачі майнових прав 
та прав інтелектуальної власності, оскільки 
у процедурі закупівлі можуть брати участь 
європейські виробники, вже знайомі з осо-
бливостями розробки програмного забез-
печення NCTS.
Підводячи підсумки, необхідно зазна-

чити, що процес приєднання України до 
Конвенції про процедуру спільного тран-
зиту та NCTS є доволі складним та має 
комплексний характер у перебудові про-
цесів організації  та здійснення контроль-
них процедур митними органами. Поло-
ження Конвенції про процедуру спільного 
транзиту докорінно змінюють філософію 
взаємовідносин між бізнесом та державни-
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ми органами, заохочуючи компанії, які до-
тримуються законодавства та приділяють 
увагу надійності та безпечності внутрішніх 
процесів, до отримання певних транзитних 
спрощень. Більшt того, через запроваджен-
ня положень Конвенції про процедуру 
спільного транзиту додаткові можливості 
відкриваються і для фінансового сектору в 
Україні.      

Висновки
Нижче ми згрупували основні переваги 

та можливості, які отримає бізнес в Україні 
вже на етапі локального застосування по-
ложень Конвенції про процедуру спільного 
транзиту (тобто ще до приєднання до неї):

1. Запровадження спеціальних тран-
зитних спрощень на умовах Конвенції про 
процедуру спільного транзиту без отри-
мання статусу авторизованого економічно-
го оператора (запровадження європейської 
практики авторизованих економічних опе-
раторів передбачається в рамках євроін-
теграційного пакету законодавчих змін у 
митній сфері [5]). 
Це означає, що компанії зможуть:
а) відправляти чи отримувати товари 

відразу зі складу або на склад компанії без 
необхідності їх пред’явлення митниці;
б) самостійно накладати пломби спе-

ціального типу без залучення інспекторів 
митниці;
в) використовувати митну декларацію 

з обмеженими даними (вид спрощеної де-
кларації).

2. Запровадження простих та рівних 
умов для фінансових гарантів на ринку га-
рантування сплати митних платежів.
У разі приєднання до Конвенції про 

процедуру спільного транзиту наші фінан-
сові установи отримають можливість нада-
вати свої послуги на ринках ще 35 країн сві-
ту за умови їх допуску до цієї діяльності за 
правилами країн-членів конвенції. Водно-
час, фінансові установи 35 країн світу отри-
мають можливість надавати свої послуги на 
ринку України. Тобто за період локального 
застосування положень Конвенції про про-
цедуру спільного транзиту наш фінансовий 
сектор має стати достатньо конкуренто-
спроможним та сильним e цьому сегменті.

Наразі надавати фінансові гарантії 
щодо митних платежів можуть лише 2 ком-
панії незалежних фінансових посередників 
та 3 банки [8], інші компанії фінансово-
го сектору (наприклад, страхові компанії) 
взагалі не мають доступу до цього ринку.-
На жаль, банківський сектор не був актив-
ним на цьому ринку: серед 3 банків лише у 
2018 р. розпочав надавати фінансові гаран-
тії тільки 1 банк. Більш того, для банків та 
для незалежних фінансових посередників 
митним законодавством передбачені різ-
ні критерії для отримання статусу фінан-
сового гаранта, що призводить до певних 
складнощів для банків у отриманні такого 
статусу. Послуги, які можуть надаватися 
фінансовими гарантами, передбачені Мит-
ним кодексом України, більшість з яких не 
працює на практиці (наприклад, багатора-
зова або генеральна фінансова гарантія).-
У результаті цього, ринок фінансових га-
рантів наразі є достатньо закритим, а про-
дукти, які можуть надавати фінансові га-
ранти своїм клієнтам, обмежені простою 
індивідуальною (одноразовою) фінансовою 
гарантією (діє для товарів, що переміщу-
ються за однієї митною декларацією або 
одним документом контролю за перемі-
щенням товарів).
Тобто ринок фінансових гарантій в 

Україні потребує розширення, а конкурен-
тоспроможність фінансових гарантів – зміц-
нення на етапі локального застосування по-
ложень Конвенції про процедуру спільного 
транзиту.
У проекті Закону України «Про режим 

спільного транзиту» від 04.02.2019 № 9532 
за основу взятий досвід Польщі, де на рин-
ку фінансового гарантування митних пла-
тежів працюють банки та страхові компанії 
на рівних та однакових умовах. При цьому, 
умови для отримання статусу фінансового 
гаранта переважно відповідають нормаль-
ним умовам, які висувають відповідні ре-
гулятори на ринку фінансових послуг (в 
Україні це Національний банк України та 
Національна комісія, що здійснює держав-
не регулювання у сфері ринків фінансових 
послуг). 
Таким чином, проектом Закону Укра-

їни «Про режим спільного транзиту» від 
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04.02.2019 № 9532 пропонується відкрити 
зазначений ринок для страхових компаній 
відповідно до практики ЄС. Банки та неза-
лежні фінансові посередники, які вже мали 
можливість виступати фінансовими гаран-
тами відповідно до митного законодавства 
України, її не втратять. Більше того, про-
понується запровадження рівних умов нор-
мальної діяльності для зазначених фінансо-
вих установ, а саме:
а) мають відповідну ліцензію (для бан-

ків та страхових компаній), відповідний до-
звіл – для незалежних фінансових посеред-
ників;
б) мають досвід щонайменше 3 роки на 

ринку фінансових послуг;
в) не перебувають у процедурі санації 

боржника або щодо таких компаній відсут-
нє провадження про банкрутство;
г) виконують стандартні критерії до ка-

піталу та/або ліквідності активів на рівні, 
встановленому відповідним регулятором 
на ринку фінансових послуг;
ґ) не мають заборгованості перед бю-

джетом за попередньо наданими фінансо-
вими гарантіями.   

3. Запроваджується новий продукт 
на ринку фінансових послуг відповідно до 
практики ЄС – загальна фінансова гаран-
тія. Для перевізників, імпортерів, експор-
терів тощо відкриється можливість отри-
мати зменшенням розміру забезпечення 
базової суми фінансової гарантії на 50%, 
70% та 100% (тобто повне звільнення від 
обов’язку надання фінансової гарантії) че-
рез використання загальної фінансової га-
рантії. Для цього необхідно буде викону-
вати певні вимоги до збереження звітної, 
бухгалтерської, транспортної інформації, 
мати стійку платоспроможність та позитив-
ну історію у взаємовідносинах з митними 
органами. 

4. Діджиталізація інформаційної вза-
ємодії між суб’єктами зовнішньоекономіч-
ної діяльності, фінансовими гарантами та 
митними органами.
Запровадження положень Конвенції  

про процедуру спільного транзиту  та при-
єднання до NCTS передбачає запроваджен-
ня європейських прозорих та надійних 
транзитних процедур в Україні. По суті, від 

запровадження таких процедур отримають 
певні вигоди всі учасники ланцюга поста-
чання товарів та фінансовий сектор, а онов-
лена митна служба, після її реформування в 
рамках реформи ДФС, отримає можливість 
запровадити більш надійні процеси конт-
ролю за транзитними вантажами. 
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Referee report on the article 
The article is devoted to research of the 

necessity of the implementation of the provi-
sions of the Convention on a Common Transit 
Procedure and Ukraine’s accession to the New 
Computerised Transit System (NCTS) as a 
tool of mainstreaming of the exchange of cus-
toms related information, simplifi cation and 
increasing effi ciency of the controls conducted 
over the transit movements of goods.

The topic is relevant for Ukraine due to 
the following main factors:

a) necessity to introduce exchange of cus-
toms information, which is to be used at the 
moment of the customs clearance of goods

b) facilitation of the customs clearance 
procedure for transit cargos with simultane-
ous enhancing of its effi ciency necessity for 
Ukrainian business to launch usage of the spe-
cial 

“OPPORTUNITIES OF THE IMPLE-
MENTATION OF THE NEW COMPUT-
ERISED TRANSIT SYSTEM (NCTS) IN 

UKRAINE IN THE CIRCUMSTANCES OF 
GLOBAL INFORMATION EXCHANGE”

Authors: Drozach Oksana Mikhailivna, 
Mag. Jur, Taras Shevchenko National Univer-
sity of Kyiv

Chikin Oleksandr Oleksandrovich, Mag. 
Jur, Taras Shevchenko National University of 
Kyiv

c) transit simplifi cations to enhance their 
services on the international markets.

International experience of applying the 
Convention on a Common Transit Procedure 
and NCTS has been researched by a number 
of Ukrainian scientists. However, this article is 
devoted to the research of the current stay of 
play in Ukraine in the process of applying pro-
visions of the Convention on a Common Tran-
sit Procedure and NCTS, which was omitted. 

In so far as customs administrations and ef-
fi ciency of the customs control procedures set 
a signifi cant role in transborder movements of 
goods and international trade. Increasing of 
the international trade requires digitalization 
of the customs administration’s and interna-
tional traders’ interactions. Moreover, in such 
circumstances stirring up of the customs in-
formation exchange between customs admin-
istrations of different countries became more 
and more crucial.  

Due to signifi cant role of the customs ad-
ministration in the international trade system 
it also is crucial that the customs administra-
tions are to use modern tools and methods in 
their daily work, are to be aimed in facilitation 
of international trade transactions with keep-
ing effectiveness of the customs control proce-
dures at the same level or even better.
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Applying provisions of the Convention on 
a Common Transit Procedure and NCTS are 
Ukraine’s obligations based on the Associa-
tion Agreement between the EU and Ukraine. 
Customs related obligations based on this 
agreement almost have not been met. Intro-
duction of the provisions of the Convention 
on a Common Transit Procedure into Ukrai-
nian customs legislation would made a signifi -

АНОТАЦІЯ 
Статтю присвячено дослідженню необ-

хідності запровадження положень Конвенції 
про процедуру спільного транзиту та приєд-
нання України до Нової комп’ютеризованої 
транзитної системи (NCTS), як інструмен-
тів пожвавлення обміну митною інформа-
цією, спрощення та підвищення надійності 
здійснення контролю за транзитними пере-
міщеннями товарів.
Ключові слова: режим спільного тран-

зиту, спільна транзитна процедура, NCTS, 
митна адміністрація, міжнародна торгівля, 
митна декларація типу Т-1/Т-2, спеціальні 
транзитні спрощення.

SUMMARY 
The article is devoted to research of 

the necessity of the implementation of the 
provisions of the Convention on a Common 
Transit Procedure and Ukraine’s accession to 
the New Computerised Transit System (NCTS) 
as a tool of mainstreaming of the exchange of 
customs related information, simplifi cation and 
increasing effi ciency of the controls conducted 
over the transit movements of goods.

 Joint transit regime, joint transit procedure, 
customs administration, international trade, 
customs declaration type T-1/T-2, special transit 
simplifi cations.

cant progress in customs related European in-
tegration projects.   

However, for proper implementation of 
the provisions of this convention special IT 
tool similar to NCTS is required to be intro-
duced in Ukraine. Moreover, Ukrainian cus-
toms offi cials, traders, fright forwarders, cus-
toms brokers etc. are need to be thought to 
be able to use new and at the fi rst stage a bit 
complicated procedures.  
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ÏÐÎÖÅÄÓÐÀ ÇÄ²ÉÑÍÅÍÍß ÅÊÑÒÐÀÄÈÖ²¯ ßÊ 
ÔÎÐÌÈ Ì²ÆÍÀÐÎÄÍÎÃÎ ÑÏ²ÂÐÎÁ²ÒÍÈÖÒÂÀ 

ÏÐÈ ÐÎÇÑË²ÄÓÂÀÍÍ² ÊÐÈÌ²ÍÀËÜÍÈÕ 
ÏÐÀÂÎÏÎÐÓØÅÍÜ

В статье раскрывается понятие и право-
вые нормы одного из основных видов оказания 
международной правовой помощи в уголов-
ном производстве - экстрадиция, ведь пре-
ступления, что совершаются за пределами 
государств собственного гражданства, – рас-
пространенное явление. Данный вопрос тре-
бует внимания не одной конкретной страны, 
а порождает необходимость сотрудничества 
с различными странами, оказания междуна-
родной правовой помощи требует совершен-
ствования национальной правовой базы. 
Проведен анализ существующих научных 

разработок по определению понятия и места 
института экстрадиции в системе права, а 
также исследования характерных для него 
признаков, процедуры проведения, имеющихся 
гарантий соблюдения прав лица, к которому 
он применен.
Ключевые слова: международное сотруд-

ничество, международная правовая помощь, 
выдача лиц, совершивших уголовное преступле-
ние (экстрадиция), процедура экстрадиции, 
нармативно-правовое регулирование процеду-
ры экстрадиции.
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ÓÄÊ 343

Проте, відмінності підходів правових сис-
тем іноземних держав до регулювання од-
норідних питань, незабезпечення достат-
ніх гарантій прав і свобод людини не лише 
ускладнює роботу правоохоронних органів 
України, але й створює негативний імідж 
нашої держави на міжнародній арені.

Стан дослідження
Внесок у дослідження питань, що сто-

суються проведення процедури екстра-
диції, зробило чимало науковців, серед 
яких – Бандурка О.М., Березняк В.С., 
Богуцька А.В., Герасимова Г.В., Давиденко 
С.Є., Зуєв В.В., Карпенко М.І., Касьянен-
ко Д.І., Максимів Л.В., Гурджі Ю.О., Гус-
лавський В.С., Ємельянов В.П., Іващенко 
В.О., Іщенко А.В., Корнієнко М.В., Кравчук 
С.Ф., Лещенко Д.М., Лєшукова І.В., Ло-
бойко Л.М., Лукашевич В.Г. , Лук’янчиков 
Є.Д., Маляренко В.Т., Михеєнко М.М., Му-
дряк Т., Нестеренко С.С., Негодченко О.В., 
Нор В.Т., Озерський І.В., Пашковський 
М.І., Потомська Н., Письменний Д.П., Си-
зоненко А.С., Свистуленко М.П., Слобо-
дзян А.П., Смирнов М.І., Сторожик Я.Б., 
Тертишник В.М., Трубников В.М., Удалова 
Л.Д., Узунова О.В., Фрич В.І., Фрицький 
О.Ф., Чорноус Ю.М., Швець О.О. Шибіко 
В.П., Яценко С.С. та інші.
Така зацікавленість до питання міжна-

родного співробітництва у сфері розгляду 
кримінальних правопорушень, а саме ін-
ституту екстрадиції, свідчить про те, що 
багато питань окреслених у проблематиці 

Постановка проблеми
У сучасних умовах існує обґрунтована 

потреба продовжувати розробляти дієвий 
правовий механізм, який започаткований 
Кримінальним процесуальним кодексом 
України, з метою запобігання уникненню 
покарання злочинцями, що переховуються 
від кримінального переслідування на тери-
торії держави, громадянами якої вони не є. 
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статті є актуальними та потребують якнай-
швидшого вирішення. 

Мета статті полягає у тому, щоб дослі-
дити проблемні питання, пов’язані з інсти-
тутом видачі правопорушників та з’ясувати 
оптимальні шляхи їх вирішення, а також 
дослідити норми, закріплені на міжнарод-
ному рівні та проаналізувати їх доцільність 
використання у національному правовому 
полі. 

Виклад основного матеріалу 
дослідження

Розвиток будь-якої держави, її право-
вої системи неможливий без налагодже-
ного співробітництва зі світовою спільно-
тою. Відповідно до тексту Декларації про 
принципи міжнародного права від 24 жов-
тня 1970 року, прийнятого Організацією 
Об’єднаних Націй, до даного твердження 
цілком доречно віднести співробітництво 
міжнародних суб’єктів при наданні право-
вої допомоги в кримінальних справах [1].
Проф. Л.М. Лобойко визначає поняття 

надання міжнародної правової допомоги в 
кримінальних справах як форму міжнарод-
ного співробітництва держав у боротьбі зі 
злочинністю, змістом якої є здійснення од-
нією державою за запитом уповноваженого 
органу іншої держави кримінальних про-
цесуальних дій, правовою підставою яких є 
міжнародні угоди та положення національ-
ного законодавства [2]. 
Мета міжнародної правової допомоги 

базується на трьох основних платформах, 
по-перше, встановлення реальних обста-
вин, які мають місце в ході розгляду кримі-
нального провадження; по-друге, в процесі 
розгляду справи дотримуватись принципу 
рівності перед законом та правосуддям; по-
третє, дотримання та реалізація прав та за-
конних інтересів осіб, які, безпосередньо, є 
учасниками кримінального провадження.
Існує багато думок та інтерпретацій по-

няття «екстрадиція», розглянемо декілька, 
які, на нашу думку, є найбільш обґрунто-
ваними. 
Проф. Аленін Ю.П. під екстрадицією ро-

зуміє діяльність компетентних органів, що 
базується на загальновизнаних принципах 

міжнародного права, нормах міжнародних 
договорів і внутрішньодержавного законо-
давства, які передбачають, що держава у 
разі, якщо злочин входить до її юрисдикції, 
або у випадках, якщо злочин був вчинений 
на території цієї держави, (або держава 
зазнала шкоди від злочину, або ж злочин 
вчинив громадянин цієї держави) запитує 
і отримує обвинуваченого, підсудного чи 
засудженого з держави, на території якої 
він перебуває, з метою притягнення його 
до кримінальної відповідальності чи вико-
нання обвинувального вироку, або ж роз-
глядає заявлене клопотання іноземної дер-
жави і передає запитувану особу [3, с. 794].
Варто звернутися до праці відомого 

правознавця Д.П. Нікольсьокого «Про ви-
дачу злочинців за основами міжнародного 
права» 1884 року, в якій він зазначав, що 
видача правопорушників це процедура, 
яка відбувається в інтересах двох держав, 
зацікавлених дотриманням внутрішньої 
безпеки, а також і дотриманням прав зло-
чинця. «Не особистість існує для держави, 
а держава для особистості» [4].
Проф. А.Стандбрук вважає екстради-

цію найбільш важкою частиною юридичної 
практики, адже здійснення процедури екс-
традиції неможливе, якщо порушуються 
права людини. Так, наприклад, якщо дер-
жава взяла на себе зобов’язання щодо забо-
рони катувань, то вона не має права екстра-
дувати будь-яку особу, якій у запитуючій 
державі існує загроза катувань [5, с.186].
Тобто бачимо неоднозначність підходів 

до тлумачення поняття екстрадиції. Дана 
проблема виникла через недостатнє нор-
мативне роз’яснення процедури екстради-
ції законодавцями, також не повну відпо-
відність національного законодавства реа-
ліям сьогодення. Не менш важливою про-
галиною даного питання є відмінність між 
нормами, які закріплені на законодавчому 
рівні окремих іноземних держав. 
На національному рівні питання ви-

дачі осіб, які вчинили кримінальне право-
порушення, регулюється декількома нор-
мативно-правовими актами. Конституцією 
України встановлено: «Громадянин Украї-
ни не може бути вигнаний за межі Украї-
ни або виданий іншій державі» [6]. Тобто 
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якщо сторона, яка була запитана, не видає 
свого громадянина, вона на прохання сто-
рони, яка запитувала, передає справу до 
своїх компетентних органів, для того щоб 
у разі необхідності можна було здійснити 
її розгляд. З цією метою надсилаються до-
кументи, інформація та речові докази, які 
стосуються правопорушення. Сторона, яка 
запитувала, інформується про результати 
розгляду її запиту. 
Статтею 10 пунктом 1 та 2 Кримінально-

го кодексу України зазначено: громадяни 
України, які вчинили злочини поза межами 
України, не можуть бути видані іноземній 
державі для притягнення до кримінальної 
відповідальності та віддання до суду, а іно-
земці та особи без громадянства, які вчини-
ли злочин на території іноземної держави, 
але перебувають на території України, мо-
жуть бути видані державі для притягнення 
цієї особи до відповідальності [7]. Ч. 1 ст. 10 
конкретизує положення ст. 25 Конституції 
України, відповідно до якого громадянин 
України не може бути виданий іншій дер-
жаві за жодних обставин, у т.ч. в разі вчи-
нення ним злочину за межами України, а 
також поширює його на осіб без громадян-
ства, що постійно проживають в Україні, 
якщо очікуваним наслідком видачі останніх 
є притягнення їх до кримінальної відпові-
дальності та віддання до суду. У разі вчи-
нення злочину за межами України особою 
без громадянства, що постійно проживає в 
Україні, вона може бути видана іноземній 
державі для здійснення щодо неї інших 
примусових заходів, крім притягнення до 
кримінальної відповідальності та віддання 
до суду [8].
Загалом процедура та процесуальні 

питання щодо здійснення екстрадиції за-
кріплені IX розділом КПК України. Так, 
під видачею особи законодавець розуміє: 
«Видача особи державі, компетентними ор-
ганами якої особа розшукується для при-
тягнення до кримінальної відповідальності 
або виконання вироку» (ст. 541 КПК) [9]. 
Варто зазначити, що процедура вида-

чі розпочинається з моменту направлен-
ня відповідного запиту однією державою 
до іншої. Зазвичай, запит складається 
мовою сторони, яку запрошують або од-

нією з мов міжнародного спілкування, і 
передається,безпосередньо, до правоохо-
ронних органів, в окремих випадках через 
міністерства закордонних справ. В Україні 
центральними органами екстрадиції, якщо 
інше не передбачено міжнародним догово-
ром України, є Генеральна Прокуратура 
України – на стадії досудового розслідуван-
ня та Міністерство юстиції України. Якщо в 
запитуваній державі затримали особу-зло-
чинця, розпочинається судова процедура, 
яка являє собою перевірку обґрунтованості 
запиту і дотримання всіх відповідних норм 
і вимог законодавства. Якщо суд відхиляє 
запит, процедура припиняється, а якщо 
підтверджує можливість видачі, рішення 
ухвалюється адміністративними органами. 
Варто звернути увагу, що процедура 

видачі осіб, затриманих у зв’язку з пере-
буванням у міжнародному розшуку, була 
деталізована на підставі Закону України 
«Про внесення змін до Кримінального про-
цесуального кодексу України у зв’язку з 
ратифікацією Третього додаткового про-
токолу та Четвертого додаткового прото-
колу до Європейської конвенції про вида-
чу правопорушників» від 4 листопада 2018 
року. Відповідно до змісту, затриманим, які 
перебувають у міжнародному розшуку, до-
зволяється просити про застосування до 
них спрощеного порядку видачі, не чека-
ючи надходження формального запиту на 
екстрадицію.
Згідно із законом, передача особи, 

щодо якої прийнято рішення про екстра-
дицію у спрощеному порядку, здійсню-
ється протягом десяти робочих днів з дня 
повідомлення компетентному органу іно-
земної держави про зазначене рішення. 
Цей строк може бути подовжений уповно-
важеним (центральним) органом України 
до тридцяти днів. Відстрочення фактич-
ної передачі особи з підстав, передбаче-
них статтею 592 КПК України, не допус-
кається.
Законом уповноважений орган України 

може приймати рішення про екстрадицію 
у спрощеному порядку або про відмову у 
видачі протягом п’яти робочих днів з дня 
одержання ухвали слідчого судді, якою за-
тверджено згоду особи на екстрадицію, та 
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інформації компетентного органу інозем-
ної держави [10].
Перші згадки про застосування проце-

дури екстрадиції відомі ще за часів Древ-
нього Єгипту, а саме Мирний договір укла-
дений між фараоном Єгипту Рамзесом II та ко-
ролем хетів, датований 1280 роком до н.е. 
Що ж стосується України, то варто зазначи-
ти, що до перших спроб встановлення між-
народного співробітництва в галузі видачі 
осіб відносять нормативні акти Київської 
Русі в період правління князя Олега – Русь-
ко-Візантійські договори 911 та 944 років. 
Також не менш важливими документами, 
які заклали підвалини до міжнародного 
співробітництва у сфері видачі злочинців 
вважаються «Руська Правда» у виді «Корот-
кої правди» 1136 року, «Пространна прав-
да» 1209 року. До вказаного переліку мож-
на віднести акти Російської імперії, які 
поширювалися на терени сучасної Україн-
ської держави, зокрема, Стоглав 1551 року, 
Наказ сищикам біглих селян і холопів 1683 
року [11, с. 80-83]. 
На стику XVIII та XIX століть у кримі-

нальному судочинстві Європейських країн 
простежується формування загальнови-
знаних засад видачі осіб, таких як: невида-
ча політичних мігрантів, схарактеризува-
ти міжнародні договори, які безпосередньо 
регулюють процедуру видачі осіб, які вчи-
нили кримінальні правопорушення. Пер-
ший крок, аби процедура видачі осіб фор-
мувалась як окремий інститут міжнародно-
го права і кримінального процесуального 
права, вчинила Бельгія у 1833 році, при-
йнявши Закон про видачу злочинців [11,-
с. 80-83]. 

XIX сторіччя у сфері міжнародного 
співробітництва в кримінальних справах 
ознаменувалось прийняттям низки дво-
сторонніх та багатосторонніх угод та до-
говорів між різними державами з приводу 
взаємодії в кримінальних провадженнях та 
конвенцій, які узагальнювали процедуру 
екстрадиції.
Оскільки процедура екстрадиції, а саме 

її правове регулювання здійснюється не 
лише кримінальним процесуальним пра-
вом, але й міжнародним, то варто зверну-
тися до положень нормативно-правових 

актів міжнародного характеру. Зумовлено 
це тим, що видача особи здійснюється від 
однієї держави до іншої на підставі міжна-
родних договорів, з урахуванням положень 
конвенцій та судової практики. В Україні 
визнано, що норми міжнародного права 
мають вищу юридичну силу над норма-
ми національного і Конституцією України 
встановлено, що чинні міжнародні дого-
вори, згода на обов’язковість яких надана 
Верховною Радою України, є частиною на-
ціонального законодавства України [6].
Перш за все варто звернути увагу на 

Європейську конвенцію про видачу право-
порушників від 1957 року, підписання якої 
відбулося в Парижі державами-членами 
Ради Європи. Згодом відбулося підписан-
ня Першого та Другого додаткових прото-
колів 1957 та 1978 роках відповідно. Кон-
венція, насамперед, встановлює процедуру 
видачі осіб як форми міжнародного спів-
робітництва, мета якої полягає у наданні 
взаємної допомоги державам у боротьбі зі 
злочинністю [12]. За змістом Конвенції ба-
чимо, що договірні сторони зобов’язуються 
видавати одна одній осіб, які переслідують-
ся компетентними органами за вчинення 
правопорушення або які розшукуються 
цими ж органами задля виконання виро-
ку або постанови про утримання під вар-
тою. Конвенцією передбачено також усі 
процесуальні моменти передачі особи: від 
переліку протиправних діянь, які тягнуть 
за собою видачу до мови процесуальних 
документів і покриття витрат. 1998 року 
ВРУ Законом України № 43/98-ВР Про ра-
тифікацію Європейської конвенції про ви-
дачу правопорушників ввела Конвенцію 
та Перший і Другий додаткові протоколи 
в національне законодавство, з рядом заяв 
та застережень. Наприклад, до статті 1 
Конвенції Україна встановила застережен-
ня, що не зобов’язується здійснювати пе-
редачу компетентному органу запитуючої 
сторони, якщо така передача зашкодить 
здоров’ю особі. 
Наступний нормативно-правовий доку-

мент, на нашу думку, який заслуговує уваги 
– Конвенція про правову допомогу і право-
ві відносини у цивільних, сімейних та кри-
мінальних справах від 1993 року [13]. Роз-
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діл 4 частина 1 вказаного документу вста-
новлює порядок видачі осіб, вимоги, які 
запитуюча сторона повинна дотримуватись 
при відправленні запиту на видачу, перелік 
умов, за яких видача особи відстрочується, 
колізійні питання, які можуть виникнути 
при процедурі екстрадиції тощо. Україна 
ратифікувала дану Конвенцію у 1994 році з 
певними умовами. 
Не менш важливу роль у питаннях ви-

дачі особи-злочинця відіграють рішення 
Європейського суду з прав людини. Неодно-
разово стаються випадки, коли під час здій-
снення процедури екстрадиції порушу-
ються права особи, яка екстрадується. До 
прикладу, розглянемо рішення по справі 
«Серінг проти Сполученого Королівства» 
від 7 липня 1989 року [14], в якому чітко 
зазначено, що, незважаючи на те, чи запи-
туюча сторона є учасником Конвенції про 
захист прав людини і основоположних сво-
бод від 4 листопада 1950 року, відповідаль-
ність за проведення екстрадиції, у випад-
ках, коли існує реальна загроза жорстокого 
поводження, покладається на державу, що 
її здійснює. Якби суд задовольнив заяву мі-
ністра з вимогою видати заявника Сполу-
ченим Штатам Америки, це призвело б до 
порушення статті 3 Конвенції про «Забо-
рону катування». Адже висока ймовірність 
того, що, у разі видачі заявника, на нього б 
чекала «камера смертників». 
Справа «Байсаков та інші проти Украї-

ни», рішення від 18 лютого 2010 року [15]. 
У рішенні чітко зазначається, що, у разі пе-
редачі запитуючій стороні заявників, знову 
ж таки порушується стаття 3 Конвенції про 
права людини. З матеріалів справи суд зро-
бив висновок, що гарантії, подані владою 
Казахстану, є ненадійними і контроль над 
їхнім дотриманням є неможливий з при-
чин відсутності механізму запобігання тор-
турам.
У сучасному кримінальному законо-

давстві відсутні положення, які б належ-
ним чином регулювали правові відноси-
ни з приводу надання правової допомоги 
по кримінальних справах. Чинний КПК 
не містить досить визначених правил, які 
регламентують порядок зносин судів, про-
курорів, слідчих і органів дізнання із судо-

во-слідчими органами іноземних держав і 
виконання ними доручень. Законодавче 
регулювання процесуальних особливос-
тей взаємодії держав зводиться тільки до 
визначення загальних положень порядку 
зносин з їхніми компетентними органами. 
У зв’язку з цим, у кримінальному процесі 
України спостерігається істотна прогали-
на у частині регламентації міжнародного 
співробітництва судово-слідчих органів 
при наданні правової допомоги. Головне 
місце в регулюванні взаємодії правоохо-
ронних і судових органів при розслідуван-
ні і розгляді кримінальних справ зайняли 
двосторонні і багатосторонні міжнародні 
договори. Але і вони не можуть повною 
мірою заповнити пробіл, наявний у націо-
нальному процесуальному праві [16]. 

Висновки
Для забезпечення міжнародно-право-

вого і національного порядку важливим 
напрямком розвитку держав є міжнарод-
не співробітництво у сфері розслідувань 
кримінальних правопорушень. Діяльність 
міжнародної спільноти у даній сфері являє 
собою співпрацю правоохоронних органів 
різних держав, яких тією чи іншою мірою 
стосується вирішуване питання. Не менш 
важливим є також вплив такої допомоги 
на охоронювані законом права, свободи та 
інтереси не тільки держави в цілому, але й 
конкретно кожної особи. 
Зважаючи на різнорівневий розвиток 

держав світу, бачимо, що є низка прогалин 
та колізії в процесі міжнародного співро-
бітництва у сфері надання правової допо-
моги. Задля ефективного вирішення даних 
проблем необхідно в національному кри-
мінальному процесуальному праві чітко 
прописати порядок здійснення процедур 
надання такої допомоги, а також законо-
давець повинен вводити нові положення, 
які б регламентували не тільки традиційні 
форми правової допомоги, але й нові, вра-
ховуючи напрямки взаємодії держав. Пра-
вове регулювання даної сфери можливе і 
на рівні КПК, і на рівні спеціального нор-
мативно-правового акта про правову допо-
могу по кримінальних справах, який вклю-
чав би процедуру екстрадиції.
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Інститут екстрадиції повинен розгляда-
тися не тільки як засіб притягнення особи 
до кримінальної відповідальності, а й як 
один із засобів забезпечення завдань кри-
мінального судочинства. Екстрадиційний 
процес є досить складною, тривалою у часі 
процедурою, у зв’язку з чим існують як 
спрощені порядки видачі, так і специфічні 
процедури, пов’язані з видачею осіб у межах 
Європейського Союзу.
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Avramyshyna D.O. 
The procedure for extradition as a 

form of international cooperation in the 
investigation of criminal offenses. - Article.

The article reveals the concept and legal 
norms of one of the main types of international 
legal assistance in criminal proceedings - 
extradition, since crimes committed outside 
the states of own citizenship are widespread 
phenomenon. This issue requires attention of 
not one particular state, but it raises the need 
for cooperation with different countries, the 
provision of international legal assistance, 
which requires the improvement of the national 
legal basis. The procedure for the issuance of 
offenders is highlighted, the legal basis for 
the regulation of international cooperation 
in criminal proceedings is outlined, and 
the confl icts of national legislation and the 
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provisions of international legal documents 
are outlined.

An analysis of the existing scientifi c 
developments concerning the defi nition of 
the concept and place of the institution of 
extradition in the system of law, as well as the 
study of characteristics characteristic of it, the 
procedure for conducting, existing guarantees 
of observance of the rights of the person to 
which it is applied.

The paper also examines the peculiarities 
of the regulation of the extradition procedure 
both at the level of national legislation and 
internationally. The jurisprudence dealing 
with the issue of observance of human rights 
in the implementation of the procedure of the 
extradition of offenders is being considered. 
The study of international normative legal acts 
regulating the procedure for the extradition 
of persons who committed a criminal offense 
was conducted. On the basis of the analysis of 
international agreements and conventions, 
the procedural guarantees of the rights of a 
person who is issued for conducting a pre-
trial investigation or judicial review of a crime 
committed by him are determined.

The general features of the international 
legal regulation of extradition of perpetrators 
and general requirements for this procedure 
are highlighted. Namely, the question of 
extradition can only be raised in respect 
of general criminal offenses, which are 
recognized by both parties; in accordance 
with the provisions of national criminal law, 
the State requesting the extradition of a 
person must carry out criminal jurisdiction in 
accordance with it; the rules of criminal law of 
both countries should be punished in the form 
of imprisonment.

АНОТАЦІЯ 
У статті розкривається поняття та 

правові норми одного з основних видів надан-
ня міжнародної правової допомоги у кримі-
нальному провадженні – екстрадиція, адже 
злочини, які вчиняються поза межами дер-
жав власного громадянства розповсюджене 
явище. Дане питання потребує уваги не однієї 
конкретної держави, а породжує необхідність 
співпраці з різними країнами, надання між-
народної правової допомоги, що вимагає удо-
сконалення національної правової бази. 
Проведено аналіз існуючих наукових роз-

робок щодо визначення поняття та місця 
інституту екстрадиції в системі права, а 
також дослідження характерних для нього 
ознак, процедури проведення, наявних гаран-
тій дотримання прав особи, до якої його за-
стосовано.
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ÏÐOÄOÂÆÓÂAÍÈÉ 
ÇËO×ÈÍ ÒÀ ÏOÂÒOÐÍ²ÑÒÜ 

ÇËO×ÈÍIÂ: ÏÈÒÀÍÍß 
ÐÎÇÌÅÆÓÂÀÍÍß

Разграничение прoдoлжаемых преступле-
ний и преступлений, совершенных повторно, 
представляет сoбoй прaктический интерес 
для уголовно-правовой квaлификaции. Ре-
шение вопроса разграничения этих двух, нa 
первый пoгляд, пoхожих видов преступления, 
базируется на тoм, чтo существуют черты, 
oсoбенности или признаки, которые объединя-
ют элементы этих двух видов преступлений. 
Доказано, что повторность преступлений 
существенно отличается от продолжаемых 
преступлений. Продолжаемое преступление 
исключает повторность, а повторность ис-
ключает продолжаемое преступление. Еди-
ничное (продолжаемое преступление) не 
может быть множеством (повторностбю, 
неоднократностью), а множество не может 
быть одновременно в единственном числе. 
Кроме того, такое понимание повторности 
исключает возможность отмежевания ее от 
одного продолжающегося преступления, а сле-
довательно разрушает теоретические и прак-
тические основы квалификации таких пре-
ступлений.
Ключевые слова: преступление, право, ква-

лификация, повторность, продолжаемое пре-
ступление
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ÓÄÊ 343.82

щопрoблемним вoнo є не лише в теoрiї 
кримiнaльнoгo прaвa, a й у судовій практи-
ці прaктицi, aдже нaйменшa пoмилкa у тлу-
маченні згаданого пoняття мoже призвес-
ти дo пoмилки у здiйсненнi кримiнaльнo-
прaвoвoї квaлiфiкaцiї, щo в пoдaльшoму 
призведе до неналежного зaстoсувaння 
кримiнaльнoгo зaкoнoдaвствa Укрaїни 
при признaченнi пoкaрaння зa вчинений 
злoчин.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій

Розробкою проблем продовжуваних 
злочинів займались такі знані вчені, як 
О. Ільїна Е. Георгієвський, О. Пінаєв, 
Н. Пряхіна, В. Щепельков та ін.

Не вирішені раніше проблеми
Не зважаючи на велику кількість публі-

кацій з питань, присвячених питанням тео-
рії та практики кримінального права Укра-
їни, досі не вироблено єдиного підходу до 
проблеми розмежування продовжуваних 
злочинів та повторності злочинів, що дає 
підстави ставити питання про необхідність 
проведення такого дослідження.

Мета
Усвідомлюючи, що в межах однієї ко-

роткої наукової статті вивчити всі питання, 
пов’язані з задекларованими питаннями, 
не видається можливим, ми звернемо ува-

Постановка проблеми
Oдним з нaйбiльш склaдних i в тoй 

же чaс спiрних питaнь науки криміналь-
ного права є питaння, щo стoсується по-
няття «прoдoвжувaний злoчин». Важливо, 
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гу лише на найбільш базові підходи і по-
ложення, залишивши все інше для подаль-
ших наукових розвідок. 

Виклад основного матеріалу
Розмежування прoдoвжувaних злoчи-

нiв та злочинів, вчинених повторно, 
являє сoбoю прaктичну цікавість при 
кримiнaльнo-прaвoвiй квaлiфiкaцiї. Вирi-
шення питaння рoзмежувaння цих 
двoх, нa перший пoгляд, пoдiбних видiв 
злoчину, пoлягaє в тoму, щo iснують риси, 
oсoбливoстi aбo ж oзнaки, якi пoєднують 
якiсь елементи цих двoх видiв злoчинiв. 
Так, наприклад, O. Iльїнa наголошує, щo 
трaдицiйнoю прoблемoю, якa супрoвoджує 
iнститут пoвтoрнoстi злoчинiв є влaсне 
прoблемa вiдмежувaння йoгo вiд 
прoдoвжувaних злoчинiв [1, c. 248-249]. 
Е. Гергiєвський наводить розгорнутий 

перелік рис, які характеризують продо-
вжувані злочини, а саме:

1) прoдoвжувaний злoчин пoвинен 
склaдaтися з ряду дiянь (тoбтo – не менш, 
нiж двoх дiянь, oднoрiдних aбo тoтoжних);

2) усi дiяння, щo склaдaють прo-
дoвжувaний злoин, пoвиннi бути пoєднaнi 
єдиним умислoм;

3) злoчиннi епiзoди (дiяння) прo-
дoвжувaнoгo злoчину пoвиннi бути пoєд-
нaнi спільною фoрмoю вини;

4) мiж злoчинними епiзoдaми, як прaвилo, 
має бути невеликий прoмiжoк чaсу;

5) дiяння вчиняється, як прaвилo, в 
oднiй тa тiй сaмiй oбстaнoвцi;

6) епiзoди, які склaдaють прo-
дoвжувaний злoчин, мoжуть бути як 
злoчинними у свoїй oснoвi, тaк й iншими 
видaми делiктiв [2, c. 15].
Пoняття прoдoвжувaнoгo злoчину 

вкaзує нa те, щo в дiях oсoби з тoчки зoру 
кримiнaльнoгo зaкoну мaє мiсце лише 
oдин злoчин, при пoвтoрнoстi ж злoчинiв 
пoведiнкa oсoби являє сoбoю щонайменше 
двa сaмoстiйних злoчини, кoжен з яких тяг-
не зa сoбoю кримiнaльнo-прaвoвi нaслiдки.
Цiкaвoю є пoзицiя O. Пiнaєвa, який 

зaзнaчaє нaступне: «Декiлькa рoзкрaдaнь 
вiдпoвiднo дo чиннoгo зaкoну пoвиннi 
квaлiфiкувaтись як пoвтoрнi лише у тих 
випaдкaх, якщo спричиненa ними шко-

да у пiдсумку не утвoрює бiльш тяжко-
го виду пoсягaння. Якщo ж шуода від 
кiлькoх рoзкрaдaнь утвoрює бiльш тяж-
кий йoгo вид (пoвтoрнi дрiбнi, нaприклaд, 
- знaчний, знaчнi – великий i т.п.), тo все 
вчинене нaлежить квaлiфiкувaти не лише 
як пoвтoрне рoзкрaдaння, a й як єдиний 
злoчин бiльш тяжкoгo виду» [3, c. 113].

Oтже, пoвтoрнiсть злoчинiв квaлi-
фiкується i зa прaвилaми квaлiфiкaцiї 
пoвтoрнoстi злoчинiв, i зa прaвилaми 
квaлiфiкaцiї прoдoвжувaнoгo злoчину.

Oснoвним мoментoм при рoзмежувaннi 
пoвтoрнoстi злoчину вiд йoгo прo-
дoвжувaнoстi є те, щo при вчиненнi 
суб’єктoм прoдoвжувaнoгo злoчину iснує 
лише oдин злoчин. При пoвтoрнoстi ж 
злoчинiв пoведiнкa oсoби являє сoбoю двa 
чи більше сaмoстiйних злoчини, кoжен з 
яких тягне зa сoбoю кримiнaльнo-прaвoвi 
нaслiдки.
Вiзьмемo дo увaги прoдoвжувaне 

рoзкрaдaння. Зaгaльними oзнaкaми цього 
суспільно-небезпечного діяння є:

1) єдиний спoсiб дiяння;
2) спрямoвaнiсть умислу виннoгo нa 

дoсягнення єдинoгo результaту.
Iншi oзнaки прoдoвжувaнoгo злoчину 

визнaються дaлекo не всiмa вчинеми. 
Зoкремa, деякими з них виділяється така 
oзнaкa прoдoвжувaнoго розкрадання, як 
незнaчний прoмiжoк чaсу мiж oкремими 
aктaми пoведiнки, щo утвoрюють 
прoдoвжувaний злoчин. Бaгaтo aвтoрiв до-
тримуються пoзицiї, щo згадана oзнaкa є 
фaкультaтивнoю, дoдaткoвoю.

O. Бoйцoв, окреслюючи свoю пoзицiю 
щoдo oзнaк прoдoвжувaнoго розкрадання, 
зaзнaчaє, що до них відносяться наступні:

- суб’єкт oдин рaз вчиняє певну дiю, 
у результaтi чoгo oтримує мoжливiсть 
системaтичнo, упрoдoвж тривaлoгo чaсу, 
без дoдaткoвoї плaти вчиняти вилучен-
ня мaйнa (щoмiсячнo oтримувaти пенсiю, 
нaдбaвку дo зaрoбiтнoї плaти, тoщo), 
кoтрi в силу некoнкретизoвaнoстi умислу 
квaлiфiкуються як єдине прoдoвжувaне 
рoзкрaдaння, зaлежнo вiд рoзмiру 
фaктичнo вилученoгo мaйнa;

- злoчинець дiє з кoнкретизoвaним 
умислoм нa рoзкрaдaння певнoгo oбсягу 
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мaтерiaльних цiннoстей, aле технiчнo 
реaлiзує свiй умисел не oдрaзу, a чaстинaми, 
у декiлькa прийoмiв, зaвдяки чoму йoгo 
викриття дo пoвнoї реaлiзaцiї умислу дaє 
мoжливiсть квaлiфiкувaти вчинене, як 
зaмaх нa рoзкрaдaння у зaплaнoвaнoму 
oбсязi [4, c. 588].
Окремо виділяються думки вчених, 

які наголошують на iснувaнні ще oднoгo 
виду прoдoвжувaнoгo рoзкрaдaння – 
мoвa йде прo випaдки, кoли oсoбa вчи-
няє декiлькa спрoб зaвoлoдiти oдним i 
тим же предметoм. Якщo всi спрoби були 
невдaлими, тo дiї oсoби прoпoнуються 
квaлiфiкувaти, як єдине прoдoвжувaне 
незaкiнчене рoзкрaдaння. Вiдпoвiднo, 
якщo oсoбa бaжaним мaйнoм зaвoлoдiлa – 
її дiї утвoрюють закінчене прoдoвжувaне 
рoзкрaдaння.
В. Щепелькoв тa Н. Пряхiнa зaзнaчaють, 

щo теoрiя прoдoвжувaнoгo злoчину, як 
виду усклaдненoгo oдиничнoгo злoчину, 
рoзрoблялaсь перш зa все нa приклaдi 
рoзкрaдaння [5, c. 37]. Це зумoвленo тим, щo 
для згаданого виду злoчину хaрaктернoю 
oзнaкoю є вчинення злoчинних пoсягaнь у 
декiлькa етaпiв, прийoмiв, aктiв (дiй).
Єдинoгo, унiверсaльнoгo пiдхoду щодо 

рoзмежувaння прoдoвжувaнoгo злoчину 
вiд пoвтoрнoстi в судoвiй прaктицi немaє. 
Слiд звернути увaгу нa те, щo iснує думкa, 
щo прoдoвжувaний злoчин містить у 
собі меншу суспiльну небезпеку, aнiж 
пoвтoрний. 
Відтак, можна констатувати, що 

ознaкaми, які вiдрiзняють пoвтoрнiсть 
злoчинiв вiд прoдoвжувaних злoчинiв є те, 
що:

- oсoбa (aбo ж групa oсiб) вчиняє 
двa aбo бiльше сaмoстiйних oдиничних 
злoчинiв;

- oдиничнi злoчини, щo утвoрюють 
пoвтoрнiсть, вчиняються неoднoчaснo, 
тoбтo вiдокремлені oдин вiд oднoгo пев-
ним прoмiжкoм чaсу;

- для пoвтoрнoстi немaє знaчення, 
булa чи не булa oсoбa зaсудженa рaнiше зa 
вчинений злoчин;

- пoвтoрнiсть виключaється, якщo 
зa рaнiше вчинений злoчин oсoбa булa 
звiльненa вiд кримiнaльнoї вiдпoвi-

дaльнoстi, зaкiнчилися стрoки дaвнoстi при-
тягнення дo кримiнaльнoї вiдпoвiдaльнoстi, 
чи нa цей злoчин пoширилaся aмнiстiя aбo 
судимiсть зa ньoгo булo пoгaшенo чи знятo.
Якщo прoвести пaрaлель мiж цими 

oзнaкaми тa oзнaкaми прoдoвжувaнoгo 
злoчину, тo в першу чергу слiд зупинитись 
нa тoму, щo є спiльнoгo, a щo вiдмiннoгo.
Першoю oзнaкoю пoвтoрнoстi злoчинiв 

буде те, щo oсoбa aбo групa oсiб вчиняють 
двa aбo бiльше сaмoстiйних злoчини. Якщo 
брaти кiлькiсний пoкaзник – кiлькa (двa aбo 
бiльше) злoчини, ця рисa буде спiльнoю для 
прoдoвжувaного тa пoвтoрного злoчинів. 
Щoдo якiснoї oзнaки, a сaме вчинення двoх 
чи бiльше сaмoстiйних злoчинiв, тo тут слiд 
зaувaжити, щo вiдмiннiсть пoлягaє у тoму, 
щo в прoдoвжувaнoму злoчинi всi дiї, якi до 
ньoгo вхoдять, стaнoвлять єдиний злoчин, 
a не декілька самостійних.

Oдиничнi злoчини, щo утвoрюютьс 
пoвтoрнiсть, вчиняються неoднoчaснo. 
Вони вiддaленi oдин вiд oднoгo певним 
часовим прoмiжкoм. У прoдoвжувaнoму 
злoчинi також є пoдiбнa oзнaкa, прoте низ-
ка aвтoрів ввaжaє, щo згаданий прoмiжoк не 
мoже тривaти нaдтo дoвгo, oскiльки це впли-
не в пoдaльшoму нa кримiнaльнo-прaвoву 
квaлiфiкaцiю вчиненoгo. Рoзумнi стрoки 
тaких прoмiжкiв кoнкретнo визнaченими 
неможливо, прoте слiд зaзнaчити, щo при 
вчиненнi прoдoвжувaнoгo злoчину мaє іс-
нувати безперервний зв’язoк в чaсi мiж 
злoчинними дiями.
Склaднo рoзрiзняти прoдoвжувaний 

i пoвтoрний злoчин в тих випaдкaх, 
кoли суб’єкт пoсягaє нa oдин i тoй же 
кoнкретизoвaний елемент (нaприклaд, 
oдного i тoго ж пoтерпiлого, мaйнo, щo 
знaхoдиться в oднoму й тoму ж місці). Це 
питaння пoстaє тoдi, кoли неoднoрaзoвi 
злoчиннi пoсягaння не хaрaктеризуються 
нaявнiстю єдинoї пiдгoтoвчoї злoчиннoї 
дiяльнoстi, a вчинене визнaється єдиним 
прoдoвжувaним злoчинoм зa oзнaкoю 
схoжoстi спoсoбу пoсягaння (нaприклaд – 
неoднoрaзoве привлaснення кoштiв iз кaси 
кaсирoм). 
Для тoгo, aби вiдмежувaти прo-

дoвжувaний злoчин iз некoнкретизoвaним 
умислoм вiд пoвтoрних злoчинiв, oкрiм 



94Ïðàâî.ua ¹ 1, 2019

Êðèì³íàëüíå ïðàâî, êðèì³íàëüíèé ïðîöåñ òà êðèì³íàë³ñòèêà

тoгo, щo пoтрiбнo встaнoвити юридичну 
схoжiсть спoсoбiв вчинення злoчинних 
aктiв, неoбхiднo ще й визнaчити сoцiaльну 
їх пoдiбнiсть, oднoтипнiсть, a сaме – 
схoжiсть їх в технiчнoму розумінні цьoгo 
слoвa. Неoбхiднiсть тaкoї детaлiзaцiї 
спoсoбу цiлкoм лoгiчнa, якщo пoняття 
некoнкретизoвaнoгo умислу свiвстaвляти 
з пoняттям спoсoбу пoсягaння сaме у 
вузькoму, сoцiaльнoму, технiчнoму сенсi 
цьoгo слoвa.
Некoнкретизoвaний умисел, як i iншi 

види умислу, мaє свій мoмент пoчaтку 
тa зaкiнчення. Пoчaткoвим мoментoм 
некoнкретизoвaнoгo умислу при прo-
дoвжувaнoму злoчинi є усвiдoмлення ви-
нним реaльнoї мoжливoстi йoгo вчинен-
ня шляхoм неoднoрaзoвих злoчинних 
дiй i бaжaння реaлiзoвувaти йoгo дo тих 
пiр, дoки не з’являться oбстaвини, якi 
цьoму стaнуть нa зaвaдi. Так, напри-
клад, грoмaдянкa Н., кoтрa прaцювaлa нa 
хутрянiй фaбрицi, системaтичнo викрaдaлa 
овечі шкури. Для пoчaтку вoнa oбрaлa oдин 
спoсiб для їх викрaдення: щoдня вoнa під-
совувала під вoрoтaми фaбрики пo oднiй 
шкурi вiвцi, a пoтiм, прoйшoвши прoхiдну, 
непoмiтнo витягувaлa її i вiднoсилa дoдoму. 
Тaким спoсoбoм їй вдaлoсь вкрaсти шiсть 
шкур. Прoте, через певний прoмiжoк 
чaсу, oхoрoнa нa вирoбництвi пoсилилaсь 
i грoмaдянцi Н. дoвелoсь змiнювaти спoсiб 
викрaдення зaзнaчених вище шкур. 
Нaступним її спoсoбoм булa дoмoвленiсть зi 
слюсaрем фaрбрики, aби тoй зберiгaв шку-
ри, якi вoнa плaнує вкрaсти, у примiщеннi 
свoгo кaбiнету, а ввечерi передaвaв їй їх че-
рез вiкнo.
Згадану дiяльнiсть грoмaдянки Н. не 

мoжнa вважати прoдoвжувaним злoчинoм, 
вчинювaним з кoнкретизoвaним умислoм. 
Саме тому суд квaлiфiкувaв злoчин як пoвтoрну 
крaдiжку, наголосивши на різні спoсoби вчи-
нення діяння тa різну oбстaнoвку, a тaкoж 
беручи дo увaги iншi детaлi вчинювaнoгo 
злoчину грoмaдянкoю Н.
Прoдoвжувaний злoчин хaрaктери-

зується сoцiaльнoю oднoтипнiстю спoсoбу 
вчинення злoчинних дiй, щo є дoкaзoм 
єднoстi тa стiйкoстi умислу в прoцесi 
вчинення злoчину. Втрaтa мoжливoстi 

реaлiзaцiї умислу, щo прoявляється в змiнi 
пoпередньo oбрaнoгo спoсoбу пoсягaння, 
свiдчить прo те, щo злoчин з невизнaченим 
умислoм зaвершенo.
Слід окремо зазначити, що не можуть 

створювати повторності кілька тотожних 
епізодів одного злочину (продовжуваного), 
які охоплені єдиним умислом. Продовжу-
ваним визнається злочин, що складається 
з декількох тотожних злочинних актів, які 
поєднані єдиним умислом і спрямовані на 
досягнення однієї загальної мети. Всі зло-
чинні акти продовжуваного злочину мають 
одну єдину мету, якою всі вчинки об’єднані 
між собою. 

Висновки
Таким чином, повторність злочинів іс-

тотно відрізняється від продовжуваних 
злочинів. Продовжуваний злочин виклю-
чає повторність, а повторність виключає 
продовжуваний злочин. Одиничне (продо-
вжуваний злочин) не може бути множиною 
(повторність, неодноразовість), а множина 
не може бути водночас і одниною. Крім 
того, таке розуміння повторності виключає 
можливість відмежувати її від одного про-
довжуваного злочину, а отже руйнує тео-
ретичні та практичні основи кваліфікації 
таких злочинів.
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Marysyuk KB, Vyazivska Yu.P. 
Proof of the cursing and perfection of 

the causes: the issue of delimitation
The delineation of the proceeds of crime 

and repeated crimes is a real preoccupation 
with the criminal-law-based qualifi cation. 
The resolution of the interdimensional 
nature of these two, in the fi rst glance, of the 
various types of evil, implies that there are 
features, as well as the similarities between 
the elements of these two kinds of evils. 
It is proved that the repetition of crimes is 
signifi cantly different from the continuing 
crimes. Continued crime excludes repetition, 
and repetition eliminates the ongoing crime. 
A single (continuing crime) can not be a 
plurality (repetition, repeated), and the set 
can not be simultaneously one and the same. 
In addition, this understanding of repetition 
excludes the possibility of distinguishing it 
from one continuing crime, and therefore 
destroys the theoretical and practical basis for 
the qualifi cation of such crimes. 

Key words: crime, law, qualifi cation, 
repetition, continued crime

АНОТАЦІЯ 
Розмежування прoдoвжувaних злoчинiв 

та злочинів, вчинених повторно, являє сoбoю 
прaктичну цікавість при кримiнaльнo-
прaвoвiй квaлiфiкaцiї. Вирiшення питaння 
рoзмежувaння цих двoх, нa перший пoгляд, 
пoдiбних видiв злoчину, пoлягaє в тoму, щo 
iснують риси, oсoбливoстi aбo ж oзнaки, якi 
пoєднують якiсь елементи цих двoх видiв 
злoчинiв. Доведено, що повторність злочи-
нів істотно відрізняється від продовжуваних 
злочинів. Продовжуваний злочин виключає 
повторність, а повторність виключає продо-
вжуваний злочин. Одиничне (продовжуваний 
злочин) не може бути множиною (повтор-
ність, неодноразовість), а множина не може 
бути водночас і одниною. Крім того, таке ро-
зуміння повторності виключає можливість 
відмежувати її від одного продовжуваного зло-
чину, а отже руйнує теоретичні та практич-
ні основи кваліфікації таких злочинів.
Ключові слова: злочин, право, кваліфіка-

ція, повторність, продовжуваний злочин
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ÔÀÊÒÎÐÍÈÉ ÀÍÀË²Ç 
ÍÀÐÊÎÇËÎ×ÈÍÍÎÑÒ²

В статье рассмотрены основные факто-
ры, обуславливающие развитие наркопреступ-
ности в Украине. Выделены три основные 
группы таких факторов: обстоятельства, 
которые обуславливают распространение 
наркомании; факторы, вызывающие нар-
копреступность в пределах определенной 
территории; криминогенные факторы, со-
путствующие основным видам социальной де-
ятельности, реализуемой государством.
Ключевые слова: наркопреступность, нар-

комания, криминогенные факторы.
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всіх цих обставин, їх фіксація, що створює 
передумови для формування засад стратегії 
і тактики протидії наркозлочинності.

Стан дослідження
Проблема факторів розвитку злочин-

ності привертала увагу низки кримінологів, 
зокрема, Р.С. Веприцького [1] та І.О. Бан-
дурки [2]. Водночас, фактори розвитку саме 
наркозлочинності залишаються відносно 
недослідженими, що обумовлює актуаль-
ність нашого дослідження.

Метою статті є визначення ключових 
факторів, що визначають розвиток нарко-
злочинності в Україні на сучасному етапі.

Виклад основного матеріалу
Вивчаючи питання факторів розвитку 

наркозлочинності, вважаємо за необхідне 
викласти свій підхід до цієї проблеми. Перш 
за все, існує набір факторів, які діють неза-
лежно від того, в якій країні набуває поши-
рення наркоманія і набуває свій розвиток 
кримінальний наркообіг. Тут мається на ува-
зі та обставина, що людина, будучи біологіч-
ною істотою, відчуває потребу в позитивних 
емоціях, а також проявляє пристрасть до 
задоволень [3, c. 6]. Поряд з цим не можна 
не враховувати і схильність людини до хво-
роб, які можуть носити соматичний і психіч-
ний характер. У цьому плані ми визнаємо в 
якості базових детермінант наркоманії ло-
кально-особистісні та соціально-культурні 
чинники [4]. Ці обставини насамперед вра-

Постановка проблеми
Проблема наркозлочинності в сучасній 

Україні набула суттєвого масштабу. Цьому 
сприяють соціально-економічна та політич-
на нестабільність, розвиток нових техноло-
гій, що створюють для злочинців нові мож-
ливості для скоєння та приховування пра-
вопорушень у даній сфері. У зв’язку із цим, 
кримінологічне дослідження феномену нар-
козлочинності зберігає свою актуальність і 
в сучасних умовах. При дослідженні фено-
мену наркозлочинності важливо отримати і 
відповідь на питання про те, якою є роль у 
цих процесах держави і суспільства. У цьому 
плані становлять інтерес чинники наркома-
нії та кримінального обігу наркотичних за-
собів і психотропних речовин. Розглядаючи 
її зміст, можна побачити досить широкий на-
бір обставин, які у своїй сукупності характе-
ризують обумовленість таких явищ, як нар-
команія і наркообіг, наркозлочинність. Поза 
всякими сумнівами, важливим є виявлення 
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ховуються тими, хто, діючи в умовах вільно-
го ринку, забезпечує задоволення попиту на 
наркотичні засоби і психотропні речовини. 
Розроблювана ними стратегія і тактика збу-
ту наркотиків, у свою чергу, проявляється в 
наборі цілого ряду факторів, які сприяють 
поширенню наркоманії, одночасно свідчить 
про те, що у певній країні з’явився і став 
розвиватися наркобізнес, який експлуатує 
цей порок.
Якщо вести мову про поширення нарко-

манії, то слід враховувати здатність людини 
до психічного відбиття, що має форму без-
посереднього пристрасного переживання 
життєвого сенсу явищ і ситуацій. У цьому 
плані використовується термін «емоції». Їх 
особливістю є те, що вони виникли як засіб, 
що дозволяє живим істотам визначати біо-
логічну значимість стану організму і зовніш-
ніх впливів. Кримінологи, досліджуючи цю 
проблему в контексті феномена масштабно-
го вживання наркотиків, справедливо ви-
окремили кілька ключових обставин. Перш 
за все, це фактор схильності людей до силь-
них почуттів, керованих розумом. Йдеться 
і про специфічні захоплення, що мають не-
гативне забарвлення. Це може бути і при-
страсть людини до наркотиків. Принципо-
ве значення має підґрунтя подібного захо-
плення. Відзначається, що імпульсом тут 
служить прагнення випробувати позитивні 
емоції, що, у свою чергу, визначається тією 
ситуацією, в якій опинилась людина. Харак-
терним мотивом є нейтралізація за допомо-
гою наркотиків різного роду протиріч, які 
можуть носити і суто особистий, і соціальний 
характер. Найбільш дієвим є соціальний 
мотив. Поряд з цим певну роль у вживанні 
наркотиків грає стремління до особистого 
щастя, завоювання бажаного партнера та ін.
Однак і в тому, і в іншому випадку люди-

на опиняється і перебуває протягом трива-
лого часу в стані стресової ситуації, а ефект, 
викликаний наркотиками, забезпечує ви-
хід з неї. Не слід забувати, що наркотики за 
умови їх доступності вживають і особи, які 
страждають в силу різних причин характер-
ними психічними аномаліями. При цьому, 
на жаль, їх кількість зростає. До психопатів, 
алкоголіків, олігофренів додаються інвалі-
ди, які постраждали на виробництві, у вій-

ськових конфліктах, під час стихійних лих, 
техногенних катастроф. Вони вдаються до 
наркотиків, що короткочасно полегшує їх 
існування.
Окремі вчені вказують на біопсихоло-

гічну схильність деяких людей до таких 
паліативних способів вирішення життєвих 
проблем, як наркотики. На їхню думку, цей 
фактор не діє фатально, але якщо цю схиль-
ність не вдасться усунути в результаті соці-
алізації, заходів виховання, психотерапев-
тичного впливу, поєднаних зі своєчасним 
медичним втручанням і контролем, наступа-
ють плачевні результати і згаяний час не за-
вжди вдається надолужити. Вони також вва-
жають, що фізіологічні й психічні процеси, 
що супроводжують наркотичне сп’яніння, 
створюють ейфорійний ефект, сприяють по-
доланню пригніченості, інших негативних 
емоцій – і у цьому полягає початкова при-
вабливість наркотиків [5, с. 11-14].
Тут ми знову повертаємось до питання 

самовідтворення наркозлочинності. Йдеть-
ся про феномен «замкнутого» кола, коли 
вживання наркотичних засобів викликає 
стан ейфорії, яке змінюється наркотичним 
голодуванням у вкрай хворобливих формах, 
яке погашається черговою дозою наркотич-
них засобів. Замкнутість кола полягає у зви-
канні до наркотиків і неможливості без спе-
ціальної терапії змінити наркозалежність. 
Таким чином, тяга до прийому психічно ак-
тивних речовин і прагнення досягти таким 
чином зняття сильного болю, усунення по-
чуття страху, тривожності, потреба досягти 
ясності мислення, творчого натхнення і т. п. пере-
творює здорову людину в особу, яка страждає 
таким захворюванням як наркоманія [6, c. 6]. 
Проте ці загальновідомі наслідки немедич-
ного вживання наркотиків не є бар’єром 
до неухильного розширення кола осіб, які 
звертаються до подібних засобів вирішення 
своїх індивідуальних і соціальних проблем. 
Разом з тим можливості наркотичних засо-
бів, хоча і зі згубними для людини наслідка-
ми, все ж розв’язати вищевказані проблеми 
вводять у дію фактор постійного попиту на 
них.
Принципово важливим є те, що фак-

тор біопсихологічної схильності людини до 
вживання наркотичних засобів, так само як 
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і інших препаратів, а також алкоголю, що 
знімають стрес, усувають депресивні стани, 
діють у комплексі з іншими факторами. Се-
ред них тимчасові соціокультурні фактори, 
характерні для сучасної України, локально-
особистісні та соціокультурні обставини, пе-
решкодити яким вкрай складно.
Оскільки вживання наркотиків потен-

ційно зумовлено біологічною природою лю-
дини, то неминучим є і попит на них. Од-
нак цей чинник може не носити фатально-
го характеру, що пов’язано з реалізованою 
державою політикою в галузі контролю за 
обігом наркотичних засобів і протидії нар-
козлочинності.
Однак не можна не визнати, що еконо-

мічні перетворення в Україні, дії компра-
дорських еліт у 90-ті роки минулого століт-
тя, які створили передумови для первин-
ного накопичення капіталу, стимулювали 
і вибір окремими особами і їх спільнотами 
кримінального шляху, в тому числі за раху-
нок експлуатації людських вад.
Необхідно зробити застереження про 

те, що потреба в антидепресантах створює 
легальну індустрію виробництва і збуту лі-
карських засобів, що пригнічують страх, 
ведуть до нейтралізації негативних станів, 
пов’язаних з голодом, втомою і т. п. Фар-
мацевтична промисловість і та її галузь, яка 
займається виробництвом і збутом транк-
вілізаторів, є вельми прибутковою. Не слід 
забувати і про те, що попит на відповідні за-
соби стимулює й індустрію, що займається 
виробництвом і збутом алкоголю і тютюну. 
Однак умови вільного ринку, як показує 
досвід, характерні для ряду країн, немину-
че призводять і до створення індустрії нар-
кобізнесу, що займається на промисловому 
рівні виготовленням і збутом наркотиків, а 
також торгівлею імпортованими наркотич-
ними засобами [7].
Складається враження, що створення 

вітчизняного ринку наркотичних засобів 
і психотропних речовин відбувається за 
певним планом, який ініційований нарко-
ділками. Саме з цієї точки зору необхідно 
оцінювати ті чинники, які виділяють ві-
тчизняні кримінологи. Наприклад, якщо 
виходити з того, що людина – це не тільки 
біологічна істота, а й особистість, що володіє 

певною духовністю і моральним станом, то 
лінія її поведінки залежить ще і від відповід-
ного впливу на людину. Якщо в суспільстві 
пропагуються аморальні з точки зору духо-
вності постулати і допустимим вважається 
гасло «мета виправдовує засоби», то спосте-
рігається втягування людей у наркозлочин-
ність, що відрізняється, як відомо, високими 
доходами.
Біологічний і ментальний фактори ма-

ють особливий механізм стимулювання 
наркозлочинністю. З одного боку, це пере-
творення звичайних громадян у споживачів 
наркотиків. Тут ключовими фігурами ви-
ступають особи, які з корисливих мотивів 
обрали злочинну лінію поведінки, що пере-
творює їх у відповідну категорію наркозло-
чинців. У свою чергу, з іншого боку, жертви 
збуту наркотиків, перетворюючись у нарко-
манів, заради задоволення потреби в нарко-
тиках стають на шлях скоєння корисливих 
і корисливо-насильницьких злочинів, і розі-
рвати це замкнене коло у сформованих не-
гативних соціальних умовах дуже складно 
[8, c. 16].
Сказане свідчить про те, що наркотики 

можуть грати роль каталізатора злочин-
ності, а також іншої девіантної поведінки. 
Йдеться про такі прояви соціальної патоло-
гії, як суїциди, різні форми сексуальних від-
хилень, соціальний паразитизм.
Результат дії цього чинника – поява в 

суспільстві фізичних осіб – об’єктів, залуче-
них до сфери взаємодії незаконного обігу 
наркотичних засобів і наркозлочинності. 
Насамперед, це маргінали, що потрапили 
в даний шар суспільства внаслідок зловжи-
вання наркотичними речовинами. Їм, як 
мінімум, повинна надаватися терапевтична 
і психологічна допомога. В іншому разі на 
ґрунті вживання наркотичних засобів вони 
починають чинити протиправні діяння, 
пов’язані як з наркотичними речовинами, 
так і з розкраданням наркотичних засобів, а 
також спрямовані на добування коштів для 
придбання наркотиків. Особливим об’єктом 
протидії наркозлочинності є кримінальні 
спільноти, що займаються злочинним під-
приємництвом у цій сфері. Вся ця група 
об’єктів, безсумнівно, визначає характер 
протидії наркозлочинності.
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Стосовно України в цілому, криміноген-
ну роль зіграла відсутність протягом трива-
лого часу на території країни наркоринку. 
Тому повсюдна лібералізація створила умо-
ви, по-перше, для експансії в Україну нар-
котиків з боку міжнародних наркокартелів, 
і, по-друге, формування вітчизняної касти 
наркоділків і їх входження в ринкові умови. 
Дія зазначеної обставини, у свою чергу, по-
силюється іншими факторами просторового 
характеру. У їх числі криміногенність зон 
міських передмість, специфічні умови вну-
трішньоміських взаємодій у вигляді анонім-
ності, розпорошеності, соціального дистан-
ціювання, диференціації рівнів життя [9]. У 
підсумку, спостерігається ситуація наркоін-
дустріального періоду.
У контексті такої постановки питання 

стає зрозумілою і стратегія непрямого впли-
ву на молодь з використанням можливостей 
шоу-бізнесу і ЗМІ, інтернету, романтизації 
кримінальної наркокультури в окремих ві-
тчизняних і зарубіжних фільмах.
Усе це створює передумови для збуту 

саме наркотиків. У свою чергу, наркоділка-
ми створюється мережа наркоторгівлі, що 
охоплює і збувальників наркотиків у гро-
мадських місцях, і створення умов для при-
дбання наркотиків в казино, нічних клубах, 
барах та ін.
Слід зазначити, що на зростаючий ін-

терес транснаціональної злочинності до ві-
тчизняного ринку наркотиків, у т. ч. син-
тетичних, і до контрабанди наркотиків 
через Україну в треті країни неодноразово 
вказували попередні дослідники [10]. Від-
значають, що становище України в центрі 
європейського контингенту створює у по-
єднанні з прозорістю її кордонів стимул до 
ввезення наркотиків з країн – членів СНД 
– районів традиційного зростання і куль-
тивування наркотичних рослин (Киргизія, 
Таджикистан, Узбекистан). У свою чергу, 
географічне положення України зумовлює 
наявність на її території великих масивів 
дикорослих наркотичних рослин і стиму-
лює широкомасштабну діяльність по пе-
реробці відповідної сировини у наркотич-
ні засоби, придатні для збуту населенню. 
Крім того, криза, що вразила виробничу і 
наукову сфери, зумовила розгортання ме-

режі підпільних нарколабораторій та ство-
рення нових технологій виробництва син-
тетичних наркотиків [11].
Усе вищесказане щодо дії даного чинни-

ка свідчить про обґрунтованість розробки 
як національних, так і регіональних, цільо-
вих програм, що створюються і охоплюють 
комплексні заходи протидії зловживанню 
наркотиками та їх незаконному обігу на пев-
ні періоди часу [12, c. 60].
Наркозлочинність обумовлюється також 

диспропорціями і суперечностями, що ви-
никають у сфері економіки. Ці негативні мо-
менти – результат тих економічних перетво-
рень, які були розпочаті у 90-х роках. Зараз 
спостерігаються істотні проблеми легально-
го розвитку ринкових відносин, коли Укра-
їна не може вийти зі стану перманентного 
перетворення економіки. Спеціальні дослі-
дження показують, що проглядаються лише 
окремі тенденції позитивної динаміки. Ціл-
ком закономірно, що це негативно позна-
чається на всіх сферах суспільного життя. 
Негативним аспектом є і наявність суттєвої 
«тіньової складової» в економіці, коли неле-
гальні економічні схеми охопили різні соці-
альні та професійні групи наших громадян. 
Ця сфера специфічна тим, що в ній умовою 
існування є порушення закону. Джерелом 
«чорної» готівки служить виробництво і збут 
наркотиків, що реалізується підпільними 
підприємствами. Як зазначалося раніше, ця 
проблема надзвичайно актуальна і вимагає 
адекватності реагування.
Роль криміногенного фактору зіграло 

ослаблення такого напрямку в діяльнос-
ті держави, як соціальний контроль. Він 
прямо пов’язаний із протидією наркозло-
чинності [13, c. 204]. У сучасних умовах це – 
ослаблення контролю за середовищем нар-
команів; режимного контролю в установах, 
що виконують покарання; зменшення кіль-
кості заходів соціальної адаптації бродяг і 
повій, неповнолітніх жебраків і т. д.; осла-
блення цілеспрямованих заходів протидії 
поширенню наркотиків у Збройних силах; 
педагогічного та медичного контролю учнів 
тощо.
Руйнування багатьох елементів вітчиз-

няної системи соціального контролю – того, 
що залишилося від колись найефективнішої 
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системи у світі, функціонує досить неефек-
тивно.
Таким чином, у сфері державного управ-

ління існує ціла група обставин, яка знижує 
ефективність управління у галузі контролю 
за обігом наркотичних засобів і протидії їх 
незаконному обігу.
Численні реформи правоохоронних ор-

ганів, особливо останнім часом, на жаль, 
поки не змогли протистояти наркозлочин-
ності.
Однак не можна все зводити тільки до 

проблеми ослаблення соціального конт-
ролю за злочинністю в країні, у тому чис-
лі і наркозлочинністю. Слід зазначити, що 
проводжуваний в Україні соціально-полі-
тичний експеримент наочно свідчить про 
кризові явища в формі деградації суспіль-
ства, зміщення культурних цінностей, еко-
номічні протиріччя і диспропорції, втрату 
соціальної надії і орієнтації значними гру-
пами населення, перш за все, у середови-
щі неповнолітніх і молоді (невизначеність 
перспектив навчання, працевлаштування, 
різке майнове розшарування в суспільстві 
та ін.).
Діяльність держави у галузі культури 

також супроводжують негативні фактори, 
що обумовлюють наркозлочинність. У тому 
числі: криза духовності, ідеологічний ваку-
ум, відсутність позитивних прикладів у сус-
пільній свідомості; низький рівень культури 
населення в цілому, девальвація моральних 
цінностей; низький рівень освіти багатьох 
молодих людей, відсутність у їх розумінні 
антинаркотичного бар’єру.
Особливо негативну роль грають втрати 

у культурно-виховній роботі серед молоді. 
Тут спостерігається експансія специфічно-
го впливу на формування психіки і впрова-
дження наркокультури як однієї зі сторін 
престижного способу життя. По суті, метою 
такого впливу є створення привабливої до 
наркоманії поведінки.
Негативний вплив чинить поширен-

ня у ЗМІ повідомлень щодо регулярного 
вживання наркотиків «зірками» естради та 
спорту, які є кумирами для неповнолітніх 
та молодих людей. Більше того, наркоманія 
деяких зірок кіно, телебачення, шоу-бізнесу, 
представників богеми часом подається засо-

бами масової інформації як свого роду мода, 
неминучий атрибут «красивого життя», і це 
призводить до залучення наркотиків підліт-
ків і молодих людей.
Негативний вплив зарубіжної масової 

культури і деяких вітчизняних її прихиль-
ників вводить молодь у потужне криміно-
генне поле, одним з елементів якого є нар-
котики. Складовою частиною молодіжної 
культури став екстатичний стан, емоційної 
«чад» і пригнічення в собі елементів тради-
ційної культури. Першим кроком до вжи-
вання наркотиків нерідко стає відвідування 
клубів, де молода людина занурюється в ат-
мосферу, що нагадує сатанинський шабаш, 
а по суті – представляє собою психозонду-
вання. Багато сучасних музичних творів ко-
дується закликами до вживання наркотиків. 
Ці заклики сприймаються лише підсвідоміс-
тю; без спеціальних пристосувань, що дозво-
ляють прослухати звукозапис у зворотному 
напрямку, прискореному або сповільненому 
темпі, розпізнати негативну «начинку», не-
можливо.
Варто констатувати перебування на сьо-

годнішній день нашої молоді в потужному 
криміногенному полі, генерованому нарко-
мафією, злочинністю і різними релігійними 
течіями сатанинського спрямування.
Цілком закономірно, що це вимагає 

зміни рейтингу здорового способу життя у 
системі соціальних цінностей, підвищення 
якості антинаркотичного виховання в шко-
лах, цільової підготовки батьків до прове-
дення антинаркотичного виховання в сім’ї, 
належної організації дозвілля дітей і молоді 
[14].
Особливо слід відзначити криміноген-

ні чинники, супутні реалізації державою її 
функції, пов’язаної з підтриманням оборо-
ноздатності країни. Стосовно до проблеми 
протидії наркозлочинності слід вказати на 
негативний вплив бойових дій на сході на-
шої країни, інших регіонах, де можна гово-
рити про втягування військовослужбовців у 
вживання і збут, звикання до наркотичних 
знеболюючих ліків і т. д. у цілому, кризу в 
армійському середовищі, що також тягне за 
собою вживання наркотиків військовослуж-
бовцями, особливо молодого віку.
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Висновки
Отже, факторний аналіз наркозлочин-

ності дозволяє звернути увагу на наступні 
принципово важливі моменти.

1. Соціально-економічні перетворен-
ня кінця XX – початку ХХІ століття при-
вели до нового витка протиріч у нашому 
суспільстві. Йдеться про розшарування 
на багатих і бідних, тенденції націоналіз-
му і екстремізму в низці регіонів, гібрид-
ну агресію з боку Російської Федерації, 
що спричинила локальний військовий 
конфлікт на території окремих районів 
Донецької і Луганської областей, а також 
анексію Криму. Ці та інші суперечності 
грають роль чинників, що живлять нар-
козлочинність. Однією з таких негативних 
обставин є неефективна діяльність орга-
нів кримінальної юстиції щодо виявлення, 
розкриття і розслідування, профілактики, 
запобігання і припинення наркозлочинів, 
а також укриття від реєстрації даної кате-
горії протиправних діянь, аж до прямого 
пособництва особам, які професійно за-
ймаються наркобізнесом.

2. Видається доцільним виділити три 
групи факторів, які у системній єдності 
обумовлюють необхідність протидії нарко-
злочинності. Це, по-перше, обставини, що 
зумовлюють поширення наркоманії. По-
друге, це чинники, які спричиняють нар-
козлочинність у межах певної території. 
По-третє, це криміногенні фактори, супутні 
основним видам соціальної діяльності, реа-
лізованої державою.

3. Кожна група криміногенних факто-
рів відіграє свою роль у формуванні стра-
тегії і тактики протидії наркозлочинності. 
Так, типологія об’єктів антинаркотичного 
впливу вказує на систему суб’єктів, покли-
каних здійснювати відповідні заходи кри-
мінологічного впливу на різних рівнях в 
межах своєї компетенції. Прояви наркоз-
лочинності в її просторових параметрах ви-
магають розробки і реалізації комплексних 
цільових заходів в рамках тактики протидії. 
Узагальнити їх на рівні держави поклика-
но узгоджений стратегічний задум у межах 
державної політики протидії незаконному 
обігу  наркотиків та наркозлочинності.
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Summary. The article deals with the main 
factors affecting the development of drug 
crime in Ukraine. Three m ain groups of such 
factors were identifi ed: conditions leading to 
the spread of drug addiction; factors causing 
drug crimes in a particular area; criminogenic 
factors, accompanying main types of the social 
activities performed by the state.

Thus, factor analysis of drug crimes allows 
us to pay attention to the following fundamen-
tally important points. Socio-economic trans-
formations of the late XX – early XXI century 
led to a new round of contradictions in our 
society. We talk about stratifi cation of the rich 
and the poor, the tendencies of nationalism 
and extremism in a number of regions, hybrid 
aggression on the part of the Russian Federa-
tion, which caused a local military confl ict on 
the territory of certain districts of Donetsk and 

Luhansk regions, as well as the annexation of 
the Crimea. These and other contradictions 
play the role of factors that foster drug crimes. 
One of these negative circumstances is the inef-
fective functioning of the criminal justice agen-
cies in detecting, solving and investigating, pre-
venting and termination of drug crimes, as well 
as sheltering from registration of this category 
of offenses, up to direct assistance to persons 
professionally engaged in drug traffi cking. It 
seems expedient to distinguish three groups 
of factors, which determine in the system unity 
the need for counteracting drug crimes. It is, 
fi rst of all, the circumstances that predetermine 
the spread of drug addiction. Secondly, these 
are factors causing drug crimes within a certain 
territory. Thirdly, these are criminogenic fac-
tors that are related to the main types of social 
activities implemented by the state. 

Each group of criminogenic factors plays its 
role in forming the strategy and tactics of coun-
teracting drug crimes. Thus, the typology of 
objects of anti-drug impact indicates to the sys-
tem of subjects designed to carry out appropri-
ate measures of criminological infl uence at dif-
ferent levels within their competence. Manifes-
tations of drug crimes in its spatial parameters 
require the development and implementation 
of comprehensive target-oriented measures 
within the tactics of counteraction. Coherent 
strategic plan within the framework of the state 
policy of combating illicit drug traffi cking and 
drug crimes is aimed at summarizing them at 
the state level.

Keywords: drug crimes, drug addiction, 
criminogenic factors.

SUMMARY 
The article deals with the main factors affecting 

the development of drug crime in Ukraine. Three 
main groups of such factors were identifi ed: 
conditions leading to the spread of drug addiction; 
factors causing drug crimes in a particular area; 
criminogenic factors, accompanying main types of 
the social activities performed by the state.

Keywords: drug crimes, drug addiction, 
criminogenic factors.

АНОТАЦІЯ 
У статті розглянуто основні фактори, 

що обумовлюють розвиток наркозлочинності 
в Україні. Виділено три основні групи таких 
факторів: обставини, що зумовлюють поши-
рення наркоманії; чинники, які спричиняють 
наркозлочинність у межах певної території; 
криміногенні фактори, супутні основним ви-
дам соціальної діяльності, реалізованої держа-
вою. 
Ключові слова: наркозлочинність, нарко-

манія, криміногенні фактори. 
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ÎÑÎÁËÈÂÎÑÒ² ÂÑÒÀÍÎÂËÅÍÍß ÎÇÍÀÊ 
ÎÁ’ªÊÒÈÂÍÎ¯ ÑÒÎÐÎÍÈ ÏÎÐÓØÅÍÍß ÏÐÀÂÈË 

ÁÅÇÏÅÊÈ ÄÎÐÎÆÍÜÎÃÎ ÐÓÕÓ ÀÁÎ ÅÊÑÏËÓÀÒÀÖ²¯ 
ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÓ ÎÑÎÁÀÌÈ, ßÊ² ÊÅÐÓÞÒÜ 

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÍÈÌÈ ÇÀÑÎÁÀÌÈ

В статье исследованы особенности установ-
ления признаков объективной стороны наруше-
ние правил безопасности дорожного движения 
или эксплуатации транспорта лицами, которые 
управляют транспортными средствами. Обя-
зательными признаками объективной стороны 
преступления, предусмотренного ст. 286 УК, 
признаны деяние в виде нарушения правил без-
опасности дорожного движения или эксплуата-
ции транспорта, общественно опасные послед-
ствия, предусмотренные в частях 1-3 ст. 286 
УК, необходимая причинная связь между ними, 
орудие и обстановка совершения преступления.
Ключевые слова: нарушение правил без-

опасности дорожного движения или эксплуата-
ции транспорта лицами, которые управляют 
транспортными средствами, объективная сто-
рона, признаки.

 ÁÅÑ×ÀÑÒÍÀ Â³êòîð³ÿ Â³êòîð³âíà - àñï³ðàíò Õàðê³âñüêîãî íàö³îíàëüíîãî 
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ÓÄÊ 343.346

значити, що в практичній діяльності судових і 
правоохоронних органів встановлення ознак 
порушення правил безпеки дорожнього руху 
або експлуатації транспорту особами, які ке-
рують транспортними засобами, викликає 
значні труднощі. Це безпосередньо пов’язано 
з певною специфікою об’єктивних ознак цьо-
го злочину, обов’язковою складовою якого 
є використання техніки, а саме механічних 
транспортних засобів та експлуатації їх в умо-
вах дорожнього руху. Відповідно з’ясування 
особливостей встановлення ознак об’єктивної 
сторони порушення правил безпеки дорож-
нього руху або експлуатації транспорту особа-
ми, які керують транспортними засобами, ви-
кликає як науковий, так і практичний інтерес.

Аналіз останніх досліджень і публікацій
Дослідженням теоретичних проблем 

об’єктивної сторони складу злочину займала-
ся значна кількість науковців. Вагомий вне-
сок у розробку зазначеного питання внесли 
Ю. В. Александров, П. П. Андрушко, В. І. Ан-
типов, М. І. Бажанов, Ю. В. Баулін, М. І. Ко-
вальов, В.М. Кудрявцев, П. С. Матишевський, 
М. І. Мельник, В. О. Навроцький, В. В. Ста-
шис, В. Я. Тацій, Г. В. Тимейко та інші вчені. 
Питаннями дослідження окремих аспектів 
об’єктивної сторони злочину, передбачено-
го ст. 286 КК України, займалися такі вчені, 
як С. В. Бабанін, А. А. Вознюк, С. В. Гізімчук, 
О. В. Євдомімова, О. С. Коробка, Г. С. Край-
ник, Є. В. Кузьмічова-Кисленко, В. В. Миз-
нікова, В. А. Мисливий, А. Є. Овчаренко, 
І. С. Пєчук та інші. 

Постановка проблеми
В Україні проблема забезпечення безпеки 

дорожнього руху стоїть надзвичайно гостро. 
Так, згідно з офіційною статистикою кількість 
злочинів, пов’язаних з порушенням правил 
безпеки дорожнього руху або експлуатації 
транспорту особами, які керують транспорт-
ними засобами, за останні роки дещо знизи-
лася, проте їх кількість й досі залишається 
значною: у 2016 р. було зареєстровано 11157 
злочинів, передбачених ст. 286 КК України, 
1983 з яких спричинили смерть потерпілого, 
у 2017 р. – 10011 таких злочинів, 2015 з яких 
спричинили смерть потерпілого, у 2018 р. – 
8175 таких злочинів, 1822 з яких спричинили 
смерть потерпілого [1]. У той же час слід за-
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Метою цієї статті є дослідження особли-
востей встановлення ознак об’єктивної сторо-
ни порушення правил безпеки дорожнього 
руху або експлуатації транспорту особами, які 
керують транспортними засобами.

Виклад основного матеріалу
Склад злочину, передбачений ст. 286 КК 

традиційно вважається матеріальним, тобто 
таким, у якому суспільно небезпечні наслідки є 
обов’язковою ознакою об’єктивної сторони. Від-
повідно обов’язковими ознаками його об’єктивної 
сторони слід визначити: 1) діяння у вигляді по-
рушення правил безпеки дорожнього руху або екс-
плуатації транспорту особами, які керують 
транспортними засобами; 2) суспільно небезпеч-
ні наслідки у вигляді шкоди життю та здоров’ю 
потерпілого або потерпілих (мінімально середньої 
тяжкості тілесні ушкодження); 3) причинний 
зв’язок між ними. Саме чітке встановлення та 
доведення ознак об’єктивної сторони злочину, пе-
редбаченого ст. 286 КК, надає можливість від-
носно точно відновити картину злочину, довести 
факт його вчинення, відмежувати його від адмі-
ністративного правопорушення, а також стати 
передумовою встановлення вини в діяннях особи, 
що здійснила порушення правил дорожнього руху 
та експлуатації транспорту.
Особливістю диспозиції ст. 286 КК є те, 

що вона є бланкетною, відповідно для вста-
новлення змісту діяння у вигляді порушення 
правил дорожнього руху необхідно зверну-
тися до відповідних нормативно-правових 
документів. Окрім Правил дорожнього руху, 
затверджених Постановою Кабінету Міністрів 
України від 10 жовтня 2001 р. № 1306 [2], іс-
нують й інші нормативні акти, що регламенту-
ють безпеку дорожнього руху та експлуатацію 
транспорту, такі як: Правила проїзду велико-
габаритних та великовагових транспортних 
засобів автомобільними дорогами, вулиця-
ми та залізничними переїздами, затверджені 
постановою Кабінету Міністрів України від 
18 січня 2001 р. № 30; Правила експлуатації 
колісних транспортних засобів, затверджені 
Наказом Міністерства інфраструктури Укра-
їни від 26.07.2013 № 550; Правила дорож-
нього перевезення небезпечних вантажів, 
затверджені наказом МВС України 4 серпня 
2018 року № 656, які визначають порядок та 
основні вимоги до забезпечення безпеки до-

рожнього перевезення небезпечних вантажів 
на всій території України. Як зазначається у 
Правилах дорожнього руху України, інші 
нормативні акти, що стосуються особливостей 
дорожнього руху (перевезення спеціальних 
вантажів, експлуатація транспортних засо-
бів окремих видів, рух на закритій території 
тощо), мають ґрунтуватися на вимогах Пра-
вил дорожнього руху. Суди повинні ретель-
но з’ясовувати і зазначати у вироках, у чому 
саме полягали названі у перелічених статтях 
порушення; норми яких правил, інструкцій, 
інших нормативних актів не додержано; чи є 
причинний зв’язок між цими порушеннями 
та передбаченими законом суспільно небез-
печними наслідками [3]. 
Діяння як складова частина об’єктивної 

сторони порушення правил безпеки дорож-
нього руху або експлуатації транспорту осо-
бами, які керують транспортними засобами, 
полягає в наступному:

1) порушенні правил безпеки дорожнього руху 
– дії чи бездіяльності особи, яка керує тран-
спортним засобом, що пов’язане з порушен-
ням одного чи декількох вимог Правил до-
рожнього руху та інших нормативних актів, 
які регламентують безпеку дорожнього руху. 
Так, відповідно до пунктів 1.3-4 Правил до-
рожнього руху всі учасники дорожнього руху 
зобов’язані знати й неухильно виконувати ви-
моги цих Правил, а також бути взаємно ввіч-
ливими. Кожний учасник дорожнього руху 
має право розраховувати на те, що й інші учас-
ники виконують ці Правила. Дії або бездіяль-
ність учасників дорожнього руху та інших осіб 
не повинні створювати небезпеку чи перешко-
ду для руху, загрожувати життю або здоров’ю 
громадян, завдавати матеріальних збитків [2]. 

2) порушенні правил експлуатації – дії чи без-
діяльності, тобто невиконанні вимог тих нор-
мативно-правових актів, які регламентують 
безпечне використання транспортного засо-
бу під час його руху: відносно розташування 
людей та вантажу, стану гальмової системи, 
типу шин тощо. Відповідно до Закону Украї-
ни «Про дорожній рух» від 30 червня 1993 р.-
№ 3353-XII, до участі у дорожньому русі до-
пускаються ті транспортні засоби, конструкція 
і технічний стан яких відповідають вимогам 
діючих в Україні правил, нормативів і стан-
дартів, що мають сертифікат на відповідність 
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цим вимогам, укомплек товані у встановлено-
му порядку, а у разі, якщо транспортний засіб 
згідно з цим Законом підлягає обов’язковому 
технічному контролю, пройшов такий конт-
роль; не допускається участь у дорожньому 
русі транспортних засобів з правим розта-
шуванням керма (ст. 29); конструкція тран-
спортних засобів повинна відповідати вимо-
гам сучасних правил, нормативів і стандартів, 
встановленим рівням викидів забруднюючих 
речовин в атмосферу, а нормативно-технічна 
документація має бути узгоджена з відповід-
ними уповноваженими державними органа-
ми (ст. 30) тощо [4]. Обов’язок щодо забезпе-
чення належного технічного стану транспорт-
них засобів та ремонту згідно з нормативами, 
встановленими виробниками відповідних 
транспортних засобів, покладається на їх 
власників або інших осіб, які їх експлуатують, 
згідно з чинним законодавством.
Під час кваліфікації злочину, передбаче-

ного ст. 286 КК, важливим є встановлення не 
лише діяння, а й суспільно небезпечного на-
слідку у вигляді середньої тяжкості тілесних 
ушкоджень (ч. 1), смерті або тяжких тілесних 
ушкоджень (ч. 2) та загибелі кількох осіб (ч. 
3). Якщо під час розслідування буде встанов-
лено відсутність зазначених наслідків, особу, 
що керувала транспортних засобом, можли-
во притягти лише до адміністративної відпо-
відальності за ст. 124 КУпАП, незалежно від 
того, скільки пунктів Правил дорожнього 
руху вона порушила або розміру спричиненої 
нею матеріальної шкоди. 
Окрім встановлення відповідних ознак 

діяння у вигляді порушення правил безпеки 
дорожнього руху або експлуатації транспорту 
особами, які керують транспортними засоба-
ми, та зазначених у ст. 286 КК суспільно небез-
печних наслідків необхідним є встановлення 
причинного зв’язку між ними, що на практи-
ці викликає значні труднощі. Так, наприклад, 
коли потерпіла особа внаслідок порушення 
правил дорожнього руху або експлуатації 
транспорту помирає у лікарні, то необхідним 
є з’ясування причини її смерті, оскільки саме 
від цього залежатиме за якою частиною ст. 286 
буде притягнуто до кримінальної відповідаль-
ності особу, що керувала транспортним засо-
бом. Якщо смерть потерпілого настає з при-
чин неякісного надання медичної допомоги в 

лікарні, то дії особи, яка керувала транспорт-
ним засобом, мають кваліфікувалися як нео-
бережне спричинення середньої тяжкості або 
тяжких тілесних ушкоджень за ч. 1 або 2 ст. 
286 КК України, оскільки настання смерті по-
терпілого не було наслідком дорожньо-тран-
спортної пригоди, а стало наслідком неякісно-
го надання медичної допомоги. 
Особливо складним є встановлення при-

чинного зв’язку у випадках порушення пра-
вил дорожнього руху відразу декількома учас-
никами дорожнього руху. Як зазначено у п. 7 
Постанови Пленуму Верховного суду України 
«Про практику застосування судами України 
законодавства у справах про деякі злочини 
проти безпеки дорожнього руху та експлуа-
тації транспорту, а також про адміністративні 
правопорушення на транспорті» від 23.12.2005 
№14 у випадках, коли передбачені ст. 286 КК 
суспільно небезпечні наслідки настали через 
порушення правил безпеки дорожнього руху 
або експлуатації транспорту двома або більше 
водіями транспортних засобів, суди повинні 
з’ясовувати характер порушень, які допустив 
кожен із них, а також чи не було причиною по-
рушення зазначених правил одним водієм їх 
недодержання іншим і чи мав перший можли-
вість уникнути дорожньо-транспортної події та 
її наслідків. При цьому треба мати на увазі, що 
за певних умов виключається кримінальна від-
повідальність особи, яка порушила Правила 
дорожнього руху вимушено, через створення 
аварійної ситуації іншою особою, котра керува-
ла транспортним засобом [3]. Так, наприклад, 
Постановою Судової палати у кримінальних 
справах Верховного Суду України було скасо-
вано рішення районного і апеляційних судів за 
наступних обставин: за вироком суду Особа 3, 
керуючи автомобілем, який рухався по друго-
рядній дорозі, і наближаючись до перехрестя 
із головною об’їзною дорогою, неправильно 
оцінив дорожню обстановку, проявив неуваж-
ність і всупереч вимогам дорожніх знаків 2.1, 
2.2. та пп.12.3, 16.11 Правил дорожнього руху 
не надав дорогу автомобілю під керуванням 
Особи 2 та не почав своєчасно вживати захо-
дів для зменшення швидкості аж до зупинки 
автомобіля, виїхав на перехрестя, на яке в цей 
час виїхав Особа 2, котрий, рухаючись зі швид-
кістю, вищою за допустиму, незважаючи на 
попередження дорожнього знаку 3.29 про сту-
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пінчате зниження швидкості, всупереч вимо-
гам п.12.9 «б» Правил дорожнього руху, швид-
кість не зменшив, і, неправильно оцінивши 
дорожню обстановку та проявивши неуваж-
ність, на порушення вимог пп.2.3 «б», 12.1, 12.3 
цих же правил, перешкоду для руху, яку міг 
об’єктивно виявити, своєчасно не виявив та не 
вжив заходів для зменшення швидкості аж до 
зупинки автомобіля, що призвело до зіткнення 
керованих ними транспортних засобів та спри-
чинення пасажирам обох автомобілів тяжких 
тілесних ушкоджень. Суд першої інстанції дій-
шов висновку, що обидва водії невиконанням 
зазначених вимог Правил дорожнього руху 
порушили правила безпеки руху і дії кожного 
з них перебувають у причинному зв’язку з на-
слідками дорожньо-транспортної події, та ви-
знав їх винними за ч. 2 ст. 286 КК.
Розглядаючи справу у касаційному по-

рядку, судова колегія у кримінальних справах 
Верховного суду встановила, що причиною зі-
ткнення транспортних засобів і наслідків, що 
настали, були неправильні дії водія Особи 3, 
який перед виїздом з другорядної дороги на 
головну не дотримався вимог дорожніх знаків 
2.1, 2.2 та пп.12.3. 16.11 Правил дорожнього 
руху і не надав дорогу транспортному засобу, 
що рухався по головній дорозі. Колегія суддів 
у своїй постанові зазначила, що відповідно до 
п. 1.4 Правил дорожнього руху водій Особа 2 
вправі був розраховувати, що водій Особа 3 
перед виїздом з другорядної дороги на голо-
вну зупиниться і надасть йому можливість про-
їхати перехрестя. Тому в причинному зв’язку 
із суспільно небезпечними наслідками, що на-
стали, перебувають лише дії водія Особи 3 [5]. 
В іншій справі Судова палата у криміналь-

них справах Верховного Суду встановила від-
сутність доведеності причинного зв’язку між 
порушенням п. 2.9 (а) Правил дорожнього 
руху у вигляді керування транспортним засо-
бом у стані алкогольного сп’яніння та настан-
ням суспільно небезпечного наслідку у вигляді 
смерті водія скутера, оскільки судом першої ін-
станції не було встановлено причинний зв’язок 
між останніми. У зв’язку з цим Верховний Суд 
у своєму висновку зазначив, що за відсутністю 
причинного зв’язку між станом сп’яніння та 
настанням суспільно небезпечного наслідку, 
такий фізіологічних стан водія, як алкогольне 
сп’яніння, має визнаватися судом як обстави-

на, яка обтяжує покарання в порядку, перед-
баченому ст. 67 КК [6]. Слід зауважити, що піс-
ля вступу в силу Проекту Закону про внесен-
ня змін до деяких законодавчих актів України 
щодо спрощення досудового розслідування 
окремих категорій кримінальних правопору-
шень, прийнятого Верховною Радою України 
22.11.2018 р. і направленого на підпис Пре-
зиденту України, КК України буде доповнено 
ст. 286-1 КК «Керування транспортними засо-
бами в стані алкогольного, наркотичного чи 
іншого сп’яніння або під впливом лікарських 
препаратів, що знижують увагу та швидкість 
реакції» [7]. Диспозиція цієї статті сформульо-
вана як злочин з формальним складом, і не 
лише керування транспортним засобом в ста-
ті сп’яніння, а й спроби уникнути медичного 
освідування будуть кримінально караними. 
Науковці вже висловлювали певні зауваження 
щодо змісту даної норми ще на стадії її при-
йняття. Так, в цілому можна погодитися з-
Г. С. Крайником і А. Є. Овчаренко у тому, що 
введенням ст. 286-1 КК законодавець створює 
колізію між застосуванням п. 13 ст. 67 та ст. 286 
КК України [7, с. 867]. О. С. Коробка навпаки 
вбачає позитивним відновлення радянського 
досвіду притягнення до відповідальності за-
ст. 286-1 КК за керування транспортним за-
собом в стані сп’яніння і встановлення її як 
спеціальної норми щодо ст. 286 КК [9, с. 867].-
На нашу думку, поряд з позитивним аспектом 
у питанні посилення відповідальності за керу-
вання транспортним засобом у стані сп’яніння 
виникають досить вагомі зауваження щодо 
колізії її положення з уже діючою ст. 286 КК 
та обставин, що обтяжують покарання, відпо-
відно вбачається необхідним подальше дослі-
дження зазначених законодавчих новел до їх 
введення в силу.
Отже, необхідно підкреслити, що встанов-

лення причинного зв’язку між діянням та на-
слідками у злочині, передбаченому ст. 286 КК 
України, є вкрай важливим, оскільки саме від 
цього залежить правильна кваліфікація дій 
винної особи і в кінцевому рахунку призна-
чення об’єктивного і справедливого покаран-
ня за його вчинення. 
Окрім вищевказаних ознак об’єктивної 

сторони складу злочину, вбачається, що 
обов’язковими для злочину, передбачено-
го ст. 286 КК, є такі факультативні ознаки 
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об’єктивної сторони, як знаряддя і обстановка 
вчинення злочину. Так, виходячи з диспози-
ції ч. 1 ст. 286 КК України, суспільно небез-
печне діяння виникає тільки у разі керування 
винною особою транспортним засобом, а це 
означає, що транспортний засіб виступає зна-
ряддям вчинення злочину, передбаченого-
ст. 286 КК України. Поняття транспортного 
засобу розкривається в примітці до ст. 286 КК 
України. Тобто, виходячи з положень ст. 286 
КК України, порушення Правил дорожнього 
руху та експлуатації транспорту, що призвели 
до тяжких наслідків для здоров’я та життя по-
терпілого, будуть визнаватися злочином лише 
тоді, коли винна особа керуватиме лише меха-
нічним транспортним засобом. 
Наступна факультативна ознака 

об’єктивної сторони складу злочину, яка у 
складі порушення правил безпеки дорожньо-
го руху або експлуатації транспорту особами, 
що керують транспортними засобами, набуває 
статусу обов’язкової є обстановка вчинення 
злочину. Порушення правил безпеки дорож-
нього руху або експлуатації транспорту може 
відбуватися лише під час дорожнього руху. 
Серед науковців немає одностайності щодо 
оцінки цієї факультативної ознаки складу зло-
чину, передбаченого ст. 286 КК. С. С. Яцен-
ко зазначає, що обов’язковою ознакою цього 
складу є саме час вчинення злочину, а саме 
час керування транспортним засобом, тобто 
тоді, коли він рухається [10, c. 748]. В. О. На-
вроцький навпаки визначає зазначену озна-
ку саме як обстановку вчинення злочину [11, 
c. 681-682]. На нашу думку, друга точка зору 
є більш ґрунтовною, оскільки законодавець 
визначає не конкретний час вчинення пору-
шень правил дорожнього руху, а обстановку 
його вчинення, що пов’язується з ситуацією 
підпорядкування руху транспортного засо-
бу правилам дорожнього руху. Інші ознаки 
об’єктивної сторони такі, як спосіб, місце, за-
соби вчинення злочину – прямо не зазначені в 
диспозиції ст. 286 КК України, а отже для да-
ного складу злочину вони є факультативними. 

Висновки та перспективи подальших 
досліджень

Враховуючи вищевикладене, можна зро-
бити висновок про те, що об’єктивна сторо-
на даного складу злочину включає в себе на-

ступні ознаки: діяння, у вигляді порушення 
правил безпеки дорожнього руху або експлу-
атації транспорту особами, які керують тран-
спортними засобами, суспільно небезпечні 
наслідки у вигляді шкоди життю та здоров’ю 
потерпілого або потерпілих, зазначених у час-
тинах 1-3 ст. 286 КК, необхідний причинний 
зв’язок між відповідним діянням та наслід-
ками, знаряддя злочину – механічний тран-
спортний засіб та обстановка вчинення зло-
чинів – вчинення злочину під час дорожнього 
руху, тобто в ситуації підпорядкування руху 
транспортного засобу правилам дорожнього 
руху. Під час кваліфікації злочину, передба-
ченого ст. 286 КК, особливу увагу слід при-
діляти встановленню причинного зв’язку як 
обов’язкової ознаки об’єктивної сторони скла-
ду злочину, оскільки в вину особі, яка керува-
ла транспортним засобом, можуть ставитися 
лише ті суспільно небезпечні наслідки, які пе-
ребували у необхідному причинному зв’язку 
з відповідним порушенням правил безпеки 
дорожнього руху або експлуатації транспорту.
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PECULIARITIES OF ESTABLISHING 
ELEMENTS OF OBJECTIVE SIDE OF VIO-

LATION OF RULES RELATED TO TRAFFIC 
OR DRIVING SAFETY BY DRIVERS

The article examines peculiarities of estab-
lishing elements of objective side of violation of 
rules related to traffi c or driving safety by driv-
ers, which pose diffi culties for law-enforcement 
agent. They are connected with specifi city of ob-
jective elements of this crime, which specifi cally 
connected with the use of mechanic vehicles and 
their use in traffi c conditions.

Peculiarity of disposition of the Art. 286 of 
the Criminal Code is that law-enforcement agent 
should address other normative-legal acts to as-
certain the content of the violated rule related to 
traffi c or driving safety. An action as a part of ob-
jective side of violation of rules related to traffi c or 
driving safety by drivers can be presented by: 1) 
violation of rules related to traffi c; 2) violation of 
rules related to driving safety. The article exam-
ines legal regulation of these rules.

The article substantiates that besides estab-
lishing socially dangerous consequences, defi ned 
in the Art. 286 of the Criminal Code, establishing 
necessary causal connection is very complicated. 
Special diffi culties in establishing necessary causal 
connection are posed, when several road users 
violate the rules related to traffi c or driving safety 
at the same time. In such cases the courts must 
ascertains the character of violations committed 
by each driver, and also if violation committed by 
one driver was not caused by violation commit-
ted by the other and ability of the fi rst driver to 
avoid an accident and its consequences. It should 
be noted that under certain conditions crimi-
nal liability is excluded if proven that the driver 
violated traffi c rules under emergency situation 
produced by the other driver. Legal practice and 
conclusions of the Supreme Court of Ukraine re-
lated to such issues are examined.

The article concludes that compulsory ele-
ments of objective side of the crime, provided in 
the Art. 286 of the Criminal Code, are the follow-
ing: an act of violation of rules related to traffi c or 
driving safety, socially dangerous consequences, 
provided in the parts 1-3 in the Art. 286 of the 
Criminal Code, necessary causal connection, in-
strument presented by a mechanic vehicle and 
situation of crime presented by committing a 
violation under traffi c rules regulation. It em-
phasized that only those socially dangerous con-
sequences can be incriminated to a driver which 
have necessary causal connection with the viola-
tion of rules related to traffi c or driving safety.

Key words: violation of rules related to traf-
fi c or driving safety by drivers, objective side, ele-
ments.

АНОТАЦІЯ 
У статті досліджено особливості вста-

новлення ознак об’єктивної сторони порушен-
ня правил безпеки дорожнього руху або екс-
плуатації транспорту особами, які керують 
транспортними засобами. Обов’язковими 
ознаками об’єктивної сторони злочину, перед-
баченого ст. 286 КК, визнано діяння у вигляді 
порушення правил безпеки дорожнього руху або 
експлуатації транспорту, суспільно небезпеч-
ні наслідки, зазначені у частинах 1-3 ст. 286 
КК, необхідний причинний зв’язок між ними, 
знаряддя й обстановку вчинення злочину.
Ключові слова: порушення правил безпеки 

дорожнього руху або експлуатації транспорту 
особами, які керують транспортними засоба-
ми, об’єктивна сторона, ознаки.
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ÏÎÒÅÐÏ²ËÈÉ Ó ÊÐÈÌ²ÍÀËÜÍÎÌÓ ÏÐÎÂÀÄÆÅÍÍ²: 
ÏÐÎÁËÅÌÈ ÒÅÎÐ²¯, ÇÀÊÎÍÎÄÀÂÑÒÂÀ 

ÒÀ ÏÐÀÊÒÈÊÈ

Статья посвящена вопросам исследования 
процессуального статуса потерпевшего и анализа 
проблем, связанных с обеспечением и реализаци-
ей защиты прав и законных интересов потер-
певшего в уголовном производстве, с учетом изме-
нений и дополнений к действующему уголовному 
процессуальному законодательству Украины. 
Выяснено, что признание лица потерпевшим 
должно зависеть от решения следователя, а пред-
посылкой этого должен быть сам факт причи-
нения лицу ущерба, при этом независимо от его 
вида и размера. Раскрыто понятие «физического 
вреда», причиненного потерпевшему. Предложено 
предусмотреть в УПК Украины нормы, регули-
рующие возмещение потерпевшему физического 
вреда, причиненного уголовным правонарушени-
ем, в том числе, если не установлено лицо, его со-
вершившее.
Ключевые слова: потерпевший, уголовное про-

изводство, процессуальный статус, защита прав, 
возмещение вреда, физический вред.
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ÓÄÊ 343.1

а також чіткого визначення його статусу. З 
приводу цього положення про захист прав 
людини, яка постраждала від злочину, зна-
йшли своє відображення не тільки у між-
народних нормативних актах, а саме: «Де-
кларації основних принців правосуддя для 
жертв злочинів та зловживання владою», 
Рекомендації № R (85) 11 «Щодо становища 
потерпілого в рамках кримінального права 
та кримінального процесу», а й у вітчизня-
ному законодавстві та правовій практиці - 
Конституції України, Законі України «Про 
забезпечення безпеки осіб, які беруть участь 
у кримінальному судочинстві», ППВС Укра-
їни № 8 «Про застосування законодавства, 
яке забезпечує право на захист у кримі-
нальному судочинстві», ППВС України № 
13 «Про практику застосування судами за-
конодавства, яким передбачені права по-
терпілих від злочинів» тощо [1; 2, с. 27-30; 
3, с. 6-10]. На даний час потерпілому та його 
становищу в дійсності не приділяється на-
лежної уваги ні державними органами, ні 
суспільством у цілому, тому проблема його 
місця і ролі у кримінальному провадженні 
існує вже досить тривалий час і є суттєво 
важливою.

Постановка проблеми
У сучасній науці та практиці криміналь-

ного процесу досить часто зосереджується 
увага на необхідності пріоритетного захис-
ту прав і особистих інтересів потерпілого, 
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Стан наукової розробки проблеми
Питанням процесуального статусу по-

терпілого, визначення його прав і обов’язків 
приділяли увагу такі вчені-процесуалісти, 
як Ю.П. Аленін, С.А. Альперт, В.П. Бож’єв, 
В.Г. Буткевич, Л.В. Брусніцин, М.І. Го-
шовський, Ю.М. Грошевий, К.Ф. Гуценко, 
С.В. Давиденко, П.С. Елькінд, З. З. Зінатул-
лін, Л.Д. Кокорєв, О.П. Кучинська, П.А. Лу-
пинська, В.Т. Маляренко, Л.Л. Нескоро-
джена, В.Т. Нор, І.Л. Петрухін, Т.І. При-
сяжнюк, В.М. Савицький, С.В. Слінько, 
М.С. Строгович, В.М. Тертишник та ін. Але 
до цього часу залишається багато питань, 
які не вирішені у чинному кримінальному 
процесуальному законодавстві України, в 
тому числі КПК України, одним із яких є 
пріоритетний захист прав і особистих інте-
ресів потерпілого та чітке визначення його 
статусу. 
Відповідно, метою статті є дослідження 

процесуального статусу потерпілого та ана-
ліз проблем, пов’язаних із забезпеченням 
і реалізацією захисту прав та законних ін-
тересів потерпілого у кримінальному про-
вадженні, з урахуванням змін та доповнень 
до чинного кримінального процесуального 
законодавства України.

Виклад основного матеріалу
Конституцією України визнано людину, 

її життя, здоров’я, честь і гідність найвищою 
соціальною цінністю [1]. Зокрема, права по-
терпілого повинні захищатися належними 
процесуальними заходами, що сприяють 
відновленню його майнових та власних не-
майнових прав, чому держава повинна при-
діляти відповідну увагу, коли конструює 
кримінальні процесуальні норми та коли 
компетентні державні органи розслідують 
кримінальне провадження. При цьому фа-
хівці відмічають зростання злочинності, яку 
держава не здатна зупинити, так як тради-
ційні методи і процесуальні форми бороть-
би з нею значною мірою вичерпали себе і не 
відповідають нинішньому стану злочиннос-
ті. Тому держава повинна турбуватися про 
свого громадянина, який постраждав від 
злочину, так як на неї покладено обов’язок 
щодо забезпечення гарантованості консти-
туційних прав і законних інтересів особи, 

які закріплено «у загальнорегулятивних 
конституційно - правових нормах» [4, с. 30-
32], і застосовувати відповідні правові нор-
ми здійснення правосуддя, згідно з загаль-
новизнаними правовими стандартами, які 
стосуються захисту прав, свобод та законних 
інтересів громадян. З приводу цього, вва-
жаємо, що необхідне подальше зміцнення 
процесуальних позицій потерпілих у кри-
мінальному судочинстві України, а засоби, 
направлені на максимальний захист їхніх 
прав і майнових інтересів, повинні бути для 
них більш «безболісними», причому, воля 
цього учасника кримінального процесу по-
винна стати одним із центральних елемен-
тів, котрі визначають рух кримінального 
провадження, чому правоохоронні органи 
повинні приділяти відповідну увагу. На-
приклад, слушно зазначено С.В. Слінько 
та В.М. Тертишником про те, що головним 
завданням держави у випадках вчинення 
кримінальних правопорушень є поновлен-
ня законних прав та інтересів громадян [5, 
с. 46]. На думку І.Л. Петрухіна, потерпілий 
нерідко використовується як засіб кримі-
нального переслідування і піддається вто-
ринній віктимізації вже з боку офіційних ор-
ганів, не отримуючи реального задоволення 
потреб, що виникли в результаті вчинення 
злочину [6, с. 518], а слідча практика, зазна-
чає С.В. Слінько, свідчить про слабу зацікав-
леність або взагалі незацікавленість слідчих 
в активній участі потерпілого при розсліду-
ванні кримінального провадження і часто 
зневажливому ставленні до забезпечення 
його прав, і серед них існує досить пошире-
на думка, що потерпілий тільки заважатиме 
встановленню істини у кримінальному про-
вадженні [7, с. 159-160], але подібне ставлен-
ня правоохоронних органів до потерпілого 
є достатньо зневажливим і потребує пере-
гляду з боку контролюючих та наглядових 
посадових осіб.
Справедливо наголошують на тому, що 

«центральною процесуальною фігурою кри-
мінального провадження має бути жертва 
злочину, а не злочинець» В.П. Півненко та 
Є.О. Мірошниченко і, навіть, пропонують 
нову кримінальну політику України, яка має 
ґрунтуватись на новітній фундаментальній 
засаді кримінального провадження - пре-
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зумпції правоти і пріоритетності прав по-
терпілого та швидкому і повному відновлен-
ні всіх порушених злочинними діями прав, 
свобод та законних інтересів особи [8, с. 40-
41]. Наприклад, в останні роки, одночасно 
зі зростанням злочинності, виник напрямок 
руху на зміцнення прав потерпілого, який 
став однією з основних тенденцій розвитку 
кримінального процесуального права, на 
що звертає свою увагу І.Л. Петрухін [6, с. 
516]. Взагалі, у національних кримінальних 
правових системах сучасності можна при-
вести декілька прикладів зарубіжного досві-
ду щодо ролі потерпілого у кримінальному 
процесі. Зокрема, за посиланням Л.В. Го-
ловка, Міністр юстиції Франції видав Цир-
куляр, який французька доктрина розціни-
ла як новий поштовх у публічній політиці 
щодо допомоги потерпілим від криміналь-
них правопорушень. Хоча циркуляр носить 
характер рекомендації, правозастосовним 
органам щодо того, що прямування у сто-
рону потерпілих повинно бути посилено на 
всіх стадіях кримінального процесу, у будь-
якому випадку він має велике значення [9, 
с. 44].
У зарубіжній кримінальній проце-

суальній науці і практиці аксіома про 
обов’язковість захисту прав потерпілих 
втілюється у реальну дійсність, зокрема, у 
моделі – «парадигма поновлення», сутність 
якої полягає у тому, що мета кримінальної 
юстиції повинна бути не в тому, щоб покара-
ти, а в тому, щоб поновити права особи, яка 
постраждала від злочину, і евентуально пра-
ва держави [9, с. 48]. Подібна модель сприяє 
посиленню ролі потерпілого, зумовлює роз-
ширення диспозитивності та переосмислен-
ня його процесуальної позиції у рамках за-
хисту прав цього суб’єкта. 
У свою чергу, у Бельгії одна з основних 

ідей, яка була покладена в основу фундамен-
тального закону, полягає в тому, що захист 
суспільства починається з захисту прав по-
терпілих та відшкодування їм заподіяної 
шкоди. У розвитку цієї ідеї новий закон 
повністю прирівнює права і обов’язки ци-
вільного позивача (або потерпілого) до прав 
і обов’язків обвинуваченого, який не пере-
буває під вартою. У світлі таких тенденцій 
не можна не погодитися з думкою Л.В. Го-

ловка, що потреба у всебічному захисті прав 
потерпілих є аксіомою сучасного права, яка 
втілюється у реальну дійсність, перш за все, 
кримінальними процесуальними засобами 
[9, с. 45].
Наступним підтвердженням пріоритет-

ності напрямку щодо захисту потерпілих є 
матеріали Х Конгресу ООН щодо поперед-
ження злочинності та ставленням до право-
порушників, до низки висновків якого мож-
на віднести наступні положення: 

- перед системою кримінального пра-
восуддя стоїть важке завдання досягнення 
рівноваги між інтересами трьох сторін – сус-
пільства, правопорушника і потерпілого;

- зараз намітився рух правосуддя у на-
прямку врахування інтересів потерпілих, 
яким тривалий час не приділялося належ-
ної уваги;

- у всьому світі зрос тає інтерес до роз-
ширення сфери так званого реституційного 
правосуддя, а також до розробки таких про-
цедур та програм врегулювання конфліктів, 
як примирення та посередництво [10, с. 37].
Як зазначають Н.С. Алєксєєв, В.Г. Даєв, 

Л.Д. Кокорєв,  потерпілий має спільні озна-
ки всіх учасників процесу володіти процесу-
альними правами, нести певні обов’язки та 
брати участь у процесуальній діяльності [11, 
с. 106-107]. І головне, що все це пов’язано 
з його безпосередньою зацікавленістю у на-
слідках розслідування кримінального про-
вадження, бо саме відносно нього, його прав 
і інтересів було вчинено кримінальне право-
порушення, і потерпілий повинен їх відсто-
ювати наданими процесуальним законом 
засобами.
Відповідно до ч. 1 ст. 55 КПК України 

«потерпілим у кримінальному провадженні 
може бути фізична особа, якій криміналь-
ним правопорушенням завдано моральної, 
фізичної або майнової шкоди», а п.п. 25 і 26 
ст. 3 КПК України передбачається, що по-
терпілий є учасником кримінального і судо-
вого провадження [12]. 
Зокрема, «права і обов’язки потерпілого 

виникають в особи з моменту подання заяви 
про вчинення щодо неї кримінального пра-
вопорушення або заяви про залучення її до 
провадження як потерпілого», тобто з цього 
моменту він набуває процесуального стату-
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су потерпілого. До речі, з прийняттям КПК 
України 2012 року процесуальний статус по-
терпілого дещо вдосконалено, і це зумовле-
но необхідністю посилення гарантій захисту 
його прав, свобод та законних інтересів та 
приведенням національного законодавства 
до вимог міжнародних документів, зокрема, 
Декларації основних принципів правосуддя 
для жертв злочинів і зловживань владою, 
якою передбачається, що судові і правоохо-
ронні органи мають надавати належну до-
помогу жертвам протягом усього судового 
розгляду та вживати заходів для зведення 
до мінімуму незручностей для жертв.
На нашу думку, слід погодитися з дум-

кою О. О. Сольонової, про те, що положен-
ня ст. 55 КПК України не є досконалими, 
і, якщо процесуальний статус потерпілого 
особа набуває з моменту подання заяви про 
вчинення щодо неї кримінального право-
порушення або заяви про залучення її до 
провадження як потерпілого, тобто ще до 
доведення того факту, що фізичній особі 
кримінальним правопорушенням завдано 
моральної, фізичної або майнової шкоди, 
а юридичній особі – майнової шкоди. На її 
переконання, таке регулювання не узгоджу-
ється з фундаментальними положеннями 
 доказового права, у зв’язку з чим особа має 
набувати процесуальний статус потерпілого 
лише після доведення того факту, що вчи-
нено кримінальне правопорушення, яким 
потерпілому заподіяно вказану шкоду. Вона 
вважає, що для цього потрібно змінити про-
цесуальну форму початку досудового роз-
слідування. Базуючись на позиціях окремих 
науковців, приходить до висновку, що рі-
шення про визнання особи потерпілою буде 
обґрунтованим, коли прийматиметься після 
проведення слідчим необхідних процесу-
альних дій та отримання доказів заподіян-
ня шкоди кримінальним правопорушенням 
[13, с. 40–41].
З приводу цього вважаємо, що визнання 

особи потерпілою повинно залежати від рі-
шення слідчого чи прокурора, який розслі-
дує кримінальне провадження, а передумо-
вою цього має бути сам факт завдання особі 
шкоди, прицьому незалежно від її виду та 
розміру, а також подання нею заяви про 
вчинення кримінального правопорушення 

або заяви про залучення як потерпілого. І 
відповідно, слідчий або прокурор повинен 
винести відповідне рішення (постанову) про 
визнання особи потерпілою або про відмову 
про це, роз’яснити права, а вже потім допи-
тати її в якості потерпілого по даному кри-
мінальному провадженню. Така процедура, 
хоча і нагадує кримінальне процесуальне за-
конодавство 1960 року, однак, на нашу дум-
ку, буде узаконювати процесуальний статус 
потерпілого як повноправного суб’єкта до-
казування і, разом з тим, його процесуальні 
права та обов’язки тощо.
Відповідно, умовою визнання особи по-

терпілою є наявність фактичних даних, які 
встановлюють:

- наявність певної події;
- що діяння, яке мало місце, містить у 

собі склад злочину;
- факт певної шкоди (моральної, фізич-

ної, матеріальної), оскільки її відсутність 
взагалі не дає підстав для вирішення питан-
ня про появу потерпілого;

- наявність між діями підозрюваного 
(обвинуваченого) і настанням шкоди прямо-
го причинного зв’язку, бо за його відсутнос-
ті виключена можливість з’явлення потерпі-
лого.
Такий висновок можна зробити на під-

ставі аналізу норм КПК України, ППВС 
України «Про практику застосування суда-
ми законодавства, яким передбачені права 
потерпілих від злочинів» (п. 24) і ППВС 
України «Про практику застосування су-
дами України законодавства про відшко-
дування матеріальної шкоди, заподіяної 
злочином, і безпідставно нажитого майна»-                       
(п. 6) [12; 2; 3].
Протягом розслідування та судового роз-

гляду кримінального провадження потерпі-
лий має право на відшкодування завданої 
кримінальним правопорушенням шкоди в 
порядку, передбаченому законом (ст. 127 
КПК України), а ч. 1 статті 128 КПК Укра-
їни передбачає, що особа, якій криміналь-
ним правопорушенням або іншим суспільно 
небезпечним діянням завдано майнової або 
моральної шкоди, має право під час кримі-
нального провадження до початку судового 
розгляду пред’явити цивільний позов до 
підозрюваного, обвинуваченого або до фі-
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зичної чи юридичної особи, яка за законом 
несе цивільну відповідальність за шкоду, 
завдану діяннями підозрюваного, обвину-
ваченого або неосудної особи, яка вчинила 
суспільно небезпечне діяння. Однак, відсут-
ній і дієвий механізм такої компенсації, до 
теперішнього часу все ще не прийнято за-
кон про відшкодування шкоди потерпілому, 
а також існує велика кількість кримінальних 
проваджень, де неможливо встановити осо-
бу, яка вчинила кримінальне правопору-
шення. Досконало не досліджено і інститут 
відшкодування фізичної шкоди потерпіло-
му та процедуру її відшкодування тощо.
Відмітимо, що на законодавчому рівні 

немає єдиного погляду на поняття мораль-
ної, фізичної та майнової шкоди, що зна-
чно ускладнює його застосування. З цих 
питань також не існує єдиної думки серед 
вчених-процесуалістів, а в юридичній лі-
тературі можна знайти найрізноманітніші 
підходи щодо їх тлумачення. Наприклад, 
О.В. Грищук вважає, що фізична шкода є 
матеріальною, з природно-наукової точки 
зору і, разом із тим, немайновою, тобто це 
будь-які негативні зміни в організмі люди-
ни, котрі перешкоджають нормальному, з 
біологічної, фізіологічної, психічної точок 
зору, проходженню всіх психофізичних 
процесів людини. Негативні зміни наста-
ють в організмі, тобто в матеріальній сфері, 
потерпілого під впливом певних зовнішніх 
факторів. Зміни, у свою чергу, можуть потім 
призвести до негативних явищ у психічно-
му стані, а також у майні особи [14, с. 5-11]. 
У той же час, З. З. Зінатуллін визначає фі-
зичну шкоду як шкоду, заподіяну здоров’ю 
особи, що в деяких випадках тягне за собою 
збитки у вигляді грошових витрат на віднов-
лення здоров’я, поховання тощо [15, с. 7].-
На нашу думку, слід погодитися з точкою 
зору О. М. Ерделевського, який розділяє фі-
зичну шкоду на матеріальну «і разом з тим 
немайнову», де шкідливі зміни відбувають-
ся в тілесній (тобто матеріальній сфері по-
терпілого) під впливом певних зовнішніх 
вражень, а негативні зміни в психічній сфері 
можуть виражатися в обох видах страждань 
(моральна шкода), та в майновій сфері – у 
витратах, пов’язаних з корекцією або функ-
ціональною компенсацією тілесних недолі-

ків і втрати доходу [16, с. 4-6]. Розмежовує 
моральну та фізичну шкоду і Е. П. Гаври-
лов, при цьому він вважає, що обидва види 
шкоди заподіюються безпосередньо особі і 
викликають її страждання, тобто природ-
ну форму наслідків заподіяння шкоди особі 
потерпілого. Їх основна відмінність полягає 
в тому, що моральна і фізична шкода відби-
вається в різних сферах людської життєді-
яльності: відповідно, - ідеальній (духовній) і 
матеріальній (тілесній), що передбачає і від-
мінність використаних переконань оцінки 
заподіяної шкоди та її компенсації [17, с. 28]. 
Таким чином, у юридичній літературі від-
сутнє єдине визначення поняття фізичної 
шкоди, тому вважаємо, що розкриття понят-
тя «фізичної шкоди», заподіяної потерпіло-
му, взаємопов’язане з такою категорією, як 
«здоров’я» потерпілого. З цього приводу, 
на нашу думку, є доречним звернутися до 
медичних досліджень і з’ясувати, що понят-
тя «здоров’я» характеризується складністю, 
багатозначністю і неоднорідністю стану [18, 
с. 3]. Здоров’я - це самопочуття повного 
фізичного, душевного і соціального благо-
получчя, а не тільки відсутність хвороб або 
фізичних дефектів» [19, с. 308]. У даній дефі-
ніції розглянуті три складові «здоров’я»: бі-
ологічна (фізіологічна), психологічна і соці-
альна. У медичній літературі зазначається, 
що в загальних рисах здоров’я на біологіч-
ному рівні можна охарактеризувати як стан, 
протилежний хворобі. При цьому здоров’я 
не має чітких меж, тому що включає різні 
перехідні стани. Згідно з однією з науко-
вих дефініцій здоров’я – це природний стан 
організму, що характеризується повною 
врівноваженістю із зовнішнім середовищем 
(біосферою) і відсутністю будь-яких вира-
жених хворобливих змін [20, с. 356]. Стан 
здоров’я може встановлюватися на основі 
суб’єктивних відчуттів конкретної людини 
в сукупності з даними клінічного обстежен-
ня, з урахуванням статі, віку, соціальних, 
кліматичних, географічних і метеорологіч-
них умов проживання людини [20, с. 265]. 
Однак здоров’я як медично - юридичне по-
няття має дещо інший сенс: здоров’я – це 
певний об’єктивний фізіологічний стан лю-
дини, який мав місце до вчинення злочину 
[20, с. 103].
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Аналіз медичної і кримінально-правової 
літератури дозволяє визначити складові фі-
зичної шкоди, заподіяної потерпілому. До 
них слід віднести:

- тілесні ушкодження, як правило, ви-
ражені в анатомічному порушенні структу-
ри органу або тканини [20, с. 34];

- хворобу – порушення нормальної 
життєдіяльності організму, що виникає під 
дією шкідливих для нього факторів [20,-
с. 218];

- патологічний стан – стійке відхи-
лення від норми, яке має негативне для 
організму біологічне значення (порушення 
гомеостазу) і проявляється клініко-психо-
патологічною симптоматикою і соціальною 
дезадаптацією [21];

- інвалідність – стійке, тривале або по-
стійне, порушення працездатності, викли-
кане хронічним захворюванням або пато-
логічним станом (вроджені дефекти серце-
во-судинної системи, кістково-суглобового 
апарату, органів слуху, зору, центральної 
нервової системи, органів кровообігу і ін.) 
[20, с. 124].

Висновки
Таким чином, фізичну шкоду, заподіяну 

потерпілому від злочину, слід розглядати в 
широкому сенсі як шкоду, завдану здоров’ю 
людини в результаті вчинення щодо неї зло-
чину, наслідками якого є тілесні ушкоджен-
ня, захворювання, патологічний стан або 
інвалідність. Викладене зумовлює необхід-
ність удосконалення і законодавчого врегу-
лювання правового механізму відшкодуван-
ня майнової, моральної та фізичної шкоди 
потерпілому від злочину, в тому числі, не-
розкритого органами розслідування. 
У зв’язку з цим доцільно п.10 ст.56 КПК 

України «Права потерпілого» викласти в та-
кій редакції: «потерпілий має право на відшко-
дування майнової, фізичної і моральної шкоди, 
заподіяної кримінальний правопорушенням, в 
повному обсязі, - в порядку, передбаченому зако-
ном, - за рахунок держави, в тому числі, якщо не 
встановлено особу, яка його вчинила».
Слід також зазначити, що слідчий 

зобов’язаний забезпечити права потерпіло-
го – особи, якій кримінальним правопору-
шенням заподіяно моральну, фізичну або 

майнову шкоду. Саме тому, необхідно за-
конодавчо закріпити порядок роз’яснення 
слідчим прав потерпілому. Тому пропо-
нуємо доповнити статтю 40 КПК України 
«Слідчий органу досудового розслідування» 
пунктом 4, який викласти в такій редакції: 
«Слідчий зобов’язаний роз’яснити потерпілому 
його права, передбачені статтею 56 цього Ко-
дексу, та вказати про це в постанові, яка під-
писується потерпілим і слідчим».
Як уже зазначалося в статті, що за зако-

ном підставою участі особи в кримінально-
му провадженні як потерпілого є подання 
особою заяви про вчинення щодо неї кри-
мінального правопорушення. При цьому 
зауважимо, що визнання особи потерпілим 
відбувається без спеціальної перевірки і 
без будь-якого офіційного рішення слідчо-
го або прокурора з цього приводу, що, на 
нашу думку, суперечить теорії криміналь-
ного процесуального права, тому як визна-
ння може бути здійснено лише шляхом при-
йняття постанови про це. Таким чином, на 
підставі викладеного, можна дійти висновку 
про необхідність ретельного удосконалення 
законодавства відносно введення в процес і 
функціонування потерпілого від криміналь-
ного правопорушення як суб’єкта доказу-
вання, а саме: для визнання особи потерпі-
лою, яка повинна подати заяву слідчому або 
прокурору, котрий, перевіривши зазначені 
в ній підстави, негайно повинен винести по-
станову про визнання її потерпілою або про 
відмову у такому визнанні, роз’яснити пра-
ва, про що зазначається в даній постанові, та 
допитати її по даному кримінальному про-
вадженню. Нагадаємо, що така процедура, 
на нашу думку, буде узаконювати процесу-
альний статус потерпілого як повноправ-
ного суб’єкта доказування у кримінальному 
провадженні. 
Разом з тим, вважаємо, що захист і від-

новлення прав потерпілого мають глибоку 
внутрішню сутність, так як від того, наскіль-
ки пильно, справедливо і гуманно слідчий 
чи прокурор віднесеться до особи потерпі-
лого, як подбає про забезпечення, здійснен-
ня і відновлення його прав та обов’язків, у 
значній мірі залежить і розуміння діяльнос-
ті слідчого чи прокурора і, насамперед, його 
морального авторитету.
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SUMMARY
The article is devoted to questions of inves-

tigation of the procedural status of the victim 
and analysis of problems connected with the 
provision and realization of protection of the 
rights and legitimate interests of the victim in 
the criminal proceedings, taking into account 
changes and additions to the current criminal 
procedural law of Ukraine. It was clarifi ed that 
confession of a person to a victim should de-
pend on the decision of the investigator, and 
the fact of causing damage to the person should 
be the precondition of it, however regardless 
of its type and size. The concept of “physical 
harm” caused to the victim is disclosed.
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The interpretation of harm in the current 
legislation, the concept of physical harm in 
criminal procedure law, its consequences and 
the procedure for reimbursement to the victim 
is being investigated.

It was stated that human health is a per-
sonal intangible good and the highest social 
value in the state. The right to health does not 
depend on the presence of a certain status of 
a person in the state. The analysis of medical 
and legal literature made it possible to con-
clude that harm to health is a violation of the 
anatomical integrity, physiological function of 
organs or tissues of a person, which is mani-
fested in bodily injuries, diseases, disabilities 
or pathological conditions. It is proposed to 
defi ne in the criminal procedure law the no-
tion of physical harm caused to a victim of a 

crime as harm infl icted on human health as a 
result of the commission of a crime relating to 
it, the consequences of which are injuries, ill-
ness, pathological condition or disability. The 
conceptual provisions concerning the responsi-
bility of the state are proposed. for the physical 
harm done to the victim and the procedure for 
its compensation at the expense of the state is 
substantiated in its entirety.

It was proposed to provide in the provisions 
of the Code of Criminal Procedure of Ukraine 
rules governing the compensation of physical 
harm to a victim of a crime, including undis-
closed by the investigating authorities.

Key words: victim, criminal proceedings, 
procedural status, protection of rights, com-
pensation of harm, physical harm.

АНОТАЦІЯ 
Стаття присвячена питанням дослі-

дження процесуального статусу потерпілого 
та аналізу проблем, пов’язаних із забезпечен-
ням і реалізацією захисту прав та законних 
інтересів потерпілого у кримінальному про-
вадженні, з урахуванням змін та доповнень 
до чинного кримінального процесуального за-
конодавства України. З’ясовано, що визнання 
особи потерпілим має залежати від рішення 
слідчого, а передумовою цього має бути сам 
факт заподіяння особі шкоди, прицьому неза-
лежно від її виду та розміру. Розкрито понят-
тя «фізичної шкоди», заподіяної потерпілому. 
Запропоновано передбачити в КПК України 
норми, що регулюють відшкодування потерпі-
лому фізичної шкоди, завданої кримінальним 
правопорушенням, у тому числі, якщо не вста-
новлено особу, яка його вчинила. 
Ключові слова: потерпілий, кримінальне 

провадження, процесуальний статус, захист 
прав, відшкодування шкоди, фізична шкода.

SUMMARY 
The article is devoted to questions of 

investigation of the procedural status of the 
victim and analysis of problems connected with 
the provision and realization of protection of the 
rights and legitimate interests of the victim in the 
criminal proceedings, taking into account changes 
and additions to the current criminal procedural 
law of Ukraine. It was clarifi ed that confession of a 
person to a victim should depend on the decision of 
the investigator, and the fact of causing damage to 
the person should be the precondition of it, however 
regardless of its type and size.

The concept of “physical harm” caused to 
the victim is disclosed. It is proposed to provide 
in the Code of Criminal Code of Ukraine norms 
governing the compensation to the victim of physical 
harm caused by a criminal offense, including, if 
not established, the person who committed it.

Key words: victim, criminal proceedings, 
procedural status, protection of rights, compensation 
of harm, physical harm.
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ÏÈÒÀÍÍß ÊËÀÑÈÔ²ÊÀÖ²¯ 
ÊÐÈÌ²ÍÀËÜÍÎ-ÏÐÀÂÎÂÈÕ ÍÎÐÌ 

ÍÀ ÍÎÐÌÈ Ç ÏÐÎÑÒÈÌÈ ÒÀ 
ÓÑÊËÀÄÍÅÍÈÌÈ ÑÊËÀÄÀÌÈ

В литературе нормы уголовного права 
принято делить самыми разнообразными 
способами. В основу таких делений, как пра-
вило, закладывается вид одного из составных 
элементов – диспозиции или санкции. Ска-
жем, если диспозиция нормы является блан-
кетной, то бланкетной будет и сама норма; 
если диспозиция является отсылочной, то и 
норма будет отсылочной. То же касается раз-
граничения норм по имеющихся в них санк-
циях. Предложенное исследование посвящено 
анализу таких видов норм уголовного права, 
как нормы с простыми и усложненными со-
ставами. Делается вывод, что в зависимости 
от сложности конструкции состава престу-
пления все нормы уголовного права делятся 
на простые и осложненные. Простыми явля-
ются такие составы, в которых все элементы 
одномерные: один объект, одна форма вины, 
одно действие (бездействие), одно следствие. 
Осложненные преступления характеризуют-
ся тем, что в них или большее количество эле-
ментов состава преступления, или элементы 
составов альтернативные, или имеет место 
удлинение процесса совершения преступления.
Ключевые слова: преступление, санкция, 

право, вина, статья.

 ÌÀÐÒÜßÍÎÂÀ Òàìàðà Ñåðã³¿âíà - êàíäèäàò þðèäè÷íèõ íàóê, àñèñòåíò 
êàôåäðè êðèì³íàëüíîãî ïðàâà ³ ïðîöåñó Íàâ÷àëüíî-íàóêîâîãî ³íñòèòóòó ïðàâà òà 
ïñèõîëîã³¿ Íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó “Ëüâ³âñüêà ïîë³òåõí³êà” 

ÓÄÊ 343.82

наука повинна спрямовувати свої зусилля 
на постійну оптимізацію механізму право-
вого регулювання та усіх його складових у 
різних сферах, зокрема й у сфері боротьби 
зі злочинністю.
Цим не в останню чергу зумовлена 

необхідність постійного вдосконалення 
методів протидії злочинності, підвищення 
ефективності кримінального законодав-
ства, практики застосування його норм. 
Таким чином, вчення про правову норму 
як первинний елемент системи права яв-
ляє собою одну з основних передумов для 
підвищення результативності способів і 
засобів кримінально-правового регулю-
вання суспільних відносин.

Аналіз дослідження проблеми
Норми права були предметом прискі-

пливої уваги в межах загальної теорії пра-
ва. В цьому контексті необхідно згадати 
про роботи таких учених, як С.С. Алексє-
єв, В.Н. Денисов, М.С. Кельман, М.І. Ко-
зюбра, А.М. Колодій, В.В. Копєйчиков, 
В.О. Котюк, О.Е. Лейст, П.О. Недбайло, 
О.Г. Мурашин, П.М. Рабінович, О.Ф. Ска-
кун.

У науці кримінального прова значна ува-
га зазначеній темі була приділена в роботах 
В.О. Гацелюка, Н.О. Гуторової, О.О. Дудо-
рова, О.М. Костенка, В.О. Навроцького,-
Ю.А. Пономаренка, Ю.О. Старук, М.І. Хав-
ронюка. 
Попри значну увагу наукової спільноти 

до кримінально-правової норми, її струк-

Постановка проблеми
Українське суспільство проходить 

складний шлях розвитку, пов’язаний з 
необхідністю адаптації до ринкових від-
носин, розвитку законодавства у відповід-
ності з принципами правової держави та 
верховенства права. При цьому юридична 
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турі та видам, наука, що і не дивно, досі не 
спромоглася вирішити закладені тут про-
блеми.

Мета статті
Усвідомлюючи, що в межах однієї 

короткої наукової статті неможливо роз-
крити всі питання, пов’язані з класифі-
кацією кримінально-правових норм, ми 
звернемо увагу лише на найбільш базові 
аспекти цієї проблеми, залишивши все 
інше для подальших наукових розвідок.

Виклад основного матеріалу
У літературі норми кримінального пра-

ва прийнято поділяти найрізноманітніши-
ми способами. В основу таких поділів, як 
правило, закладається вид одного зі скла-
дених елементів – диспозиції чи санкції. 
Скажімо, якщо диспозиція норми є блан-
кетною, то бланкетною буде і сама норма; 
якщо диспозиція є відсилочною, то і нор-
ма буде відсилочною. Те саме стосується 
розмежування норм за вміщеними у них 
санцкіями. Ми ж зосередимо свою увагу 
на аналізі таких видів норм кримінального 
права, як норми, які передбачають прості і 
ускладені злочини. 
Простими є такі склади, в яких всі еле-

менти одномірні: один об’єкт, одна форма 
вини, одна дія (бездіяльність), один на-
слідок. Ускладнені злочини характеризу-
ються тим, що в них або більше елемен-
тів складу злочину, або елементи складів 
альтернативні, або має місце подовжен-
ня процесу здійснення злочину [1, с. 2].. 

О.B. Наумов в якості критерію виділення 
ускладнених одиничних злочинів називає 
«ускладнений зміст об’єктивної сторони 
злочину» [2, с. 316]..

Не аналізуючи поки наведені точки 
зору, в узагальненому вигляді можна ска-
зати, що ускладнені одиничні злочини ха-
рактеризуються тим, що деякі елементи 
складу злочину можуть бути будь-яким чи-
ном ускладнені. У простих злочинах тако-
го немає. Виходячи з можливих варіантів 
ускладнення складів злочинів, у теорії кри-
мінального права існує безліч класифікацій 
одиничних ускладнених злочинів (складів 
одиничних ускладнених злочинів).

Деякі автори ведуть мову про оди-
ничні ускладнені злочини, включаючи в 
класифікацію: складені злочини, продо-
вжувані злочини, триваючі злочини, зло-
чину з альтернативними ознаками, зло-
чини, ускладнені додатковими тяжкими 
наслідками, злочини, утворені системою 
незлочинні діянь [1, с. 2].Інші автори, та-
кож беручи за основу даної класифікації 
поняття злочину, дають інші переліки 
одиничних ускладнених злочинів [3, с. 9].
Друга група авторів бере за основу 

класифікації не поняття злочину, а по-
няття складу злочину, при цьому різно-
виду ускладнених складів, які виділяють 
дані автори, практично нічим (або майже 
нічим) не відрізняються від різновидів 
ускладнених злочинів [4, с. 25-31]. 
Усі дослідники, які зачіпають тему 

одиничних ускладнених злочинів (скла-
дів), виділяють як вид так звані складе-
ні злочини, деякі автори називають їх 
ускладненими складами, інші – складени-
ми (комплексними) нормами. Незалежно 
від найменування, у всіх випадках мова 
йде про злочини (нормах, складах), що 
складаються з двох або декількох злочи-
нів (норм, складів), що утворюють єдиний 
злочин (норму, склад). Н.Ф. Кузнєцова 
говорить про складені злочини, але ви-
значає їх через поняття складу злочину 
[5, с. 25]. В.П. Малков для визначення 
складеного злочину використовує понят-
тя діяння [6, с. 92]. А.А. Піонтковський 
вважає, що складені злочини складають-
ся з декількох різнорідних дій[7, с. 646]..

Різні дослідники, маючи на увазі одне і те 
ж, використовують різну термінологію, 
визначають одні явища через поняття, 
що лежать у різних площинах. Усе це по-
роджує неясність у теорії кримінального 
права. Таким чином, відсутність вирішен-
ня загальної проблеми видів ускладне-
них злочинів і складів злочинів породжує 
наявність безлічі дрібніших питань (зо-
крема, про юридичну сутність складених 
норм.
Для визначення юридичної сутності 

складених норм необхідно вирішити за-
гальнішу проблему – визначити, як спів-
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відносяться між собою поняття «склад», 
«злочин», «норма» і який їх зміст.
Поняття злочину визначено в ст. 11 

КК: «Злочином є передбачене цим Кодек-
сом суспільно небезпечне винне діяння 
(дія або бездіяльність), вчинене суб’єктом 
злочину». Дане визначення побудоване 
за схемою: родове поняття і видова від-
мінність. Родовим поняттям, що визначає 
злочин, є поняття діяння. Академічнинй 
тлумачний словник української мови ви-
значає діяння поведінку, чиїсь дії стосов-
но до кого-, чого-небудь; вчинки[8, с. 311]. 
Тобто діяння, перш за все, це якась соці-
альна реальність, що існує об’єктивно. У 
зв’язку з цим у теорії кримінального права 
злочин розглядається як складне соціаль-
но-правове явище.
Проблема складу злочину має досить 

тривалу історію. Як зазначає А.Н. Трайнін, 
ця проблема зародилася в епоху буржуаз-
ного «класичного» кримінального права. 
Про склад злочину говорили А. Фейєрбах, 
К. Біндінг та інші представники юридич-
ної та філософської думки того часу. «Кла-
сичне» кримінальне право розуміло склад 
злочину як законодавчу конструкцію, фак-
тично ототожнюючи з диспозицією кримі-
нально-правової норми [9, 276].
У дореволюційному кримінальному 

праві проблема складу злочину не отрима-
ла значного поширення. У той період біль-
ше уваги приділялося не складу злочину, а 
злочину як підставі відповідальності.
Багато уваги даній темі приділялося в 

радянський період. А нині проблему скла-
ду злочину, так чи інакше, зачіпають усі 
автори, які досліджують поняття злочину, 
проблеми кримінальної відповідальнос-
ті, кваліфікації, багато інших тем. Незва-
жаючи на це, на сьогоднішній день немає 
єдності думок у цій галузі. Особливо це 
стосується співвідношення складу злочи-
ну із суміжними кримінально-правовими 
поняттями: злочин, кримінально-правова 
норма, диспозиція кримінально-правової 
норми та ін.
До поняття складу злочину звертаєть-

ся законодавець у деяких статтях КК. Так, 
у ст. 2 КК встановлюється, що «підставою 
кримінальної відповідальності є вчинен-

ня особою суспільно небезпечного діяння, 
яке містить склад злочину, передбачено-
го цим Кодексом». Наявність у діянні всіх 
ознак складу злочину є підставою для ви-
знання злочину закінченим (ч. 1 ст. 13 КК).
Склад злочину згадується в нормі про до-
бровільну відмову (ч. 2 ст. 17 КК), де мова 
йде про те, що при добровільній відмові 
особа підлягає кримінальній відповідаль-
ності, тільки якщо його «діяння містить 
склад іншого злочину».
Незважаючи на те, що законодавець 

користується поняттям «склад злочину», 
визначення даного поняття він не дає ні 
в кримінальному, ні в кримінально-проце-
суальному законодавстві.
Деякі фахівці в галузі кримінального 

права взагалі пропонують відмовитися від 
категорії складу злочину, вважаючи її сум-
нівною науковою абстракцією[10, с. 10]. Ці 
автори вважають достатніми для юридич-
ної науки категорію «злочин» і диспозиції 
статей Особливої частини КК [11, с. 111].. 

На наш погляд, з даною позицією важко 
погодитися з кількох причин. По-перше, 
як уже зазначалося, склад злочину як тер-
мін використовується законодавцем. У 
зв’язку з цим як теоретики, так і практи-
ки змушені шукати відповіді на питання, 
пов’язані з поняттям складу злочину. По-
друге, видається, що не можна так просто 
викидати більш ніж столітню історію роз-
витку вчення про склад злочину з кримі-
нального права.
Складом злочину треба визнавати не-

обхідну і достатню сукупність ознак, за-
значених у кримінальному законі, що ха-
рактеризують певне суспільно небезпечне 
діяння як злочин.
Визначивши розуміння юридичної 

природи складених норм саме як кримі-
нально-правових норм, що характеризу-
ють одиничні злочини і мають ускладнену 
структуру складу (диспозиції), необхідно 
розмежувати їх із суміжними криміналь-
но-правовими явищами. Такими є деякі 
форми і види множинності; кримінально-
правові норми, що містять окремі види 
ускладнених складів злочинів, а також де-
які інші кримінально-правові явища (по-
глинання складів та ін.).
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Чинний КК 2001 р. не містить поняття 
та визначення складених норм, хоча ре-
ально вони закріплені і були закріплені в 
рамках статей Особливої частини КК. По-
няття складеної норми існує і розробляєть-
ся в теорії кримінального права. Потрібно 
сказати, що питання про ознаки складених 
норм не отримало належного дозволу. Як 
правило, дослідники, що зачіпають тему 
складених норм, не зупиняються на ана-
лізі конкретних юридичних ознак даного 
явища, а дають лише визначення без будь-
якого його обгрунтування. Таким чином, 
необхідно зупинитися на аналізі існуючих 
у кримінальному праві точок зору.
Н.Ф. Кузнєцова пише: «Складені зло-

чини складаються з двох або більше зло-
чинних діянь, кожне з яких, якщо роз-
глядати його ізольовано, являє собою са-
мостійний простий злочин» [4, с. 117].З 
подібним трактуванням складених норм 
погоджується і В.П. Малков [12, с. 92]. Од-
нак Н.Ф. Кузнєцова згодом свою позицію 
дещо змінила і стала розглядати складені 
злочини як складені не з діянь, а з декіль-
кох складів: «Складені злочини складають-
ся з двох найбільш простих складів, утво-
рюючи єдиний склад, а не множинність 
(багатократність, сукупність результатів) 
простих складів» [5, с. 27].
В.М. Кудрявцев пише, що в основі 

складених злочинів лежить низка різно-
рідних дій, кожна з яких, будучи взята 
сама по собі, могла б утворити самостійний 
злочин. У сукупності ці дії утворюють єди-
ний злочин тому, що спрямовані до єдиної 
мети і зазіхають на пов’язані між собою 
групи відносин[13, с. 282].
На думку І.А. Зінченко, складена 

норма — «це одиничний ускладнений 
поліоб’єктний злочин, утворений декіль-
кома внутрішньо пов’язаними, супідряд-
ними умисними діяннями, кожна з яких 
передбачена в кримінальному законі в 
якості самостійного складу злочину»-       
[14, с. 13].
Складену норму утворюють тільки 

склади злочинів, передбачені криміналь-
ним законом. Адміністративні, дисциплі-
нарні, цивільно-правові делікти, а також 
інші дії, які не є злочинними, але хоча і 

пов’язані з вчиненням злочину, складені 
кримінально-правові норми утворити не 
можуть. Дані діяння можуть супроводжу-
вати вчинення злочинів або бути частиною 
складу злочину, ускладнюючи об’єктивну 
сторону.
За ознакою наявності двох або біль-

ше складів злочинів складені норми мож-
на відмежувати від усіх норм з простими 
складами злочинів. Простий склад злочи-
ну передбачає наявність одного злочин-
ного діяння, одного об’єкта посягання, 
одну форму вини, один злочинний на-
слідок [1, с. 2].За цією ознакою складе-
ну норму можна відмежувати від деяких 
інших норм з ускладненим складом, що 
характеризують одиничний злочин. Не 
містять двох самостійних складів норми, 
що включають альтернативні ознаки. 
Специфіка даних норм полягає в тому, 
що склад містить кілька альтернативних 
ознак, виконання будь-якого з котрих є 
достатнім для настання кримінальної від-
повідальності [1, с. 2-3]. Склади злочинів, 
що включають альтернативні ознаки, зу-
стрічаються досить часто в статтях Осо-
бливої частини КК. 
У літературі зазначають: «Законода-

вець, слідуючи кримінологічним обгрун-
туванням, конструює склади не з однією 
дією чи бездіяльністю, способом їх вчи-
нення, а з двома, частіше ще більше, аль-
тернативними предметами, мотивами, ці-
лями» [5, с. 28].Найчастіше в ст. КК аль-
тернативно представлені предмети зло-
чинів, дії, способи діянь, кваліфікуючі еле-
менти, а також наслідки злочину. Для на-
явності в діянні особи складу злочину, що 
містить альтернативні ознаки, достатньо 
однієї з цих альтернативних ознак. Якщо 
їх дві або більше, то це має значення для 
покарання, але не для кваліфікації скоєно-
го. Кількість виконаних альтернативних 
ознак лише збільшує суспільну небезпеку 
скоєного.
Не містять декількох самостійних скла-

дів норми, що включають систему незло-
чинних дій (злочини з необхідною багато-
кратністю), які виділяються в теорії кримі-
нального права. «Ці дії при ізольованому 
розгляді не мають ознак самостійного зло-
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чину, а отже, не можуть кваліфікуватися за 
тією чи іншою статтею КК» [1, с. 6]. Так, 
ст. 434 КК закріплює відповідальність за 
погане поводження з військовополонени-
ми, яке мало місце неодноразово.
Наявність у скоєному ознак декіль-

кох самостійних складів злочинів не 
обов’язково приводить до висновку про 
те, що злочин охоплюється складеною 
нормою. Виконання двох або більше скла-
дів злочинів, зокрема, характерно для 
множинності, а також для випадків погли-
нання складів злочинів. Вчинення ж зло-
чину, який буде охоплюватися складеною 
нормою, виключає множинність і погли-
нання складів.
Від складеної норми необхідно відріз-

няти й інший різновид поглинання скла-
дів (фактичне поглинання), який також 
виділяється в літературі і має свої причи-
ни існування. «Якщо скоєно кілька діянь, 
які істотно різняться за характером сус-
пільної небезпеки (наприклад, одне – осо-
бливо тяжкий або тяжкий злочин, а інший 
– злочин невеликої тяжкості), причому всі 
вони посягають на один і той самий об’єкт 
і виступають частинами єдиного процесу 
злочинної поведінки, то додаткова ква-
ліфікація не потрібна. Можливо, сфера 
дії зазначеного правила не обмежується 
одним і тим самим родовим об’єктом»-
[6, с. 105-106].

Висновки
Підсумовуюючи, можна дійти до 

висновку, що залежно від складності 
конструкції складу злочину всі нор-
ми кримінального права поділяються 
на прості і ускладнені. Простими є такі 
склади, в яких всі елементи одномірні: 
один об’єкт, одна форма вини, одна 
дія (бездіяльність), один наслідок. 
Ускладнені злочини характеризують-
ся тим, що в них або більше елементів 
складу злочину, або елементи складів 
альтернативні, або має місце подовження 
процесу здійснення злочину. 
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АНОТАЦІЯ 
У літературі норми кримінального права 

прийнято поділяти найрізноманітнішими 
способами. В основу таких поділів, як правило, 
закладається вид одного зі складених елемен-
тів – диспозиції чи санкції. Скажімо, якщо 
диспозиція норми є бланкетною, то бланкет-
ною буде і сама норма; якщо диспозиція є відси-
лочною, то і норма буде відсилочною. Те саме 
стосується розмежування норм за вміщеними 
у них санкціями. Запропоноване дослідження 
присвячене аналізу таких видів норм кримі-
нального права, як норми, які передбачають 
прості і ускладені злочини. Робиться висновок, 
що залежно від складності конструкції складу 
злочину всі норми кримінального права поді-
ляються на прості і ускладнені. Простими є 
такі склади, в яких всі елементи одномірні: 
один об’єкт, одна форма вини, одна дія (безді-
яльність), один наслідок. Ускладнені злочини 
характеризуються тим, що в них або більше 
елементів складу злочину, або елементи скла-
дів альтернативні, або має місце подовження 
процесу здійснення злочину.
Ключові слова: злочин, санкція, право, 

вина, стаття.

Martyanova T.S. 
The question of the classifi cation of 

criminal law norms with simple and com-
plicated warehouses

In the literature, the rules of criminal law 
have been divided into a variety of ways. The 
basis of such divisions, as a rule, is the form of 
one of the composite elements – disposition 
or sanction. Let’s say, if the disposition of the 
norm is blank, then the norm will be bright; 
if the disposition is postponed, then the norm 
will be postponed. The same applies to the 
differentiation of norms for sanctions placed 
on them. The proposed research is devoted 
to the analysis of such types of norms of crim-
inal law, as norms, which provide for simple 
and complex crimes. It concludes that, de-
pending on the complexity of the structure 
of the crime, all norms of criminal law are 
divided into simple and complicated. Simple 
are the warehouses in which all the elements 
are one-dimensional: one object, one form 
of blame, one action (inaction), one conse-
quence. Complicated crimes are character-
ized by the fact that they or more elements 
of the crime, or components of the syllables 
are alternative, or there is an extension of the 
process of committing a crime. 

Key words: crime, sanction, law, fault, ar-
ticle.
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ÏÐÎÃÐÅÑÈÂÍÀ ÑÈÑÒÅÌÀ 
Â²ÄÁÓÂÀÍÍß ÏÎÊÀÐÀÍÍß

Исследованы теоретические положения 
функционирования одного из институтов уго-
ловно-исполнительного права - прогрессивную 
систему отбывания наказания. От правиль-
ного изучения и тщательности внедрения 
форм, видов и элементов этого института за-
висит достижение основной цели наказания 
- исправление и ресоциализация осужденного. 
Особое внимание уделено отдельным малоис-
следованным аспектам этой проблемы.
Ключевые слова: научные исследования, 

нормативно-правовые акты, характер и со-
держание прогрессивной системы, положи-
тельные результаты, особая терминология, 
постпенитенциарная помощь, надзор, изме-
нения поведения осужденного в лучшую сто-
рону.

 ÊÀËÀØÍÈÊÎÂ Êèðèëî Þð³éîâè÷ - àñï³ðàíò êàôåäðè êðèì³íàëüíî-
ïðàâîâèõ äèñöèïë³í þðèäè÷íîãî ôàêóëüòåòó Õàðê³âñüêîãî íàö³îíàëüíîãî 
ïåäàãîã³÷íîãî óí³âåðñèòåòó ³ìåí³ Ã.Ñ. Ñêîâîðîäè. Õàðê³â, Óêðà¿íà 

ÓÄÊ 343.842

но-виконавчого законодавства, щоб надалі 
уникнути супереч ностей у тлумаченні нор-
мативно-правових ак тів і їх застосування 
на практиці.

Мета викладення матеріалу - дослі-
дити правові аспекти прогресивної сис-
теми відбування покарання і проблеми її 
застосу вання на практиці.

Ступінь розробленості проблеми
Пи тання правових аспектів прогре-

сивної системи відбування покарання 
досліджувалось у наукових працях як ві-
тчизняних, так і зарубіжних авторів, зокре-
ма Г.А. Аванесова, К.А. Автухова, Ю.М. Ан-
тоняна, О.И. Бажанова, Н.А. Беляєва, 
А.И. Васильєва, И.М. Гасанова, А.П. Гель, 
А.Н. Игнатова, О.Г. Колба, О.М. Кревсуна, 
Ф.Т. Кузнецова, А.С. Мих ліна, А.Е. Ната-
шева, П.Е. Подимова, А.Т. Потьомкіної, 
Г.А. Радова, М.В. Романова, А.Б. Скако-
ва, Н.А. Стручкова, Ю.М. Ткачевського, 
В.М. Трубникова, В.О. Човган, М.И. Чучи-
ліна, И.В. Шмарова, І.С. Яковець та інші.

Виклад загального матеріалу
Проблемі прогресивної системи в кри-

мінально-виконавчому праві приділялось 
і приділяється належна увага, хоча, маю-
чи на увазі досить велику її складність, ми 
не можемо констатувати, що ця проблема 
знайшла своє глибоке і всебічне вивчення 
та отримала науковий, законодавчий та 
практичний розвиток [1].

Постановка проблеми
На сьогодні досить значну частку на-

укових досліджень спрямова но на вивчен-
ня прогресивної системи відбування по-
карання, оскільки її форми, види та еле-
менти виступають стимулами для виправ-
лення й ресоціалізації осіб в установах 
виконання покарань. Однак, незважаючи 
на значну кількість наукових до сліджень, 
мають місце правові ко лізії, а в деяких ви-
падках навіть і прогалини в кримінально-
виконавчому законодавстві. Це виявля-
ється в тому, що засуджені обмежують ся у 
своїх правах, а в деяких випадках позбав-
ляються їх, що суперечить Конституції 
України та міжнародним нормам. Тому 
необхідним є внесення змін до криміналь-
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Перш ніж розглядати визначення по-
няття прогресивної системи, сутність і 
зміст цього складного і самостійного інсти-
туту кримінально-виконавчого права, на 
наш погляд, доцільно розглянути термі-
ни, що вживаються в чинному криміналь-
но-виконавчому законодавстві у зв’язку з 
характеристикою цього процесу [3].
Пропонується наступне своє бачен-

ня дефініції «прогресивна система». 
Прогресивна система - «це сукупність 
взаємопов’язаних і взаємообумовлених за-
собів і методів карально-виховного впли-
ву, спрямованих на досягнення мети ви-
правлення і ресоціалізації засудженого» [4]. 
Характер і зміст прогресивної системи 
визначається нормами кримінально-вико-
навчого права, відповідно до яких і вста-
новлюється порядок і умови виконання і 
відбування покарання у виді позбавлен-
ня волі. Норми кримінально-виконавчого 
права визначають основні засоби виправ-
лення і ресоціалізації засуджених, до яких 
згідно з ч. 3 ст. 6 КВК відносяться: встанов-
лений порядок виконання та відбування 
покарання (режим), пробація, суспільно 
корисна праця, соціально-виховна робота, 
загальноосвітнє і професійно-технічне на-
вчання, громадський вплив.
Засоби виправлення і ресоціалізації за-

суджених застосовуються з урахуванням 
виду покарання, особистості засудженого, 
характеру, ступеня суспільної небезпеки і 
мотивів вчиненого злочину та поведінки 
засудженого під час відбування покаран-
ня.
Важливим елементом прогресивної 

системи є її структура. Структура прогре-
сивної системи - це внутрішня організація 
цілісної, функціонально інтегративної сис-
теми, специфічний спосіб взаємозв’язку і 
взаємодії всіх її компонентів. Призначен-
ня структури - сприяти функціонуванню 
прогресивної системи, реалізації її цілей і 
завдань, що стоять перед нею у сфері сус-
пільних відносин, що виникають у зв’язку 
і з приводу виконання і відбування пока-
рання у виді позбавлення волі [5].
Прогресивна система, будучи склад-

ним динамічним соціально-правовим яви-
щем на структурному рівні становить спе-

цифічний спосіб взаємозв’язку і взаємодії 
як суб’єктів, так і об’єктів правовідносин, 
що виникають у процесі виконання і від-
бування покарання у виді позбавлення 
волі.
Суб’єктами прогресивної систем ви-

ступають: по-перше, кримінально-вико-
навчі установи в особі її адміністрації та 
діяльність яких регламентується Кримі-
нально-виконавчим кодексом та іншими 
нормативно-правовими актами України. 
Завданнями кримінально-виконавчо-
го законодавства відповідно до ч. 2 ст. 1 
КВК є визначення: 1) принципів вико-
нання кримінальних покарань, правово-
го статусу засуджених, гарантій захисту 
їх прав, законних інтересів і обов’язків; 
2) порядку застосування до них заходів 
впливу з метою виправлення і профілак-
тики асоціальної поведінки; 3) системи 
органів і установ виконання покарань, їх 
функцій та порядку діяльності; 4) нагляду 
і контролю за виконанням кримінальних 
покарань, участі громадськості в цьому 
процесі; 5) регламентація порядку і умов 
виконання та відбування кримінальних 
покарань; 6) регламентація звільнення 
від відбування покарання, допомоги осо-
бам, звільненим від покарання, контролю 
і нагляду за ними.
Таким чином, забезпечення ефек-

тивності організації та здійснення про-
гресивної системи на структурному рівні 
взаємозв’язку суб’єктів та об’єктів досяга-
ється, з одного боку, застосуванням осно-
вних засобів виправлення з використан-
ням нових досягнень науки психології і 
педагогіки, в умовах суворого дотримання 
вимог режиму в колонії, з іншого боку – 
заходів карального і виховного впливу, 
спрямованих на прищеплення засудже-
ним поваги до законів і правопорядку в 
місцях позбавлення волі [6].
Прогресивна система містить у собі 

одну ідею: умови відбування покарання 
засудженого ставиться в пряму залеж-
ність від його поведінки. Тому прогресив-
на система не може бути англійською, ро-
сійською або українською. Суть, сутність 
її однакова, одна і та ж, всюди, де б, в якій 
країні вона не застосовувалася. Тому не 
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можна погодитися з Ю.М. Ткачевським, 
який у всіх своїх роботах, присвячених 
проблемі освітлення прогресивної систе-
ми, підкреслює, що в Російській Федера-
ції існує «російська» прогресивна система 
[7].
Тепер звернемося до більш складно-

го питання: визначення поняття «змісту» 
прогресивної системи. На наш погляд, не-
обхідно виділити два поняття прогресив-
ної системи: прогресивна система в широ-
кому сенсі слова і прогресивна система у 
вузькому сенсі слова.
Прогресивна система в широкому сенсі 

слова (зміст прогресивної системи), на наш 
погляд, ідея, як основоположний прин-
цип, пронизує всю кримінально-виконав-
чу систему, що знаходить своє вираження 
в багатьох своїх функціях і яка:

- визначає стратегію діяльності кримі-
нально-виконавчих установ у справі вико-
нання покарання у виді позбавлення волі 
і досягнення цілей покарання (реалізації 
кари, виправлення засудженого, спеціаль-
ної та загальної превенції);

- стимулює поведінку засуджених під 
час відбування покарання у виді позбав-
лення волі в кращий бік, у бік пом’якшення 
режиму;

- забезпечує реалізацію принципів кри-
мінально-виконавчої політики, принципів 
кримінально-виконавчого права, принци-
пів діяльності кримінально-виконавчих 
установ;

- сприяє закріпленню позитивних ре-
зультатів карально-виконавчого впливу на 
засуджених у процесі соціальної адаптації 
звільнених від відбування покарання.
Прогресивну систему в широкому сенсі 

слова (зміст прогресивної системи), на наш 
погляд, слід розуміти як стратегію і такти-
ку кримінальної і кримінально-виконавчої 
політики щодо реалізації її принципів, ці-
лей і завдань кримінального покарання у 
виді позбавлення волі.
Прогресивна система у вузькому сенсі 

слова (формально-правова характеристи-
ка прогресивної системи) - це зміна умов 
відбування покарання з її формами, вида-
ми та конкретними елементами.

Таке наше розуміння прогресивної 
системи, яке успішно застосовується в на-
ших кримінально-виконавчих установах, 
підкріплюється думкою багатьох учених, 
які досліджували цю проблему. Так, О. І. 
Бажанов визначає прогресивну систему 
як певний, точно регламентований поря-
док виконання позбавлення волі з класи-
фікацією і роздільним вмістом засуджених 
в різних видах кримінально-виконавчих 
установ, при якому для засудженого змі-
нюються умови відбування покарання в 
кращий (або в гірший) бік в залежності від 
його виправлення (або невиправлення) з 
наданням можливості дострокового звіль-
нення, з організацією допомоги звільнено-
му (пробація і патронат) і встановленням 
за ним спостереження і нагляду[8]. При-
чому, як вважає автор, таке розуміння 
прогресивної системи існувало з моменту 
її появи. Так розумілася вона і в період за-
стосування в нашій державі (1918-1930). 
І слід підтримати його позицію, коли він 
категорично заперечує проти визначення 
прогресивної системи тільки як особливо-
го порядку відбування покарання у виді 
позбавлення волі, бо це необгрунтовано 
звужує мету прогресивної системи.
До речі, подібна точка зору висловлю-

валася вченими з приводу застосування 
прогресивної системи і в перші роки ра-
дянської влади. Подібне широке визна-
чення змісту прогресивної системи трак-
тувалося і в момент її зародження. Так, 
відповідно до регламентації Англійської 
(марочної) прогресивної системи адміні-
страція в’язниці, а не суд, здійснювала 
розподіл засуджених на класи. Умовно-
дострокове звільнення від позбавлення 
волі було пов’язане з такими вимогами, 
які пред’являлись до звільненого під час 
випробувального терміну, які фактично 
перетворювали його в продовження ви-
конання іншого покарання - обмеження 
волі. Перераховані процедури були еле-
ментами виконання покарання в межах 
прогресивної системи. Проблемі прогре-
сивної системи відбування (виконання) 
позбавлення волі в нашій юридичній лі-
тературі не приділено належної уваги. 
Є у неї переконані прихильники, напри-
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клад В.М. Трубников[8], А.Б. Скаков[9]. Є 
і її противники. Найпослідовнішим з них 
був А.Є. Наташев[10]. Він висловлював-
ся, що заперечення проти «прогресивної» 
системи зводиться до наступного: 1) пере-
ведення засуджених з виправно-трудових 
установ різних видів режимів означало б 
послаблення стабільності складу засудже-
них у загонах; 2) як система, заснована на 
заохоченні та пільги і загрози їх позбав-
лення, прогресивна система здатна про-
буджувати у засуджених корисливе, спо-
живацьке ставлення до своєї поведінки і 
бажання домагатися пільг будь-якими спо-
собами (хитрістю, догоджуванням і т.ін.); 
3) проведення цієї системи пов’язане з 
серйозним з пом’якшенням або посилен-
ням репресії щодо засуджених на розсуд 
адміністрації виправно-трудових установ. 
Наведені А.Є. Наташевим докази не пе-
реконливі. Правий А.М. Яковлєв, який 
відзначає, що вони відносяться не до про-
гресивної системи виконання покарання, а 
до перекручень її застосування на практи-
ці [11]. Н.А. Стручков вважав категорич-
но неможливим використання у виправ-
но-трудовому праві терміна «прогресивна 
система» і пропонував розглядати інсти-
тут зміни умов тримання засуджених в за-
лежності від їх виправлення як інститут 
радянського виправно-трудового права, 
аналогічний за зовнішніми ознаками, але 
протилежний за політично-класовою при-
родою інституту прогресивної системи 
буржуазного пенітенціарного права [12]. 
Настільки жорстке скріплення терміноло-
гії з проблемами класових початків права 
представляється непереконливим. У юри-
дичній літературі іноді зустрічається осо-
блива термінологія позначення даного 
інституту - «прогресивно-регресивна сис-
тема виконання кримінальних покарань». 
Так, А.Е. Шевченко вважає, що така тер-
мінологія зумовлена   тим, що зміна право-
вого статусу засудженого в кращу сторону 
- прогрес, а в гірший - регрес. Погодити-
ся з таким трактуванням термінології і її 
суттю не можна[13]. Слово «прогресивна» 
відноситься не до визначення правово-
го статусу засудженого, а до оцінки самої 
системи виконання покарання. «Прогре-

сивна» - значить вдала, перспективна, по-
ліпшує процес виконання покарання, що 
веде до більш якісного досягнення цілей 
кримінального покарання, стимулююча 
законослухняність засуджених і т.ін.
Якщо говорити про тимчасові терміни 

дії прогресивної системи, то її не можна 
обмежувати тільки термінами позбавлен-
ня волі. Прогресивна система, як правиль-
но підкреслює О. І. Бажанов, не тільки 
переслідує досягнення цілей покарання: 
виправлення засудженого, приватну і за-
гальну превенцію, а й виходить за межі 
виконання покарання. Ця система, вважає 
він, охоплює і комплекс заходів, що прово-
дяться з засудженими після їх звільнення 
з місць позбавлення волі. Це так звана по-
стпенітенціарна допомога, яка в даний час 
розглядається в якості основної ланки в 
попередженні рецидивної злочинності та 
охоплює дуже різні види діяльності. Крім 
того, сюди ж відноситься організація на-
гляду за звільненими (особливо за звіль-
неними умовно-достроково). Вся ця діяль-
ність переслідує мету профілактики реци-
диву злочинів зі сторони звільнених[14].
Автори прогресивної системи заклали у 

прогресивну систему відбування покаран-
ня ідею досягнення у процесі виконання і 
відбування покарання зміни поведінки за-
судженого в кращий бік. Але ж тільки од-
ними заходами впливу (каральними і ви-
ховними) не можна домогтися поставленої 
мети. Відчуваючи цю незадоволеність, ба-
гато юристів включає в зміст прогресивної 
системи класифікацію засуджених до по-
збавлення волі за видами місць позбавлен-
ня волі і встановлених у них видів режиму. 
З цих же міркувань, мабуть, О.І. Бажанов 
і інші автори до прогресивної системи від-
носять дострокове і умовно-дострокове 
звільнення засуджених від відбування по-
карання. Така позиція авторів ще більше 
зміцнює нас у правильності нашої позиції, 
коли при визначенні змісту прогресивної 
системи ми розуміємо її як ідею, основний 
принцип, що пронизує всю стратегію і так-
тику діяльності адміністрації криміналь-
но-виконавчих установ і поведінки засу-
дженого.
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Помилка, на наш погляд, багатьох ав-
торів при визначенні поняття прогресив-
ної системи полягає в її змішуванні або 
ототожненні з поняттям «змін умов вико-
нання і відбування покарання». Так, Ю.М. 
Ткачевський пропонує визначати про-
гресивну систему як встановлений зако-
ном порядок зміни умов виконання кри-
мінальних покарань, який покращує або 
погіршує правовий статус засудженого в 
залежності від його поведінки, ставлення 
до відбування покарання[15]. Багато ав-
торів розуміє прогресивну систему тільки 
і лише як систему зміни умов відбування 
покарання, і, перш за все, переведення з 
одного виду (режиму, рівня безпеки) кри-
мінально-виконавчими установи в іншу.
Які ж цілі (завдання), які стоять перед 

прогресивною системою? У тому розумінні 
змісту прогресивної системи, яке ми ви-
клали раніше, перед прогресивною сис-
темою стоять завдання досягнення цілей 
покарання (реалізацію кари, виправлення 
та ресоціалізацію засуджених, загальну та 
спеціальну превенцію). Але оскільки про-
гресивна система має на увазі, перш за все, 
особистість засудженого, то і першочер-
говим завданням прогресивної системи є 
виправлення і ресоціалізація засуджено-
го. У цьому сенсі правильне твердження 
О. І. Бажанова, що цілями прогресивної 
системи є: виправлення та перевиховання 
засуджених, приватне і загальне поперед-
ження, поступова підготовка засуджених 
до життя на волі, профілактика скоєння 
злочинів з боку звільнених від покарання. 
І далі він уточнює, що стосується стиму-
лювання виправлення засуджених, то це 
зовсім не мета, а властивість, внутрішньо 
притаманна прогресивній системі. Голо-
вна мета прогресивної системи - виправ-
лення засудженого. Ю.М. Ткачевський, 
заперечуючи проти такого визначення за-
вдання прогресивної системи, стверджує, 
що цілі виправлення засуджених, запобі-
гання вчиненню ними й іншими особами 
нових злочинів, підготовка їх до звільнен-
ня вирішуються всією сукупністю караль-
но-виховного процесу, який базується на 
застосуванні всіх засобів виконання пока-
рання. Прогресивна система є частиною, 

складовою ланкою такого процесу. Суть її 
в зміні умов утримання засудженого в за-
лежності від його поведінки. Тому мета 
прогресивної системи скромніша. Вона 
покликана лише стимулювати, полегшу-
вати процес виховання засудженого. По-
дібну позицію з цієї проблеми займав і 
Н.А. Стручков, який відзначав, що метою 
прогресивної системи є стимулювання 
виправлення засудженого і збудження у 
нього прагнення до цього [16]. З таким 
розумінням завдань прогресивної системи 
не можна погодитися хоча б тому, що не 
можна обмежувати завдання прогресивної 
системи лише завданням «стимулювання» 
засудженого до виправлення.
Резюмуючи вищевикладене, можна 

зробити висновок про те, що прогресивна 
система – дуже важливий для виправлен-
ня та ресоціалізації засуджених інститут 
кримінально-виконавчого права, оскільки 
має на меті суттєве покращення правового 
статусу засуджених, що відбувають пока-
рання у виді позбавлення волі на певний 
строк. Проте на сьогодні існує низка про-
блем щодо його застосування на практиці, 
які потре бують негайного вирішення, зо-
крема до цільним буде на законодавчому 
рівні дати роз’яснення щодо понять «став 
на шлях виправлення» (ч. 3 ст. 82 К Укра-
їни), та поняття «стають на шлях виправ-
лення» (ч. 1 ст. 101 КВК України). На ці та 
інші проблеми зверталася увага багатьох 
науковців, які ускладнюють застосування 
юридичних норм на практиці. Розуміючи 
прогресивну систему як ідею, основний 
принцип стратегії і тактики діяльності ад-
міністрації колоній і поведінки засуджено-
го, ми маємо на увазі, що подібна система 
повинна застосовуватися при виконанні і 
відбуванні будь-якого, кожного виду кри-
мінального покарання, розуміючи, в тому 
або іншому обсязі. Таким чином, грунту-
ючись на висловленому, слід дати таке ви-
значення поняття прогресивної системи. 
Прогресивну систему ми розглядаємо дво-
яко: 1) виходячи зі змістовного критерію 
- як ідею, принцип стратегії і тактики ді-
яльності адміністрації колонії і поведінки 
засудженого; 2) виходячи з формально-
правового критерію - як зміна умов від-
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бування покарання в залежності від пове-
дінки засудженого, ставлення до правил 
режиму, соціально-виховної роботи, за-
гальноосвітнього та професійно-технічно-
го навчання. 
З точки зору свого змісту, прогресив-

на система передбачала зміну умов відбу-
вання покарання засудженим залежно від 
його поведінки. Якщо засуджений веде 
себе позитивно, то об’єм його прав або 
наданих йому пільг збільшується, а якщо 
негативно, то об’єм прав і пільг скорочу-
ється.
Не дивлячись на те, що термін «про-

гресивна система» у нормативних актах на 
теренах України був закріплений тільки у 
Виправно-трудовому кодексі УРСР 1925 р., 
елементи прогресивної системи знайшли 
своє відображення в інститутах зміни умов 
тримання засуджених у Виправно-трудо-
вому кодексі УРСР 1970 р. та у Криміналь-
но-виконавчому кодексі України 2003 р.
Відомі різні форми прогресивної сис-

теми, які передбачені чинним Криміналь-
но-виконавчим кодексом України. Умови 
тримання засуджених можуть змінювати-
ся шляхом переведення з однієї виправної 
колонії до колонії іншого рівня безпеки, 
із однієї структурної дільниці виправних 
і виховних колоній до дільниці: каранти-
ну, діагностики і розподілу; ресоціалізації; 
посиленого контролю; соціальної реабілі-
тації, але у межах одного і того ж місця по-
збавлення волі.
Зміни такого порядку мають на меті, 

по-перше, стимулювати виправлення засу-
дженого та створювати у нього готовність 
до самокерованої правослухняної поведін-
ки; по-друге, поступово підготувати засу-
дженого до самостійного загальноприй-
нятого соціально-нормативного життя в 
суспільстві.
Складний характер зміни умов триман-

ня засуджених до позбавлення волі обумо-
вив наявність у науковій літературі різних 
підходів до поняття його сутності, визна-
чення та меж функціонування. Так, Г.А. Ава-
несов [17], під зміною умов тримання за-
суджених розуміє відповідну прогресивну 
систему. А.І. Васильєв, розглядаючи місце 
і роль зміни умов тримання засуджених 

у системі засобів заохочення і стягнення, 
дійшов висновку, що зміна умов засудже-
них є одним із важливих факторів, які за-
безпечують диференціацію застосування 
заходів виховного впливу [18]. Т.І. Перко-
ва стверджує, що зміна умов тримання є 
складовим елементом системи заходів за-
охочення і стягнення[19].
Аналіз вказаних та інших точок зору 

авторів дозволяє зробити висновок, що у 
визначенні сутності і меж функціонування 
інституту зміни умов тримання засуджених 
проглядаються цілком протилежні точки 
зору, відповідно до яких даний інститут 
або відмежовують від системи заохочень і 
заходів стягнення, або вважають його од-
ним із засобів заохочення і стягнення.
На нашу думку, ст. 51 КК України ви-

значила систему кримінальних покарань. 
Особі, яка вчинила злочин, має бути при-
значене покарання, необхідне і достатнє 
для її виправлення та попередження но-
вих злочинів. Кримінально-виконавче за-
конодавство визначає чітку систему і по-
рядок виконання покарань, пов’язаних з 
позбавленням волі[20]. Дана система обу-
мовлена загальними засадами і основни-
ми засобами виправлення і ресоціалізації 
засуджених, а її механізм побудований та-
ким чином, що дає можливість не тільки 
замінити одне покарання іншим, більш 
м’яким у процесі його виконання, а також 
залежно від поведінки засудженого і став-
лення до праці та навчання суттєво зміни-
ти умови відбування покарання.
Виходячи з висловленого можна зро-

бити висновок про те, що у кримінально-
му та кримінально-виконавчому законо-
давстві, як специфічній системі соціально-
правового характеру, функціонує відносно 
самостійна система – прогресивна система 
виконання покарань. Така система являє 
собою сукупність правил, які регулюють 
порядок зміни умов відбування покаран-
ня, а характер цих змін знаходиться в за-
лежності від досягнення засудженим від-
повідного ступеня виправлення та фак-
тично відбутого строку покарання.
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Висновки
Резюмуючи вищевикладене, можна 

зробити висновок про те, що прогресивна 
система – дуже важливий для виправлен-
ня та ресоціалізації засуджених інститут 
кримінально-виконавчого права, оскільки 
має на меті суттєве покращення правового 
статусу засуджених, що відбувають пока-
рання у виді позбавлення волі на певний 
строк. Проте на сьогодні існує низка про-
блем щодо його застосування на практиці, 
які потре бують негайного вирішення, зо-
крема до цільним буде на законодавчому 
рівні дати роз’яснення щодо понять «став 
на шлях виправлення» (ч. 3 ст. 82 К Укра-
їни), та поняття «стають на шлях виправ-
лення» (ч. 1 ст. 101 КВК України). На ці та 
інші проблеми зверталася увага багатьох 
науковців, які ускладнюють застосування 
юридичних норм на практиці.
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АНОТАЦІЯ 
Досліджено теоретичні положення функ-

ціонування одного із інститутів кримінально-
виконавчого права - прогресивну систему від-
бування покарання. Від правильного вивчення 
й ретельності впровадження форм, видів та 
елементів цього інституту залежить досяг-
нення основної мети покарання - виправлен-
ня та ресоціалізація засудженого. Особливу 
увагу приділено окремим малодослідженим ас-
пектам цієї проблеми.
Ключові слова: наукові дослідження, нор-

мативно-правові акти, характер і зміст про-
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помога, нагляд, зміни поведінки засудженого в 
кращий бік.

SUMMARY 
The theoretical positions of functioning of one of 

institutes of criminal-executive law - the progressive 
system of serving punishment are investigated. 
From the correct study and thoroughness of the 
introduction of the forms, types and elements of this 
institution, the achievement of the main purpose of 
the punishment - the correction and re-socialization 
of the convicted person depends. Particular 
attention is paid to individual, little-studied aspects 
of this problem.

Key words: scientifi c research, normative legal 
acts, character and content of the progressive 
system, positive results, special terminology, post-
penitentiary assistance, supervision, changes in the 
behavior of the convicted person for the better.

трудовые учреждения с другим видом ре-
жима / Т.И. Перкова. - М.: Юридическая 
литература, 1985. - 150 с.

20.Якимович Ю.К. Правовая при-
рода изменения условий со держания 
лишенных свободы и дальнейшее совер-
шенствование исправительно-трудового 
законодательства / Ю.К. Якимович // Но-
вая конституция СССР и про блемы право-
ведения: [сборник / ред.: В.Ф. Волович и 
др.]. - Томск: Изд-во Томск. ун-та, 1980. - 
С. 140-141. 



131

Ëîáà÷ À.Ì. - Ïðîãðåñèâíà ñèñòåìà â³äáóâàííÿ ïîêàðàííÿ

ÊÐÈÌ²ÍÀËÜÍÎ-ÏÐÀÂÎÂÀ ÎÕÎÐÎÍÀ ÏÐÀÂÀ 
ÍÀ ÎÑÂ²ÒÓ Â ÓÊÐÀ¯Í²

В статье проведен анализ уголовно-право-
вой охраны права на образование в Украине. 
Проанализировано понятие «право на обра-
зование» в соответствии с предписаниями 
действующего украинского законодательства, 
международных документов в области прав 
человека и теоретических работ в этом на-
правлении исследования. Аргументировано 
социальную обусловленность криминализа-
ции нарушения права на получение образова-
ния и обосновано применение мер уголовно-
правового воздействия к лицам, виновным в 
совершении посягательств на право на полу-
чение образования.
Ключевые слова: уголовно-правовая охра-

на, образование, право на образование, уголов-
ная ответственность, социальная обуслов-
ленность, криминализация.
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ству, збагачення на цій основі інтелектуаль-
ного, економічного, творчого, культурного 
потенціалу Українського народу, підвищен-
ня освітнього рівня громадян задля забезпе-
чення сталого розвитку України та її євро-
пейського вибору [1].
Система освіти перебуває у стані ре-

формування. У Новому Законі України 
«Про освіту» задекларовано багато змін. 
Закон гарантує та забезпечує автономію 
закладів освіти, що дає їм змогу само-
стійно, ефективно та якісно функціону-
вати, регламентує засади громадського 
самоврядування та контролю у закладах 
освіти та в галузі освіти на різних рівнях. 
Статті закону забезпечують прозорість та 
інформаційну відкритість закладів освіти, 
визначають права та обов’язки учасників 
навчального процесу, серед яких закрі-
плюються і міжнародні стандарти у галузі 
прав людини.
Актуальність дослідження обраної про-

блематики та необхідність її подальшої на-
укової розробки зумовлена тим, що в умо-
вах глобалізації право на освіту набуває все 
більш важливого значення і забезпечує най-
важливіші життєві потреби й інтереси лю-
дини, гарантує їй гідний рівень життя. Саме 
освіта є стратегічним ресурсом поліпшення 
добробуту людей, забезпечення національ-
них інтересів, зміцнення конкурентоспро-
можності держави, складовою практично 
всіх сфер життєдіяльності. І тому пробле-
ма вдосконалення та подальшого розвитку 
кримінально-правової охорони сфери освіти 

Постановка проблеми
Освіта є основою інтелектуального, ду-

ховного, фізичного і культурного розвитку 
особистості, її успішної соціалізації, еконо-
мічного добробуту, запорукою розвитку сус-
пільства, об’єднаного спільними цінностями 
і культурою, та держави.
Метою освіти є всебічний розвиток лю-

дини як особистості та найвищої цінності 
суспільства, її талантів, інтелектуальних, 
творчих і фізичних здібностей, формування 
цінностей і необхідних для успішної саморе-
алізації компетентностей, виховання відпо-
відальних громадян, які здатні до свідомого 
суспільного вибору та спрямування своєї ді-
яльності на користь іншим людям і суспіль-
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в Україні залишається однією із найактуаль-
ніших.

Аналіз останніх досліджень 
і публікацій

Проблеми порушення права на отри-
мання освіти розглядалися в контексті до-
слідження інших злочинних посягань на 
виборчі, трудові та інші особисті права і 
свободи людини й громадянина в робо-
тах П. П. Андрушка, Т. С. Батраченко, 
І. В. Берднік, Ю. І. Дем’яненко, І. О. Зін-
ченко, Д. О. Колодіна, Д. Ю. Кондратова, 
Л. П. Медіної, М. О. Мягкова, С. Я. Лихо-
вої, В. І. Павликівського, В. М. Панькевича, 
В. П. Тихого, О. О. Семенюка та інших. У 
рамках дослідження питань кримінально-
правової охорони особи в науці криміналь-
ного права незалежної України А. С. За-
леська вивчала окремі питання криміналь-
но-правової охорони права на освіту в Укра-
їні, а Є. С. Мнишенко стан та перспективи 
кримінально-правової політики у сфері пра-
ва на отримання освіти в Україні.

Метою даної статі є узагальнення осно-
вних положень й комплексний аналіз про-
блем кримінально-правової охорони права 
на освіту в Україні у світлі прийняття За-
кону України «Про освіту» (2017 р.), а також 
розробка та обґрунтування авторських про-
позицій з удосконалення відповідних поло-
жень чинного законодавства.

Виклад основного матеріалу
Сьогодення визначає освіту невід’ємною 

складовою кожного суспільства та важли-
вою передумовою його розвитку. Освіта – 
не лише показник загальної культури, але 
й один із елементів модернізації та удоско-
налення функціонування держави та її ор-
ганів влади. Освіта є запорукою внутріш-
нього особистісного становлення людини, 
підвищенням її інтелектуального потенці-
алу та шляхом до самореалізації. Все це, у 
свою чергу, обумовлює надання особливого 
значення питанню щодо забезпечення та 
захисту права на освіту в Україні та у світі. 
Україна як демократична держава з огляду 
на міжнародну спільноту визнала нові орієн-
тири та фундаментальні цінності, що невід-

дільно пов’язані з правами людини. Серед 
них пріоритетне місце займає закріплення 
та гарантування права на освіту. Нові векто-
ри розвитку країн (із наданням освіті важли-
вого значення) посилюють необхідність до-
слідження права на освіту як у міжнародній, 
так і в національній площині.
Держава забезпечує доступність і без-

оплатність дошкільної, повної загальної се-
редньої, професійно-технічної, вищої осві-
ти в державних і комунальних навчальних 
закладах; розвиток дошкільної, повної за-
гальної середньої, позашкільної, професій-
но-технічної, вищої і післядипломної освіти, 
різних форм навчання; надання державних 
стипендій та пільг учням і студентам
У сучасному глобалізованому й інфор-

матизованому світі освіта стає вирішальним 
чинником суспільного прогресу і національ-
ної безпеки, важливою складовою повного 
розвитку людської особистості, збільшення 
поваги до прав і свобод людини [2, с. 292]. 
Сьогодні без необхідної освіти людина не 
зможе забезпечити собі належних умов жит-
тя, а також всебічно реалізуватись як осо-
бистість, котра цілковито усвідомлює свій 
державно-правовий статус та здатна захи-
щати свої права в разі їх порушення. Це ще 
раз доводить важливість права на освіту в 
реаліях сучасної дійсності. 
Згідно зі ст. 53 Конституції України, 

право на освіту віднесено до основополож-
них прав і свобод людини і громадянина [3]. 
Право на освіту – це позитивне право, адже 
воно породжує своїм існуванням позитивні 
обов’язки держави. До них варто віднести: 
підтримку мережі дошкільних навчальних 
закладів, системи середніх шкіл, професій-
но-технічної та вищої освіти, системи підви-
щення кваліфікації, післядипломної освіти; 
гарантії рівних можливостей розвитку дер-
жавних і приватних навчальних закладів; 
гарантії недопущення зниження рівня ви-
кладання у приватних навчальних закла-
дах у порівнянні із державними; гарантії 
отримання безоплатної середньої освіти у 
державних навчальних закладах; надання 
стипендій і пільг учням і студентам; гаран-
тії рівного доступу та отримання безоплат-
ної освіти у державних вищих навчальних 
закладах на конкурсній основі; право наці-
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ональних меншин розвивати систему наці-
ональної освіти у державних і комунальних 
навчальних закладах тощо [4, с. 289-290; 5, 
с. 175].
Право на освіту, яке закріплене у ст. 

53 Конституції України [3], посідає важли-
ве місце в системі прав і свобод людини і яке, 
за твердженням В.О. Боняк, «…є необхідним 
фактором розвитку не тільки особистості, її ін-
телектуального потенціалу, але й політичної 
та економічної системи суспільства» [6, с. 2]. 
Цілком очевидно, що «освіта в сучасному 
глобалізованому й інформатизованому світі 
дедалі більше стає вирішальним чинником 
суспільного прогресу і національної безпе-
ки, важливою складовою повного розвитку 
людської особистості, збільшення поваги до 
прав і свобод людини... Без необхідної осві-
ти людина не зможе забезпечити собі на-
лежних умов життя і реалізуватись як осо-
бистість, а також усвідомити і захистити свої 
права» [7, с. 36].
Конституційне право на освіту включає в 

себе ряд відносно самостійних прав та тісно 
взаємопов’язане з іншими конституційними 
правами, зокрема з правом на працю, со-
ціальний захист, віросповідання, достатній 
життєвий рівень, свободу слова тощо. Так, 
у ч. 2 ст. 43 Конституції України зазначено, 
що держава «реалізовує програми професій-
но-технічного навчання, підготовки і пере-
підготовки кадрів відповідно до суспільних 
потреб» [3].
Серед числа відомих та досить вагомих 

міжнародних джерел закріплення фунда-
ментальних прав і свобод людини і грома-
дянина є Загальна декларація прав лю-
дини, яку у світовій практиці не можна не 
відмітити як першооснову вказаного вище 
явища. Так, у статті 26 Загальної декларації 
прав людини (1948 р.) регламентовано пра-
во кожної людини на освіту. Тут було визна-
чено, що освіта повинна бути спрямована 
на повний розвиток людської особи і збіль-
шення поваги до прав людини й основних 
свобод; повинна сприяти взаєморозумінню, 
терпимості i дружбі поміж народами, расо-
вими або релігійними групами, повинна 
сприяти діяльності Організації Об’єднаних 
Націй по підтриманню миру тощо [8]. Сьо-
годні право на освіту також регулюється низ-

кою інших міжнародних договорів. Досить 
змістовно розкриває вказане питання Між-
народний пакт про економічні, соціальні і 
культурні права ООН (1966 р). Так, стаття 
13 Пакту визначила, що держави, які визна-
ли положення даного документа, одночасно 
визнають право кожної людини на освіту. 
Також з його змісту випливає те, що освіта 
повинна бути скерована на забезпечення 
загального блага. Разом з цим Пакт встано-
вив обов’язки до держав щодо забезпечення 
реалізації права на освіту тощо [9]. Наступ-
ним важливим документом, який заслуговує на 
увагу у контексті забезпечення права на освіту 
стала Конвенція про боротьбу з дискримінацією 
у сфері освіти (1960 р.) [10]. У зв’язку із зазна-
ченим нормативним актом стає зрозуміло, 
що обмеження осіб за ознаками раси, кольо-
ру шкіри, статі, релігійними та політичними 
поглядами, національним чи соціальним 
походженням, економічним становищем та 
іншими особистісними ознаками є негатив-
ним, деструктивним суспільним явищем, що 
перешкоджає утвердженню головних за-
вдань правової держави. У суспільстві таке 
явище іменується дискримінацією і його 
можливі наслідки вже неодноразово диву-
вали та обурювали світову спільноту. Тому, 
проводячи аналіз положень даної Конвен-
ції, можна стверджувати, що основна її мета 
полягає у «викоріненні» всіх можливих про-
явів дискримінації в освітньому процесі та 
забезпеченні рівного доступу до освіти кож-
ної особи. У процесі дослідження визнаних 
міжнародною спільнотою конвенцій, які є 
дотичними або охоплюють питання регулю-
вання права на освіту, потрібно звернути ува-
гу на Конвенцію про права дитини (1989 р.), 
яка у статтях 28-29 закріпила право дитини 
на освіту; передбачила заходи по реалізації 
даного права; певним чином сприяла узго-
дженості дій держави по виконанню її при-
писів [11].
Виходячи з даного аналізу, як правиль-

но зазначила К. М. Романенко, «для удо-
сконалення конституційного регулювання 
права на освіту в Україні доцільно викорис-
тати такі елементи європейського досвіду: 
конституювання ліберального підходу до 
забезпечення права на освіту має лежати в 
основі його конституційного визначення; у 
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контексті конституювання ролі держави як 
гаранта права на освіту більш чітко має бути 
визначена взаємодія державних і недер-
жавних інститутів в освітній сфері; надання 
більшої уваги морально-релігійним та мов-
ним питанням забезпечення права на осві-
ту» [12, с. 15].
Право на освіту є міжнародно визнаним 

правом людини, воно має загальний харак-
тер, тобто є неодмінною складовою консти-
туційно-правового статусу будь-якої людини 
та є рівним для всіх, незалежно від статі, ет-
нічного та соціального походження, майно-
вого стану, місця проживання, політичних, 
релігійних та інших переконань, мовних 
або інших ознак. Це право є невід’ємним, 
його не можна передати суспільству, держа-
ві, іншій людині чи успадкувати, від нього 
не можна відмовитись, воно лише визна-
ється державою на конституційному рівні. 
Будучи основним за своєю природою, право 
на освіту відрізняється безстроковим харак-
тером і, отримавши міжнародно-правову 
та конституційну форму закріплення, воно 
існує постійно. Зазначене право належить 
кожному від народження і виступає як таке, 
що діє безпосередньо, незалежно від інших 
юридичних умов та не припиняється після 
реалізації [7, с. 39].
Водночас, відображення таких категорій, 

як «право на освіту» та «отримання освіти», 
у тексті статей чинного КК України автома-
тично включає ці поняття до переліку тер-
мінології кримінального права. Як зауважує
З. А. Тростюк, «понятійний апа-
рат кримінального права є сукупністю 
«взаємопов’язаних та структурно впорядко-
ваних понять та категорій, які виражені за 
допомогою термінів (термінологічних зво-
ротів) та роз’яснені за допомогою визначень 
(дефініцій), що є знаряддям формування 
кримінально-правових норм та призначе-
ний для передачі адресату правової інфор-
мації, що вміщена в таких нормах» [13,-
с. 115].
З метою надання можливості безпере-

шкодної реалізації цього права законодав-
цем у ст. 183 Кримінального кодексу Укра-
їни (далі – КК) встановлено кримінальну 
відповідальність осіб, винних у незаконній 
відмові в прийнятті до навчального закладу 

будь-якої форми власності та у незаконній 
вимозі оплати за навчання в державних або 
комунальних навчальних закладах. Кри-
мінально-правова охорона права на отри-
мання освіти стала новелою вітчизняного 
кримінального права. Цим фактом було за-
свідчено ставлення держави до освіти як до 
значної соціальної цінності, що вимагає її за-
хисту кримінально-правовими засобами, по-
ряд з іншими правами і свободами людини 
і громадянина [14, с. 4]. Першою частиною 
регламентується відповідальність за неза-
конну відмову у прийнятті до навчального 
закладу будь-якої форми власності, а другою 
– незаконна вимога оплати за навчання у 
державних або комунальних навчальних за-
кладах [15].
Поєднання у межах однієї статті Особли-

вої частини КК України двох різних складів 
злочинів не може бути визнано вдалим рі-
шенням з боку законодавця. Однак, така си-
туація стосується не лише положень частин 
1 і 2 ст. 183 КК України. Значна кількість 
статей Особливої частини КК України поєд-
нує низку різних складів злочинів у межах од-
нієї норми, а об’єднуючим елементом у та-
ких випадках виступає безпосередній об’єкт 
злочину. У випадку ст. 183 КК України, оче-
видно, законодавець таким об’єктом визна-
вав право на отримання освіти, що і відобра-
жується у назві статті.
Криміналізація порушення права на 

отримання освіти була обумовлена необ-
хідністю захисту цього права як високої со-
ціальної та культурної цінності за умов не-
сприятливого розвитку економіки держави, 
відсутності необхідної для отримання на-
лежного рівня освіти всіх видів підтримки з 
боку органів державної влади та органів міс-
цевого самоврядування. Застосування захо-
дів кримінально-правового впливу в даному 
випадку стало послідовним законодавчим 
кроком, що підтверджується узгодженістю 
з принципами криміналізації, повною від-
повідністю загальнодержавній тенденції за-
хисту прав і свобод, їх належного гаранту-
вання.
Тлумачення терміна «освіта» має значну 

низку підходів. Лише у сучасній педагогіці 
їх п’ять [16, с. 92–93]. На рівні енциклопе-
дичного тлумачення це одне з «найбільш 
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важливих конституційних прав людини, 
яке утворює передумови для розвитку її як 
особистості, так і всього суспільства» [17, 
с. 167]. На науковому рівні право на освіту 
в Україні визначається як конституційне 
право громадян України (ст. 53 Конституції 
України). Освіта в Україні ґрунтується на 
засадах гуманізму, демократії, національної 
свідомості, взаємоповаги між народами і на-
ціями [18, с. 701].
Відповідно до ч. 1 ст. 3 Закону України 

«Про освіту» [1] право громадян України на 
освіту сформульовано так: кожен має право 
на якісну та доступну освіту. Право на освіту 
включає право здобувати освіту впродовж 
усього життя, право на доступність осві-
ти, право на безоплатну освіту у випадках 
і порядку, визначених Конституцією та за-
конами України. Україні створюються рів-
ні умови доступу до освіти. Ніхто не може 
бути обмежений у праві на здобуття освіти. 
Право на освіту гарантується незалежно від 
віку, статі, раси, стану здоров’я, інвалідності, 
громадянства, національності, політичних, 
релігійних чи інших переконань, кольору 
шкіри, місця проживання, мови спілкуван-
ня, походження, соціального і майнового 
стану, наявності судимості, а також інших 
обставин та ознак.
З огляду на конституційне визначення 

права на освіту та визначення поняття осві-
ти, право на освіту – це гарантоване Консти-
туцією України право громадян на доступне 
отримання всіх рівнів освіти відповідно до 
вимог чинного законодавства доступної як 
безоплатної за рахунок бюджетного фінан-
сування, так і оплатної – у разі навчання на 
умовах договору. 
Освіта є не процесом, а певним станом, 

який особа повинна набути. Саме про це 
свідчать такі мовні конструкції, як «наяв-
ність освіти», «рівень освіти». Очевидно, що 
право на освіту охоплює гарантії набуття та-
кого стану певним чином.
Однак, за конкретизації лінгвістичного 

ряду у мовних конструкціях, що вживають-
ся у ст. 53 Конституції України («право на 
освіту») та у ст. 183 КК України («отримання 
освіти»), вбачається, що ці поняття лексич-
но істотно відрізняються. У першому варі-
анті головним членом речення є освіта як 

явище, у другому – її отримання. Відповідно 
до змісту положення ч. 2 ст. 53 Конституції 
України, на державу покладається обов’язок 
забезпечення доступності і безоплатність 
певних видів освіти, а відповідно до ч. 3 цієї 
ж норми, громадяни мають право на здобут-
тя освіти. Отже, конституційне визначення 
істотно відрізняється від кримінально-пра-
вового – «отримання освіти».
Структура освіти являє собою сукупність 

етапів отримання знань, виховання і розви-
тку особистості залежно від її вікових, а та-
кож фізико-психологічних характеристик. 
Система ж освіти є єдиним комплексом ін-
ституцій (установ, організацій, органів дер-
жавної влади та органів місцевого самовря-
дування), метою діяльності яких є надання 
освітніх послуг згідно з вимогами і стан-
дартами українського законодавства. Етапи 
отримання освіти відповідно до її структури 
є послідовними, забезпечують наступність 
освіти; кожен наступний етап базується на 
попередньому. Кожен етап у структурі осві-
ти створює умови для можливості отриман-
ня знань і вмінь з урахуванням конкретних 
особливостей психологічного і фізичного 
розвитку особистості в контексті її віку, ста-
ну здоров’я та раніше отриманого рівня 
освіти.
Наука кримінального права не надто ба-

гато уваги взагалі приділяла питанням кри-
мінально-правового регулювання системи 
освіти і науки. Фактично, переважна біль-
шість наукових досліджень цієї сфері стосу-
валася питань тлумачення норми на рівні 
науково-практичних коментарів або окре-
мих статей. У той же час, соціальна природа 
таких злочинів і ефективність кримінально-
правової протидії їх вчиненню зводилися до 
оцінки корупційних дій у закладах освіти. 
Система освіти є тим особливим серед-

овищем, де злочинне діяння зачіпає інтер-
еси всіх учасників виховного або навчально-
го процесу. По суті, завдаючи шкоди інте-
ресам дитини, злочинець, порушуючи пра-
во на отримання освіти, у якості потерпілих 
лишає батьків, опікунів або піклувальників 
дитини (якщо діяння вчинене на шкоду 
правам неповнолітнього). Інша мова щодо 
діянь, які посягають на права повнолітніх 
[19, с. 180].
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На сьогодні в Україні виникають систем-
ні порушення прав громадян на отримання 
освіти: безкоштовність освіти, задекларова-
на ст. 53 Конституції України, не забезпече-
на правом, зокрема кримінальним, – норма, 
передбачена ст. 183 КК України, фактично 
не діє. Внаслідок такої ситуації порушення 
права на отримання освіти мають систем-
ний характер, а населення впевнене у не-
можливості подолати систему, хоча активно 
висловлює готовність захищати свої пору-
шені права.
Важливо підкреслити, що не всі сус-

пільно небезпечні діяння, що посягають на 
конституційне право громадян на освіту, 
можуть мати корупційний характер. Коруп-
ційні діяння, якими порушується право гро-
мадян на освіту, висвітлювалися лише через 
доведені факти їх поширення. При цьому, 
сьогодні проблема порушення права на 
освіту не обмежується лише тими діяннями, 
які описані у ст. 183 КК України, і пов’язані 
не виключно з корупційними діями (ст. 368, 
369 КК України та ін.). Порушенням права 
на освіту є будь-яке діяння, яке перешко-
джає реалізації такого права у законний 
спосіб. До питань же кримінально-правової 
політики належать концептуальні та такти-
ко-стратегічні заходи убезпечення суспіль-
ства від найбільш суспільно небезпечних із 
них. Соціальною обумовленістю криміналі-
зації порушення права на отримання освіти 
слід вважати причинно-наслідковий зв’язок 
між сформованими в суспільстві умовами, 
що роблять можливим порушення права 
на отримання освіти, та рішенням держави 
віднести діяння, що порушують це право, 
до переліку суспільно небезпечних (злочин-
них) [20, с. 337].
Криміналізація порушення права на 

отримання освіти стала послідовним кроком 
держави в рамках реалізації кримінально-
правової політики, спрямованої на захист 
прав і свобод людини і громадянина, а та-
кож охорони соціальної сфери життя сус-
пільства.
Соціальна обумовленість криміналіза-

ції порушення права на отримання освіти, 
перш за все, полягає в необхідності захисту 
можливості отримати освіту належного рів-
ня громадянами України, а також іноземця-

ми та особами без громадянства, що пере-
бувають в Україні на законних підставах, від 
протиправних посягань з боку службових 
осіб навчальних закладів.

Висновки
Процеси входження України до євро-

пейського освітнього і наукового простору й 
ефективне запровадження Болонської систе-
ми у навчальних закладах нашої країни не-
можливі без належної протидії злочинним 
діянням, що порушують право на отримання 
освіти, зокрема корупційним та іншим сус-
пільно небезпечним проявам у вітчизняній 
системі освіти. Водночас єдиних підходів до 
такої протидії Україна досі не запровадила, 
а кримінально-правові засоби впливу на сус-
пільно небезпечні прояви, які унеможливлю-
ють належну реалізацію права громадян на 
отримання освіти, мають локальний харак-
тер, відсутні єдині підходи та послідовність в 
убезпеченні від суспільно небезпечних пося-
гань на гарантоване Конституцією України 
право на отримання освіти.
З наведеного слід зробити  висновок про 

те, що Україні необхідна ефективна кримі-
нально-правова політика у сфері права на 
отримання освіти, спрямована на не лише 
на розробку і запровадження в державі ді-
євої системи протидії суспільно небезпечним 
посяганням на право на отримання освіти з 
боку держави, а й виховання правосвідомос-
ті та правової культури всіх суб’єктів освітян-
ських відносин щодо недопущення злочин-
них посягань на гарантоване ст. 53 Конститу-
ції України право на доступність і безоплат-
ність отримання всіх видів освіти у державі.
У цілому ж кримінально-правова охо-

рона права на отримання освіти повинна 
розглядатися як напрям вітчизняної кри-
мінально-правової політики, що становить 
впорядковану систему злагоджено реалізо-
ваних у державі тактичних і стратегічних 
заходів, спрямованих на протидію пору-
шенням права на отримання освіти засоба-
ми кри мінального права.
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Criminal law protection of the right to 
education in Ukraine

The processes of Ukraine’s accession to the 
European educational and scientifi c space and 
the effective implementation of the Bologna 
system in educational institutions of our coun-
try are impossible without proper counterac-
tion to criminal acts that violate the right to ed-
ucation, in particular corruption and other so-
cially dangerous manifestations in the national 
educational system. At the same time, Ukraine 
has not yet put in place the only approaches to 
such an opposition, and criminal-law means of 
infl uencing socially dangerous manifestations 
that make it impossible to properly implement 
the right of citizens to education, are local in 
nature, there are no common approaches and 
consistency in securing from socially danger-
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АНОТАЦІЯ 
У статті проведений аналіз криміналь-

но-правової охорони права на освіту в Україні. 
Проаналізовано поняття «право на освіту» 
відповідно до приписів чинного українського за-
конодавства, міжнародних документів у сфері 
прав людини та теоретичних праць у цьому 
напрямі дослідження. Аргументовано соці-
альну обумовленість криміналізації порушен-
ня права на отримання освіти та обґрунто-
вано застосування заходів кримінально-право-
вого впливу до осіб, винних у вчиненні посягань 
на право на отримання освіти.
Ключові слова: кримінально-правова охо-

рона, освіта, право на освіту, кримінальна 
відповідальність, соціальна обумовленість, 
криміналізація.

ous attacks guaranteed by the Constitution 
Ukraine’s right to education.

The article analyzes the criminal law pro-
tection of the right to education in Ukraine. 
The concept of “right to education” is analyzed 
in accordance with the provisions of the cur-
rent Ukrainian legislation, international hu-
man rights instruments and theoretical works 
in this area of research. The social conditional-
ity of the criminalization of the violation of the 

right to education was substantiated and the 
use of measures of criminal law infl uence on 
the perpetrators of encroachments on the right 
to education was substantiated.

It is concluded that Ukraine needs an ef-
fective criminal law in the fi eld of the right 
to education, aimed not only at the develop-
ment and introduction in the state of an effec-
tive system of countering a socially dangerous 
encroachment on the right to education from 
the state, but also the development of legal 
awareness and legal culture all subjects of edu-
cational relations in order to prevent criminal 
encroachments on guaranteed article. 53 of the 
Constitution of Ukraine the right to access and 
free-of-charge access to all types of education 
in the state.

In general, the criminal law protection of 
the right to education should be regarded as 
a direction of domestic criminal law, which is 
an orderly system of coordinated implementa-
tion of tactical and strategic measures aimed at 
countering the violation of the right to educa-
tion by means of criminal law.

Key words: criminal law protection, educa-
tion, right to education, criminal liability, social 
conditionality, criminalization.



139

Äÿê³í ß.Î. - Îãëÿä çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ÿê çàñ³á îòðèìàííÿ äîêàç³â...

ÎÃËßÄ ÇÅÌÅËÜÍÎ¯ Ä²ËßÍÊÈ 
ßÊ ÇÀÑ²Á ÎÒÐÈÌÀÍÍß ÄÎÊÀÇ²Â 

ÑÒÎÐÎÍÎÞ ÎÁÂÈÍÓÂÀ×ÅÍÍß Ï²Ä 
×ÀÑ ÄÎÊÀÇÓÂÀÍÍß Ó ÑÏÐÀÂÀÕ, 
ÏÎÂ’ßÇÀÍÈÕ ²Ç ÍÅÇÀÊÎÍÍÈÌ 

ÇÀÂÎËÎÄ²ÍÍßÌ ÇÅÌËÅÞ

В статье разработаны рекомендации 
по проведению осмотра земельного участ-
ка как одного из средств получения дока-
зательств при доказывания по делам, свя-
занным с незаконным завладением землей. 
Определена роль осмотра, как средства 
получения доказательств стороной обви-
нения при доказывании по делам, связан-
ным с незаконным завладением землей. 
Осмотр земельного участка в зависимости 
от формы собственности проводится на 
основании постановления следственного су-
дьи. Констатировано, что целью осмотра 
земельного участка является определение 
площади самовольно занятого земельного 
участка и границ такого участка, а так-
же фиксация состояния земельного участ-
ка. Охарактеризована специфика осмотра 
земельного участка, круг лиц, которые 
привлекаются к его проведению, определе-
ны этапы проведения осмотра земельного 
участка. Определены особенности состав-
ления протокола осмотра. Констатиро-
вано, что основными приемами фиксации 
осмотра места происшествия, применя-
емыми при осмотре земельного участка, 
являются: протоколирование, фотографи-
рование, измерения, составления планов и 
схем, изъятие предмета вместе со следами.
Ключевые слова: осмотр места проис-

шествия, протокол, земельный участок, 
незаконное завладение; доказательство; 
средство получения доказательств.

 ÄßÊ²Í ßðîñëàâ Îëåêñàíäðîâè÷ - âèêëàäà÷ Íàö³îíàëüíî¿ àêàäåì³¿ 
âíóòð³øí³õ ñïðàâ 

ÓÄÊ 343.50+343.98

Постановка проблеми
Під час доказування у справах, 

пов’язаних із незаконним заволодінням 
землею, однією із найбільш значущих 
слідчих (розшукових) дій є огляд місця 
події. Аналіз правозастосовної практики 
свідчить, що саме неправильне проведен-
ня огляду місця події в більшості випадків 
є підставою для винесення виправдуваль-
ного вироку (47%). Опитування слідчих 
показало, що порушення допускаються 
у зв’язку з: недостатністю досвіду розслі-
дування кримінальних проваджень такої 
категорії (27%); неправильними замірами 
площі земельної ділянки (18 %); під час 
огляду не здійснено розподіл між само-
вільно зайнятою земельною ділянкою та 
прилеглою територією, яка не використо-
вується під час вчинення злочину (31 %), 
інші порушення (24%). Наявність зазначе-
них проблем зумовлює необхідність більш 
детального аналізу проведення такої слід-
чої (розшукової) дії.

Аналіз останніх досліджень 
і публікацій

Теоретичні і практичні проблеми про-
ведення огляду як засобу отримання до-
казів стороною обвинувачення під час 
доказування у справах, пов’язаних із не-
законним заволодінням землею досліджу-
вали З.С. Галаван, О.М. Гумін, Н.І. Кли-
менко, М.М. Кульпанов, Ю.В. Сіроштан, 
Н.М. Татарин, І.С. Тльянчук. Проблеми 
проведення огляду в цілому досліджува-
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ли Г.С. Бідняк, П.Д. Біленчук, О.Л. Ко-
билянський, А.В. Коваленко, О. Коваль-
чук, А.В. Кофанов, Б.Є. Лук’янчиков, 
Є.Д. Лук’янчиков, В.О. Попелюшко, 
В.І. Цимбалюк, Л.Д. Скільська, Н.В. Тим-
офєєва, Є.С. Хижняк та інші. Разом з 
тим аналіз теоретичних напрацювань та 
правозастосовної практики свідчить, що 
окремі проблеми огляду як засобу отри-
мання доказів стороною обвинувачення 
під час доказування у справах, пов’язаних 
із незаконним заволодінням землею, не 
достатньо розкриті в теорії кримінально-
го процесу, що призводить до того, що 
практичні працівники допускають про-
цесуальні та тактичні помилки. Зокрема, 
огляд місця події проводять без урахуван-
ня специфіки проведення огляду земель-
них ділянок, неправильно визначаються 
підстави проведення такого виду огляду, 
його мета. Непоодинокими є випадки 
проведення огляду земельної ділянки без 
участі спеціалістів, що відображається на 
якості слідчої (розшукової) дії, без враху-
вання тактичних прийомів проведення 
такої слідчої (розшукової) дії, як огляд. 
Допускаються процесуальні помилки при 
складанні протоколу огляду місця події. 

Метою статті є розроблення рекомен-
дацій щодо проведення огляду земельної 
ділянки як одного із засобів отримання 
доказів під час доказування у справах, 
пов’язаних із незаконним заволодінням 
землею.

Виклад основного матеріалу
У теорії кримінального процесу роз-

різняють огляд місцевості, приміщення, 
речей та документів [1]. З метою вияв-
лення та фіксації відомостей щодо обста-
вин вчинення злочинів, пов’язаних із не-
законним заволодінням землею слідчий, 
прокурор проводять огляд місцевості та 
документів. Огляд речей проводиться 
лише під час розслідування кримінальних 
правопорушень екологічної спрямованос-
ті, метою яких є незаконне заволодіння 
землею, оскільки при огляді місцевості 
можуть бути вилучені речі, які були зна-
ряддям вчинення злочину та вилучають-

ся в ході огляду. Надалі вони підлягають 
огляду та експертному дослідженню при 
необхідності. 
Аналіз кримінальних проваджень свід-

чить, що під час розслідування криміналь-
них правопорушень, які порушують право 
фактичного користування без одержання 
офіційного статусу власника земельної ді-
лянки (ст.ст. 1971 356 КК України) прово-
дять огляд місцевості (самовільно зайнятої 
земельної ділянки) – 98% та огляд доку-
ментів – 99 %. Під час розслідування кри-
мінальних правопорушень, метою яких 
є незаконне набуття юридичних прав на 
землю (ст. 190, 364, 365-2 КК України), 
огляд місцевості проводиться рідше (23 
%), однак огляд документів проводиться у 
99,7 % кримінальних проваджень. Доказу-
вання у кримінальних правопорушеннях 
екологічної спрямованості, метою яких є 
незаконне заволодіння землею (ст. 2391, 
2392 КК України), передбачає проведення 
огляду місцевості (92%), огляду докумен-
тів (97%) та огляду речей (27%). 
Розглянемо більш детально найпоши-

реніший вид огляду – огляд місцевості і 
визначимо його особливості під час дока-
зування у справах, пов’язаних із незакон-
ним заволодінням земельними ділянками. 
Обсяг інформації, отриманий під час 

огляду місцевості, є основним джере-
лом визначення напрямів розслідування 
кримінального провадження, висунення 
основних версій про подію, планування 
подальших слідчих (розшукових) дій, спо-
собів процесуального отримання інфор-
мації для підтвердження або відхилення 
визначених версій [2].
Вимоги до проведення огляду місце-

вості регламентовані ст. 223, 237 КПК 
України. Специфікою огляду місця події 
земельної ділянки є те, що ця слідча (роз-
шукова) дія проводиться відповідно до 
правил, що передбачені для обшуку жит-
ла чи іншого володіння особи, тобто на 
підставі ухвали слідчого судді. Відповідно 
до ст. 237 КПК України огляд житла чи ін-
шого володіння особи здійснюється згід-
но з правилами КПК, передбаченими для 
обшуку житла чи іншого володіння осо-
би. Під час огляду земельної ділянки по-
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трібно зважати на положення Земельного 
кодексу України, де у ч. 2 ст. 2 зазнача-
ється, що суб’єктами земельних відносин 
є громадяни, юридичні особи, органи міс-
цевого самоврядування та органи держав-
ної влади [3]. Під час огляду земельної ді-
лянки, яка знаходиться у власності органу 
місцевого самоврядування, ухвала слідчо-
го судді на проведення огляду місця події 
не потрібна, а під час проведення огляду 
земельної ділянки, яка належить фізичній 
чи юридичній особі, органам державної 
влади, огляд місця події обов’язково має 
проводитись на підставі ухвали слідчого 
судді [4, с. 308; 5, с. 12]. У випадку, якщо 
земельна ділянка є власністю фізичної чи 
юридичної особи, її огляд передбачає со-
бою вторгнення у сферу інтересів особи, 
організацій та установ. Тому проведен-
ня такого огляду здійснюється на під-
ставі дозволу слідчого судді, отриманого 
в установленому порядку. Однак у разі, 
якщо земельна ділянка є державною чи 
комунальною власністю, огляд місця по-
дії може проводитись без ухвали слідчого 
судді. 
Захист права власності врегульований 

міжнародними договорами. Так, у ст. 12 
Загальної декларації прав людини зазна-
чається, що «ніхто не може зазнавати без-
підставного втручання в його особисте чи 
сімейне життя, безпідставного посягання 
на недоторканність його житла, таємницю 
його кореспонденції» [6], подібні права 
декларовані й у Міжнародному пакті про 
громадські і політичні права (ст. 17) [7] та 
Європейській конвенції про захист прав 
людини й основоположних свобод (ст. 8) 
[8], а також ст. 30 Конституції України га-
рантує недоторканність житла шляхом за-
борони проникати в житло чи до іншого 
володіння особи, проводити в них огляд 
чи обшук інакше, як за вмотивованим рі-
шенням суду [9].
Підставою для проведення огляду міс-

ця події є наявність конкретних відомос-
тей про можливість одержання доказів та 
наявність інформації про вчинений зло-
чин, що дає можливість зафіксувати факт 
його вчинення, обстановку місця події та 
інші обставини, що мають значення для 

з’ясування обстановки події і правильного 
вирішення справи. Огляд місця події (міс-
цевості) відповідно ч. 3 ст. 214 КПК Укра-
їни є невідкладною слідчою (розшуковою) 
дією і може бути проведена до внесення 
відомостей до Єдиного реєстру досудово-
го розслідування [10, с. 145]. 
Аналіз правозастосовної практики 

свідчить, що під час доказування у спра-
вах про незаконне заволодіння земельною 
ділянкою здебільшого огляд проводять на 
підставі ухвали слідчого судді (73%). Без 
ухвали слідчого судді огляд місця події 
проводиться лише у 18 % досліджуваних 
кримінальних проваджень з подальшою 
легалізацією огляду в порядку ст. 233 
КПК України. У цих випадках, за наяв-
ності відповідних підстав, кримінальне 
провадження реєструється негайно піс-
ля проведення огляду місця події. Огляд 
місця події – єдина слідча (розшукова) 
дія, у відношенні якої закон робить ви-
ключення й дозволяє його проведення до 
порушення кримінального провадження 
(справи) [10, с. 144]. Особливо велике зна-
чення має огляд місця події в тому разі, 
коли слідчий розпочинає розслідування, 
маючи лише інформацію про виявлен-
ня слідів злочину і огляд, по суті, є єдиною 
можливістю встановити низку важливих для 
розкриття злочину обставин [11, с. 153].
Суть огляду місця події під час доказу-

вання у справах про злочини, пов’язані із 
незаконним заволодінням земель, полягає 
в тому, що слідчий безпосередньо сприй-
має обстановку на земельній ділянці, яка 
є предметом злочину, він має можливість 
вивчити та дослідити матеріальні джерела 
доказової інформації.
Дослідження теоретичних напрацю-

вань щодо мети огляду місця події під 
час доказування у справах про злочини, 
пов’язані з незаконним заволодінням зе-
мель, свідчить, що вона залишається не 
достатньо дослідженою, оскільки теорети-
ки приділяли увагу або визначенню мети 
проведення огляду місця події під час роз-
слідування самовільного заняття земель-
ної ділянки, або злочинів, пов’язаних із 
земельними ділянками цвілому. Так, І.С. 
Тальянчук виділяє такі основні цілі, які 
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ставлять перед оглядом земельної ділян-
ки: встановлення причин виникнення по-
сягання на земельні ділянки (забруднення 
тощо); виявлення джерел забруднення, їх 
витоку або іншого шляху попадання; ви-
явлення постраждалих (людей, їх трупів, 
уражених тварин, рослин); встановлення 
часових меж ураження земельної ділянки 
(за можливості); проведення експрес-ана-
лізу та встановлення вражаючої речовини 
(із залученням відповідних спеціалістів); 
припинення злочинної діяльності (свідо-
мого продовження діяння, що спричиняє 
збитки порушенням екологічної безпеки, 
забрудненням земель відходами, іншими 
матеріалами, а також діяння, що прово-
дять з використанням надр та які безпо-
середньо впливають на життя та здоров’я 
людей); встановлення технічних правил 
експлуатації та регулювання роботою під-
приємств, що знаходяться поблизу місця 
пригоди, підтримання тісного зв’язку з 
адміністративними органами, що контр-
олюють їх діяльність; встановлення осіб 
свідків, можливих підозрюваних і взяття 
у них показань і роз’яснень; уточнення 
характеру та розміру заподіяної шкоди, 
вжиття заходів щодо забезпечення ци-
вільного позову; збереження речових до-
казів і документів [2, с. 115]. О. Коваль-
чук визначає, що основною метою огляду 
місця події є отримання інформації про 
обставини події у первісному, незмінному 
стані, оскільки будь-яке зволікання спри-
чиняє втрату речових доказів, зміну слідо-
вої картини [11, с. 153].
На нашу думку, основною метою огля-

ду місцевості (земельної ділянки) під час 
доказування у справах про незаконне 
заволодіння земельною ділянкою є ви-
явлення слідів кримінального правопо-
рушення, виявлення речових доказів, 
з’ясування обстановки події, визначення 
площі самовільно зайнятої земельної ді-
лянки, визначення меж такої ділянки, 
фіксація стану земельної ділянки, в якому 
вона знаходиться на момент огляду, опис 
та перерахування знарядь, які використо-
вувались при вчиненні злочину. Типови-
ми джерелами інформації при доказуван-
ні у кримінальних правопорушеннях, ме-

тою яких є незаконне набуття юридичних 
прав на землю, є стан земельної ділянки, 
відібрання зразків ґрунту, відібрання 
зразків насаджень, якими засіяна земель-
на ділянка, визначення меж самозайнятої 
ділянки тощо. Джерелами інформації при 
доказуванні у кримінальних правопору-
шеннях екологічної спрямованості, метою 
яких є незаконне заволодіння землею, є 
зразки ґрунтового покриву, яким неза-
конно заволоділи, транспортні засоби та 
знаряддя, які використовувались для за-
володіння ґрунтовим покривом.
В огляді земельної ділянки можуть 

брати участь слідчий, прокурор, особи, 
чиї права та законні інтереси можуть бути 
обмежені або порушені, не менше двох по-
нятих незалежно від застосування техніч-
них засобів фіксування відповідної слід-
чої (розшукової) дії, спеціалісти та інші 
учасники кримінального провадження. 
До участі в огляді місця події може бути 
запрошена сторона захисту, представник 
юридичної особи, щодо якої здійснюєть-
ся провадження, якщо проведення огляду 
місця події було ними ініційоване.
Залучення до огляду земельної ді-

лянки осіб, чиї права та законні інтереси 
можуть бути обмежені або порушені, ре-
гламентується ч. 3 ст. 223 КПК України. 
Такими особами є фізичні та юридичні 
особи, які є власниками земельної ділян-
ки. Необхідність залучення осіб, чиї права 
та законні інтереси можуть бути обмеже-
ні або порушені, обумовлена тим, що це є 
складовою механізму забезпечення гаран-
тій захисту прав та інтересів особи, якій 
належить об’єкт, що підлягає огляду.-
У контексті предмета дослідження – та-
ким об’єктом є земельна ділянка. 
Правовою підставою для залучення 

спеціаліста в огляді є ч. 3 ст. 237 КПК 
України. Аналіз правозастосовної практи-
ки свідчить, що до участі в огляді земель-
ної ділянки залучаються спеціаліст-агро-
ном управління промислового розвитку 
відповідного регіону, інспектор у сфері 
державного контролю за використанням 
та охороною земель і дотримання вимог 
законодавства України про охорону зе-
мель на території відповідного регіону 
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тощо. Коло спеціалістів, які залучаються 
до огляду земельної ділянки диференці-
юється в залежності від слідчої ситуації, 
яка склалася на момент огляду місця по-
дії. Необхідність залучення спеціаліста 
під час огляду земельної ділянки обумов-
лена тим, що під час проведення цієї слід-
чої (розшукової) дії необхідно встановити 
межі самовільно зайнятої земельної ділян-
ки та визначити площу, що потребує до-
даткових знань та використання спеціаль-
них вимірювальних пристроїв. При роз-
слідуванні кримінальних правопорушень 
екологічної спрямованості, метою яких є 
незаконне заволодіння землею залучення 
спеціалістів, які володіють спеціальними 
знаннями, дає змогу визначити джере-
ло виникнення забруднення, встановити 
межі та подальші напрями його поширен-
ня, з’ясувати наявну екологічну небезпеку 
для цієї місцевості з урахуванням її гео-
графічних та геологічних особливостей-
[4, с. 308].
Аналіз правозастосовної практики свід-

чить, що до участі в огляді місця під час 
розслідування самовільного зайняття зе-
мельної ділянки залучають: землевпоряд-
ника відповідної адміністративно-терито-
ріально одиниці; інспектора Державної 
інспекції сільського господарства України; 
інспектора Управління Держгеокадастру; 
інспектора Державної екологічної інспек-
ції в України, інших спеціалістів.
Іншими учасниками кримінально-

го провадження, як правило, є опера-
тивні співробітники. Ретельний аналіз 
кримінальних проваджень у справах, 
пов’язаних із незаконним заволодінням 
землями, свідчить, що огляд місця події 
проводиться за ініціативою сторони обви-
нувачення (97%). Огляд місця події за іні-
ціативою сторони захисту, представника 
юридичної особи, щодо якої здійснюється 
провадження, здійснюється лише у 3,3 % 
досліджених проваджень. Слід зазначити, 
що такі випадки мали місце при прове-
денні додаткового чи повторного огляду 
місця події. Така незначна кількість ініці-
ювання огляду місця події стороною за-
хисту, представником юридичної особи 
пояснюється специфікою кримінальних 

проваджень даного виду. Ініціювання 
проведення повторного чи додаткового 
огляду місця можливе лише у випадку 
можливості виявлення обставин, що ви-
правдовують особу, яка вчинила злочин. 
Додатковий огляд місця події про-

водиться в наступних випадках: коли 
з’явилася додаткова інформація, відпо-
відно до якої потрібно більш детальне об-
стеження ділянок і предметів місця події 
(наприклад, якщо в результаті судово-ме-
дичного дослідження трупа була точно 
встановлена речовина, якою отруївся по-
кійний, необхідно буде додатково огля-
нути місце події з метою виявлення такої 
речовини або упакування, що залишила-
ся від неї); коли проведення первинного 
огляду було частково утруднене (темним 
часом доби, дощем, снігопадом і т. п.) [12, 
с. 578].
Повторний огляд місця події, як пра-

вило, проводиться у випадках, коли пер-
винний огляд був проведений неякісно 
зі значними недоглядами як процесуаль-
ного плану, так і фактичного. Однак по-
вторний огляд може бути проведений і у 
випадках, коли первинний здійснював-
ся в умовах непогоди або в темний час 
доби. При проведенні повторного огляду 
необхідно використовувати матеріалами 
первинного огляду, а також доцільно за-
лучити до проведення додаткового огляду 
осіб, які брали участь у первинному огляді 
[13, с. 12].
Порядок провадження огляду місця 

події земельної ділянки включає в себе 
три етапи: підготовчий, наступний та за-
ключний. 
На підготовчому етапі слідчий пови-

нен отримати якомога більше інформації 
про об’єкт огляду, встановити форму влас-
ності земельної ділянки, отримати дозвіл 
суду на проведення її огляду, визначити 
склад слідчої групи та залучити до участі у 
огляді місця події відповідного спеціаліс-
та в залежності від слідчої ситуації, поня-
тих, інших учасників залежно від ситуації; 
підготувати технічні засоби, необхідні для 
проведення огляду місця події, визначити 
перелік питань, які необхідно встановити 
в ході огляду місця події. 
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Наступний етап огляду місця події по-
чинається безпосередньо з виїзду на місце 
огляду, він передбачає собою проведення 
загального огляду місцевості, в ході яко-
го слідчий ознайомлюється з обстановкою 
на місці події та визначає межі огляду. 
Детальний огляд передбачає собою роз-
ведення вимірювання площі земельної ді-
лянки та визначення її меж спеціалістом, 
чітке визначення меж самозайнятої зе-
мельної ділянки, визначення способу за-
йняття земельної ділянки. В ході огляду 
місця події робиться орієнтуюча та огля-
дова фотозйомка земельної ділянки, у разі 
необхідності проводиться вилучення ре-
чей, які були виявленні в ході огляду та 
їх упакування. В ході огляду місця події 
слідчий повинен визначити особливості 
предмета посягання, способу вчинення 
злочину. 
На заключному етапі огляду місця по-

дії проводиться фіксація його результа-
тів, яка передбачає собою узагальнення 
і аналіз зібраної інформації, вирішення 
завдання та мети огляду місця події. На 
цьому етапі слідчий складає додатки до 
протоколу, схему місця події, фототабли-
цю, тощо. 
Аналіз протоколів огляду місця по-

дії дозволив визначити такі особливості 
огляду місця події. Огляд земельної ді-
лянки здійснюється за послідовністю – за-
гальний та детальний; за характером до-
слідження – земельної ділянки проводять 
статичний огляд (79 %); за обсягом дослі-
дження вибірковий (38 %) та суцільний 
(88 %); за напрямком руху під час огляду 
використовується фронтальний та сектор-
ний огляд місця події. При проведенні 
огляду земельної ділянки використову-
ються засоби фотографування (97 %) та 
вимірювання (69 %).
Способи і форми їх фіксації результа-

тів огляду місця події. Огляд місця події 
як слідча дія набуває значення для справи 
лише в тому випадку, якщо його результа-
ти будуть належним чином процесуально 
оформлені, тобто якщо будуть дотримані 
всі процесуальні умови огляду, які вклю-
чають встановлену законом фіксацію ре-
зультатів огляду [14, с. 54].

Основними прийомами фіксації огля-
ду місця події, які застосовуються під час 
огляду земельної ділянки, є: протоколю-
вання (100%); фотографування (94%); ви-
мірювання (87%); складання планів і схем 
(63%); вилучення предмета разом із сліда-
ми (43%). Протокол зберігає своє значен-
ня і без доповнюючих його застосувань, 
хоча програє при цьому в повноті, точ-
ності, наочності, переконливості і дохід-
ливості [15, с. 25].
Основним процесуальним докумен-

том, оформлюваним при огляді місця 
події, служить «Протокол огляду місця 
події», який є джерелом доказів по кри-
мінальній справі. Тому до даного доку-
мента пред’являється ряд вимог, дотри-
мання яких обов’язкове. Зокрема, про-
токол повинен задовольняти вимоги за-
конності, тобто повинен бути складений 
відповідно до вимог правил і містити всі 
необхідні реквізити; у протоколі повинна 
дотримуватися точність, послідовність й 
об’єктивність в описі виявлених об’єктів; 
за можливості термінологія повинна бути 
загальнодоступною; повністю повинно 
бути описано все, що має відношення до 
справи; доцільно виділяти частини про-
токолу відповідно до частин місця події 
(наприклад, кухня, труп і т.д.); необхід-
но написати, в яких умовах проводився 
огляд (освітлення, дощ, сніг, температура 
навколишнього повітря, вологість та ін.); 
обов’язково треба відзначати час початку 
й закінчення огляду, а також час перерв у 
роботі, якщо такі були [10, с. 145].
При огляді місця події важливою є 

фіксація таких аспектів: межі місцезна-
ходження земельної ділянки, її місцезна-
ходження, загальна характеристика зе-
мельної ділянки. Аналіз правозастосовної 
практики свідчить, що земельна ділянки 
може бути засіяна зерновими культурами, 
на ній може бути встановлена огорожа, 
розпочате будівництво тощо. 
Протокол огляду місця події набуває 

статусу джерела доказів за умови, якщо 
він відповідає таким вимогам: точність 
і послідовність опису всього виявленого 
слідчим та іншими учасниками огляду на 
місці події (в протоколі повинен містити-
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ся не тільки точний, але також чіткий та 
доступний опис місця події та його еле-
ментів; чіткість та доступність протоколу 
забезпечується вживанням загальноприй-
нятої термінології (у протоколі не пови-
нно бути невизначених виразів, таких, як 
«біля», «майже», «поряд», «недалеко» та 
ін.); повнота опису всього виявленого на 
місці події, що має відношення до справи; 
об’єктивність опису виявленого на місці 
події. У протоколі не повинні міститися 
пояснення, тлумачення виявлених фактів, 
явищ, виклад думок слідчого про меха-
нізм утворення тих чи інших виявлених 
слідів, про походження і приналежність 
знайдених знарядь і тому подібне. Про-
токол – це опис виявленого, але не його 
пояснення; цілеспрямованість( у ньому 
повинно бути відображено тільки те, що 
безпосередньо відноситься до огляду і не 
повинно бути нічого зайвого, що не мало 
б значення для справи); складення з до-
триманням встановлених законом правил 
і мати необхідні реквізити. Ця вимога є 
виразом законності протоколу [14, с. 69].
Таким чином, огляд земельної ділянки 

в залежності від форми власності прово-
диться на підставі ухвали слідчого судді в 
залежності від форми власності земельної 
ділянки. Метою огляду земельної ділянки 
є визначення площі самовільно зайнятої 
земельної ділянки, визначення меж такої 
ділянки та фіксація стану земельної ділян-
ки. 
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АНОТАЦІЯ 
У статті розроблено рекомендації щодо 

проведення огляду земельної ділянки як одно-
го з засобів отримання доказів під час дока-
зування у справах, пов’язаних із незаконним 
заволодінням землею. Визначено роль огляду, 
як засобу отримання доказів стороною об-
винувачення під час доказування у справах, 
пов’язаних із незаконним заволодінням зем-
лею. Огляд земельної ділянки в залежності 
від форми власності проводиться на підста-
ві ухвали слідчого судді. Визначено, що метою 
огляду земельної ділянки є визначення площі 
самовільно зайнятої земельної ділянки та 
меж такої ділянки, а також фіксація стану 
земельної ділянки. Охарактеризовано специ-
фіку огляду земельної ділянки, коло осіб, які до-
лучаються до її проведення, визначено етапи 
проведення огляду земельної ділянки. Визна-
чено особливості складання протоколу огля-
ду. Констатовано, що основними прийомами 
фіксації огляду місця події, які застосовують-
ся під час огляду земельної ділянки є: прото-
колювання, фотографування, вимірювання, 
складання планів і схем, вилучення предмета 
разом із слідами.
Ключові слова: огляд місця події, прото-

кол, земельна ділянка, незаконне заволодіння; 
доказ; засіб отримання доказів.

SUMMARY 
The main idea of the article is to develop 

recommendations for a criminal land plot survey as 
one of the means of obtaining evidence in the course 
of proving cases related to the illegal capture of 
land. The amount of information obtained during 
the criminal land plot survey is the main source 
for determining the directions of investigation of 
criminal proceedings, the nomination of major 
versions of the event, the planning of further 
investigative actions, procedures for obtaining 
information for confi rmation or rejection of certain 
versions. The role of a criminal land plot survey as 
a means of obtaining evidence by the prosecution 
party in proving cases related to the illegal 
possession of land is determined. The purpose of 
a criminal land plot survey for proving cases of 
crimes related to the illegal possession of land is that 
the investigator directly perceives the situation on 
the land plot that is the subject of the crime, he has 
the opportunity to study and explore the material 
sources of evidence. A criminal land plot survey, 
depending on the form of ownership, is made on 
the basis of the decision of the investigating judge, 
obtained in the established manner. However, if the 
land is a state or communal property, a criminal 
land plot survey may be conducted without the 
approval of the investigating judge. It is determined 
that the purpose of a criminal land plot surveyis to 
determine the area of the unauthorized occupation 
of the land plot and the boundaries of such a plot, 
as well as the fi xation of the state of the land. The 
specifi cs of the survey of the land plot, the number 
of persons involved in its implementation, and 
the stages of the land plot survey are determined. 
The peculiarities of compilation of the inspection 
protocol are determined. It is stated that the main 
methods of fi xing the review of the place of the event 
that are used during the inspection of the land are: 
logging, photographing, measuring, drawing up 
plans and schemes, extracting the object with the 
traces.

Keywords: a criminal land plot survey, 
protocol, land, illegal possession, evidence, means 
of obtaining evidence
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ÊÐÈÒÅÐ²¯ ÄÈÔÅÐÅÍÖ²ÀÖ²¯ ÊÐÈÌ²ÍÀËÜÍÎ¯ 
ÏÐÎÖÅÑÓÀËÜÍÎ¯ ÔÎÐÌÈ Ó ÊÐÈÌ²ÍÀËÜÍÎÌÓ 

ÏÐÎÂÀÄÆÅÍÍ² ÙÎÄÎ ÎÊÐÅÌÎ¯ ÊÀÒÅÃÎÐ²¯ ÎÑ²Á

У статті здійснюється аналіз проблеми 
поняття і змісту кримінальної процесуальної 
форми, критеріїв диференціації кримінальної 
процесуальної форми, зокрема у кримінальному 
провадженні щодо окремої категорії осіб. Також, 
у статті здійснюється аналіз ознак та особли-
востей, які притаманні особам, які наділені осо-
бливим публічно-правовим статусом, які у свою 
чергу є підставою для виділення законодавцем в 
окремий інститут кримінального провадження 
щодо них, як окремої категорії осіб. 

Резюме. В статье проводится анализ 
проблемы понятия и содержания уголовной про-
цессуальной формы, критериев дифференциации 
уголовной процессуальной формы, в частности 
в уголовном производстве по отдельной катего-
рии лиц. Также, в статье осуществляется ана-
лиз признаков и особенностей, присущих лицам, 
которые наделены особым публично-правовым 
статусом, которые в свою очередь является 
основанием для выделения законодателем в 
отдельный институт уголовного производства в 
отношении них, как отдельной категории лиц.

Resume. The problem of the notion and content 
of the criminal procedural form is analyzed in the 
article as well as the criteria for differentiation of 
the criminal procedural form, in particular in the 
criminal proceedings concerning a particular category 
of persons. Also, the author considers the features 
and peculiarities that are inherent in persons who are 
endowed with a special public-legal status, which, in 
their turn, is the basis for the legislator to be allocated 
as a separate institution of criminal proceedings 
concerning them as a particular category of persons.

 ÏÎÑÂÈÑÒÀÊ Îëåêñàíäð - çäîáóâà÷ êàôåäðè êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñó òà 
îïåðàòèâíî-ðîçøóêîâî¿ ä³ÿëüíîñò³ Íàö³îíàëüíîãî þðèäè÷íîãî óí³âåðñèòåòó ³ìåí³ 
ßðîñëàâà Ìóäðîãî 

ÓÄÊ: 343.1

Кримінальним процесуальним кодексом 
України (далі –  КПК України) передбачено 
окремі розділи, якими унормовано особли-
ві порядки кримінального провадження, 
одним із яких є кримінальне провадження 
щодо окремої категорії осіб. Цим порядком 
передбачено особливості кримінального 
провадження в частині повідомлення про 
підозру, проведення слідчих (розшукових) 
дій, застосування певних запобіжних захо-
дів щодо окремої категорії осіб тощо. 
Важливим, із наукової точки зору, є ви-

окремлення і дослідження особливостей, 
що складають зазначений інститут у кримі-
нальному процесуальному праві, критеріїв, 
за якими здійснюється диференціація кри-
мінальної процесуальної форми проваджень 
вказаного виду. 
Дослідженню проблем диференціації 

кримінальної процесуальної форми в ціло-
му в різні часи приділяли свою увагу такі 
науковці, як Грошевий Ю.М., Іванов Ю.А., 
Калиновський К.Б., Мельник С.М.,  Молдо-
ван В.В., Ленський А.В., Якуб Л.М., Лобой-
ко М.Л., Смирнова О.В.,  Трубнікова Т.В., 
Юркевич М.О., Якимович Ю.К., Циганен-
ко С.С., Трофименком В.М. та ін. Вивчення 
проблеми диференціації кримінальної про-
цесуальної форми у кримінальному прова-
дженні щодо окремої категорії осіб здійсню-
валось Удаловою Л.Д., Бабій І.В. та ін. 
У зв’язку з реформуванням законодав-

ства загалом і кримінального процесуаль-
ного зокрема в напрямку гуманізації, на 
сучасному етапі розвитку закономірною є 
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диференціація кримінальної процесуальної 
форми, що є наслідком імплементації у за-
конодавство України норм і інститутів, які в 
силу своїх специфічних особливостей відріз-
няються від загального порядку здійснен-
ня кримінального провадження. Зазначені 
норми покликані забезпечити виконання 
завдань кримінального провадження, спри-
яти раціональному використанню процесу-
альних засобів тощо. 
Так, у ст. 7 КПК України передбачено 

вимогу про те, що зміст та форма кримі-
нального провадження повинні відповідати 
загальним засадам кримінального прова-
дження, до яких відносяться: верховенство 
права, законність, рівність перед законом 
і судом, повага до людської гідності, забез-
печення права на свободу та особисту не-
доторканність, недоторканність житла чи 
іншого володіння особи та ін. [17]. 
Передбачивши зазначену вимогу, зако-

нодавцем не надано визначення поняттю 
«форма кримінального провадження», що 
є синонімом поняття «кримінальна проце-
суальна форма», яке серед науковців є дис-
кусійним.

Так, згідно з визначенням Грошевого Ю.М. 
кримінально-процесуальна форма – право-
вий режим кримінально-процесуальної ді-
яльності, що включає виконання певних 
процесуальних умов, дотримання юридич-
них процедур і забезпечення гарантій при 
провадженні по кримінальній справі. [2, с. 
11-12]. Загальність кримінально-процесу-
альної форми полягає в тому, що під час роз-
слідування та розгляду кримінальних справ 
застосовуються єдині для певної категорії 
справ правила судочинства. Додержання 
процесуальної форми забезпечує виховний 
вплив судових процесів. 
Більш широке визначення криміналь-

ної процесуальної форми дав  Мельник С.М. 
Так, процесуальна форма у кримінальному 
судочинстві − це визначена кримінально-
процесуальним правом і регламентована 
законом система процесуальних інститутів 
і правил, послідовність стадій кримінально-
го процесу й сутність процесуальних вимог, 
що ставляться до учасників кримінального 
судочинства, яка встановлює: а) засади най-
більш доцільної процедури здійснення їх 

повноважень; б) способи і строки здійснен-
ня процесуальних дій, пов’язаних зі зби-
ранням, дослідженням та оцінкою доказів;-
в) порядок прийняття й оформлення рі-
шень; г) правовий режим діяльності суду, 
органів розслідування прокурорського на-
гляду й умови, створювані для проваджен-
ня кримінальної справи; д) реалізацію прав 
усіх учасників процесу; е) гарантію досяг-
нення бажаного матеріально-правового ре-
зультату [3, с. 6-7].
Значення кримінальної правової фор-

ми детально проаналізовано  Якубом М.Л., 
який виділив такі її аспекти: а) вона гаран-
тує умови послідовної реалізації демокра-
тичних принципів кримінального судо-
чинства; б) визначає стабільний, юридично 
окреслений режим провадження по кримі-
нальних справах; в) містить умови, спря-
мовані на досягнення активності право-
охоронних органів; г) містить гарантії прав 
і законних інтересів громадян; д) створює 
умови для проведення повного, всебічно-
го й об’єктивного дослідження обставин 
справи; е) включає засоби, що дозволяють 
з’ясувати в процесі провадження по кримі-
нальній справі причин та умов учинення 
злочину і вжиття заходів, спрямованих на 
його попередження; є) має важливе зна-
чення для підтримання авторитету суду й 
переконливості його рішень [10, с. 12].
Значення кримінальної процесуальної 

форми через призму завдань кримінально-
го провадження і всього кримінального су-
дочинства зокрема розглядає Слінько С.В., 
який стверджує, що процесуальна форма 
покликана сприяти встановленню істини по 
справі та забезпечувати дотримання прав і 
законних інтересів усіх учасників процесу. 
Процесуальна форма утворює той режим 
законності, який виступає першочерговою 
умовою успішної боротьби зі злочинами і 
разом з цим необхідною гарантією особи від 
свавілля і судових помилок [4, с. 164].
Як зазначає Трофименко В.М., процесу-

альна форма містить систему гарантій, що 
забезпечують вирішення завдань кримі-
нального провадження, нормативне закрі-
плення яких визначає спрямованість усієї 
системи кримінальної процесуальної діяль-
ності [6, с. 13]. 
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У всіх наведених вище поняттях «кри-
мінально-процесуальна форма» наявні за-
гальні риси, що становлять суть зазначено-
го поняття, зокрема:  а) особливий порядок 
провадження; б) його чітке правове врегу-
лювання;  в) спрямованість передбаченого 
законом порядку на вирішення завдань кон-
кретного напряму процесуальної діяльності 
і кримінального провадження в цілому. 
Також, окрім багатоаспектності змісту, 

яким науковці наділяють поняття кримі-
нальної процесуальної форми, досить широ-
ким полем для наукової дискусії є питання 
єдності та диференціації кримінально-про-
цесуальної форми, визначення суті дифе-
ренціації та критеріїв, за якими вона пови-
нна здійснюватись. 
Враховуючи те, що Україною взято курс 

на гуманізацію законодавства, свідченням 
чого є прийняття Верховною Радою Укра-
їни  КПК України від 13.04.2012, який міс-
тить нові для законодавства України інсти-
тути (кримінальне провадження на підставі 
угод (угоди про примирення та визнання 
винуватості) та ін. диференціація кримі-
нально-процесуальної форми для україн-
ського стала закономірною. 
Як зазначає Смирнов О.В., диферен-

ціація кримінально-процесуальної форми 
являє собою таку будову судочинства, при 
якій поряд із звичайним порядком мають 
місце процесуальні форми, які передбача-
ють як спрощення процедури у нескладних 
справах, так і її ускладнення щодо найбільш 
небезпечних злочинів або справ, що потре-
бують особливої процесуальної захищеності 
законних інтересів обвинуваченого або ін-
ших учасників судочинства [13, с. 645].
У межах єдиного кримінального процесу 

можуть існувати відносно самостійні елемен-
ти, які виділяються за певними критеріями. 
Перед початком розподілу кримінально-
процесуальної форми на види необхідно ви-
значити головний, універсальний критерій, 
стосовно якого всі інші були б додатковими. 
Як зазначає Ю.К. Якимович, таким критері-
єм є спрямованість провадження, яка вира-
жається в його завданнях і предметі, а потім 
ступінь їх складності [14, с. 9]. 
За критерієм спрямованості всі кримі-

нально-процесуальні провадження поді-

ляються на три види: основні, додаткові та 
особливі.
Основні провадження у кримінально-

му процесі мають першочергове значення 
як у силу важливості призначення, так і 
за обсягом фактичної кримінально-проце-
суальної діяльності. Завданням основних 
проваджень є швидке та повне розкриття 
злочинів, викриття винних і забезпечення 
справедливого покарання. Зазначений вид 
проваджень характеризує сутність кримі-
нального процесу, є його основою. Без осно-
вних проваджень не може існувати кримі-
нальний процес. 
Основні провадження виконують клю-

чову роль у кримінальному процесі, оскіль-
ки виступають правовою формою, яка опо-
середковує рішення про винуватість особи 
та її покарання [7, с. 19]. 
Як зазначає Якимович Ю.М., додатко-

ві кримінально-процесуальні провадження 
спрямовані на зміну чи дострокове припи-
нення встановлених або закріплених у виро-
ку суду кримінально-процесуальних відно-
син.  Їх предметом є питання про наявність 
чи відсутність обставин, з якими криміналь-
ний закон пов’язує необхідність зміни, замі-
ни чи припинення реалізації кримінального 
покарання. Зазначені обставини виникають 
після набрання вироком законної сили, тоб-
то стадії виконання вироку [8, с.13]. 
Завданням особливих проваджень є 

встановлення, конкретизація і закріплення 
кримінально-правових відносин. Особли-
ве провадження передбачає встановлення 
наявності суспільно небезпечного діяння, 
вчинення його певною особою і підстави за-
стосування щодо цієї особи заходів примусу 
тощо. Про зазначений вид проваджень йти-
меться дещо пізніше. 
Існування окремих категорій криміналь-

них справ, які мають деякі особливості, обу-
мовлює необхідність існування спеціальних 
проваджень, які дають можливість більш 
раціонально досягати цілей кримінального 
процесу. 
Наявність у кримінальному процесі про-

ваджень, які відрізняються одне від одного 
за ступенем складності, є свідченням дифе-
ренціації кримінального процесу. Як ствер-
джує Якуб М.Л., диференційована форма 
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побудови процесуальних форм криміналь-
ного судочинства передбачає спрощення 
порядку провадження для одних категорій 
справ і його розвиток у бік ускладнення для 
інших категорій справ [3, с. 103].
Підставою для виділення спеціальних 

проваджень, на думку  Якуба М.Л., можуть 
бути: ступінь суспільної небезпеки злочину 
та тяжкість міри покарання, передбаченої за-
конодавством; ступінь складності справ цієї 
категорії у вирішенні як фактичної, так і пра-
вової сторони; суспільно-політичне значення 
цієї категорії справ; значення злочину для 
інтересів окремих осіб, тих чи інших установ, 
підприємств або організацій [3, с. 104].
Залежно від підстав диференціації про-

цесуальної форми Бабій І.В. виділяє три 
види проваджень: звичайні, спрощені і про-
вадження з більш складними процесуальни-
ми формами [1, с. 16]. 
Звичайними є такі провадження, у яких 

судовій діяльності послідовно передують 
початок та здійснення досудового розсліду-
вання. Звичайні провадження беруться за 
основу при спрощенні чи ускладненні про-
ваджень за певними формами. Основною 
формою звичайних проваджень є досудове 
розслідування. 
До спрощених проваджень відносяться: 

1) кримінальні провадження у формі при-
ватного обвинувачення; 2) провадження 
про кримінальні проступки, що є новелою 
КПК України. 
Одним із критеріїв диференціації кри-

мінально-процесуальної форми є співвідно-
шення у провадженні державно-владного 
начала та диспозитивності, за яким кримі-
нальне провадження можна поділити на два 
види — провадження у справах публічного і 
приватного обвинувачення, що суттєво від-
різняються один від одного [10, с. 16–17.]. 
Так, у новому КПК України суттєво роз-

ширено реалізацію принципу диспозитив-
ності у кримінальному судочинстві, що ста-
ло наслідком появи нових інститутів кримі-
нального процесу, які раніше були невідомі, 
а саме: угоди про визнання винуватості та 
угоди про примирення підозрюваного, об-
винуваченого із потерпілим. 
Якщо брати за критерій диференціації 

специфіку суб’єкта, що вчинив суспільно не-

безпечне діяння, то кримінальне судочин-
ство доцільно поділити на звичайне прова-
дження й таке, що містить додаткові гаран-
тії забезпечення прав його учасників, а тому 
і є ускладненим порівняно із звичайним по-
рядком, до яких належать: про вадження у 
справах неповнолітніх, провадження по за-
стосуванню примусових заходів медичного 
або виховного характеру, особи, щодо яких 
здійснюється особливий порядок кримі-
нального провадження.
Кримінальне провадження у спра-

вах неповнолітніх має такі особливості: 
обов’язкова участь захисника з моменту 
втановлення факту неповноліття або виник-
нення будь-яких сумнівів у тому, що особа є 
повнолітньою; допит неповнолітнього підозрю-
ваного чи обвинуваченого зді йснюється у 
присутності захисника тощо. 
Особливостями кримінального про-

вадже ння щодо застосування примусових 
заходів медичного характеру є: розшире-
ний предмет доказування; обов’язкове за-
лучення експерта для проведення психі-
атричної експертизи; участь захисника є 
обов’язковою та ін. 
Законодавцем у ст. 480 КПК України 

визначено перелік осіб, щодо я ких здійсню-
ється особливий порядок кримінального 
провадження, що є проявом диференціації 
кримінальної процесуальної форми, шля-
хом визначення особливого порядку прове-
дення слідчих (розшукових) та процесуаль-
них дій стосовно осіб,  які мають особливий 
публічний п равовий статус у суспільстві. 
Так, згідно зі ст. 480 КПК України, осо-

бливий порядок кримін ального проваджен-
ня зас тосовуєть ся стосовно: народного де-
путата України; судді, судді Конституцій-
ного Суду України, а також присяжног о на 
час виконання ним обов’язків у суді, Голо-
ви, Заступника Голови, члена Вищої ради 
правосуддя, Голови, заступника Голови, 
члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів 
України; кандидата у Президенти України; 
Уповноваженого Верховної Ради України з 
прав людини; Голови, іншого члена Рахун-
кової палати; депутата місцевої ради; ад-
воката; Генерального прокурора України, 
його заступника, прокурора Спеціалізованої 
антикорупційної прокуратури; Директора 
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та працівників Національного антикоруп-
ційного бюро України; члена Національно-
го агентства з питань запобігання корупції 
[17].
Однією із підстав виділення криміналь-

них проваджень щодо осіб, стосовно яких 
здійснюється особливий порядок, є особли-
вості, зумовлені їхнім публічно-правовим 
статусом та ознаками, що притаманні їм як 
спеціальним суб’єктам окремих складів зло-
чину.
Так, особи, щодо яких здійснюється осо-

бливий порядок кримінального проваджен-
ня (окрім кандидата в Президенти Украї-
ни та адвоката), є спеціальними суб’єктами 
окремих кримінальних проваджень - служ-
бовими особами. Визначення поняття 
«службова особа» надано у примітці 1 до -
ст. 364 КК України, згідно з положеннями 
якої службовими є особи, які постійно, тим-
часово чи за спеціальним повноваженням 
здійснюють функції представників влади 
чи місцевого самоврядування, а також обі-
ймають постійно чи тимчасово в органах 
державної влади, органах місцевого само-
врядування, на державних чи комунальних 
підприємствах, в установах чи організаціях 
посади, пов’язані з виконанням організацій-
но-розпорядчих чи адміністративно-госпо-
дарських функцій, або виконують такі функ-
ції за спеціальним повноваженням, яким 
особа наділяється повноважним органом 
державної влади, органом місцевого само-
врядування, центральним органом держав-
ного управління із спеціальним статусом, 
повноважним органом чи повноважною 
особою підприємства, установи, організації, 
судом або законом [18].
Незважаючи на те, що визначення нада-

но з метою характеристики службових осіб 
як спеціальних суб’єктів складів злочинів, 
передбачених  ст. ст. 364, 368, 369 КК Украї-
ни, його зміст відображає статус осіб, стосов-
но яких здійснюється особливий порядок 
кримінального провадження, відповідно до 
вимог законів України, якими визначено їх 
правовий статус.
Більше того, особи, стосовно яких здій-

снюється особливий порядок кримінально-
го провадження, законодавцем визначені як 
службові особи, що займають відповідальне 

становище (голови місцевих та апеляційних 
судів, їх заступники та судді місцевих та апе-
ляційних судів, прокурори Спеціалізованої 
антикорупційної прокуратури, працівни-
ки Національного антикорупційного бюро 
України) та особливо відповідальне стано-
вище (народні депутати України, Уповнова-
жений Верховної Ради України з прав лю-
дини, Директор Національного антикоруп-
ційного бюро України, Генеральний проку-
рор, його перший заступник та заступники, 
Голова Конституційного Суду України, його 
заступники та судді Конституційного Суду 
України, Голова Верховного Суду Украї-
ни, його перший заступник, заступники та 
судді Верховного Суду України, голови ви-
щих спеціалізованих судів, їх заступники та 
судді вищих спеціалізованих судів, Голова, 
заступник Голови, член Вищої ради право-
суддя, Голова, заступник Голови, член Ви-
щої кваліфікаційної комісії суддів України, 
Голови, інший член Рахункової палати та 
член Національного агентства з питань за-
побігання корупції, голови обласних рад, 
заступники голів обласних рад, заступника 
міського голови - секретаря Київської місь-
кої ради, які одночасно є депутатами зазна-
чених рад). 
Зазначені службові особи є спеціальни-

ми суб’єктами окремих складів злочинів та 
зазначені у кваліфікованих (особливо квалі-
фікованих) складах злочинів, за вчинення 
яких передбачене затосування більш суво-
рого покарання.
Так, злочини, що вчиняються особами, 

щодо яких здійснюється особливий порядок 
кримінального провадження, що є службо-
вими особами, які займають відповідальне 
або особливо відповідальне становище, від-
носяться, як правило, до категорії тяжких – 
ч. 3 ст. 368, ч.ч. 2, 3 ст. 369,  ч. 3 ст. 382 КК 
України або особливо тяжких – ч. 4 ст. 368 
КК України та ін. 
З огляду на викладене, одним із крите-

ріїв диференції кримінальної процесуаль-
ної форми у кримінальному провадженні 
щодо окремої категорії осіб можна вважати 
особливий публічно-правовий статус зазна-
чених осіб, унаслідок чого вчинені ними 
кримінальні правопорушення мають підви-
щений рівень суспільної небезпеки та засто-
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сування у зв’язку з цим більш тяжкого по-
карання за його вчинення. 
Крім того, одним із критеріїв диферен-

ціації кримінальної процесуальної форми за 
специфікою суб’єкта, що вчинив криміналь-
не правопорушення та стосовно якого пе-
редбачено здійснення особливого порядку 
кримінального провадження, є закріплення 
законодавцем гарантій запобігання мож-
ливим проявам використання криміналь-
но-процесуальних інструментаріїв шляхом 
здійснення зацікавленими особами за їх 
допомогою тиску на осіб вказаної категорії 
з метою змусити до прийняття в їхніх інте-
ресах чи інших зацікавлених осіб рішень 
або вчинення дій (політичних, економічних 
та ін.) або утриматися від їх вчинення під за-
грозою застосування щодо них заходів кри-
мінально-правового примусу тощо.
Найбільш повно зазначена мета реалізо-

вана законодавцем на прикладі закріплення 
гарантій недоторканності народного депу-
тата України та судді. 
Так, згідно з ч. 1 ст. 1 Закону України 

«Про статус народного депутата України» 
народний депутат України є обраний від-
повідно до Закону України «Про вибори 
народних депутатів України» представник 
Українського народу у Верховній Раді Укра-
їни і уповноважений ним протягом строку 
депутатських повноважень здійснювати 
повноваження, передбачені Конституцією 
України та законами України [11].
Статтями 10, 12 Закону України «Про 

статус народного депутата України» перед-
бачено, що до повноважень народного де-
путата України, зокрема, належить: право 
ухвального голосу щодо всіх питань, що 
розглядаються на засіданнях Верховної 
Ради України та її органів, до складу яких 
його обрано; право законодавчої ініціативи, 
яке реалізується у формі внесення до Верхо-
вної Ради України законопроекту, проекту 
постанови, іншої законодавчої пропозиції 
тощо [11].
Як гарантії реалізації зазначених, а та-

кож інших повноважень народного депута-
та передбачено інститут недоторканності. 
Згідно зі  ст. 80 Конституції України та ч. 1 
ст. 27 Закону України «Про ст атус народ-
ного депутата України» народні депутати 

України не можуть бути без згоди Верховної 
Ради України притягнені до кримінальної 
відповідальності, затримані чи заарештова-
ні. Народному депутату гарантується депу-
татська недоторканність на весь строк здій-
снення депутатських повноважень.
Крім того, законодавцем у ч. 2 ст. 27 За-

кону України «Про статус народного депу-
тата України» як додаткові гарантії депу-
татської недоторканності закріплена вимога 
про те, що обшук, затримання народного 
депутата чи огляд особистих речей і багажу, 
транспорту, житлового чи службового при-
міщення народного депутата, а також по-
рушення таємниці листування, телефонних 
розмов, телеграфної та іншої кореспонден-
ції та застосування інших заходів, що відпо-
відно до закону обмежують права і свободи 
народного депутата, допускаються лише у 
разі, коли Верховною Радою України нада-
но згоду на притягнення його до криміналь-
ної відповідальності, якщо іншими способа-
ми одержати інформацію неможливо.
Депутатська недоторканність як елемент 

статусу народного депутата України є кон-
ституційною гарантією безперешкодного та 
ефективного здійснення народним депута-
том України своїх повноважень і передбачає 
особливий порядок притягнення народного 
депутата України до кримінальної відпові-
дальності, його затримання, арешту, а також 
застосування інших заходів, пов’язаних з об-
меженням його особистих прав і свобод [14].
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 481 КПК Укра-

їни повідомлення про підозру народному 
депутату України здійснюється Генераль-
ним прокурором (виконувачем обов’язків 
Генерального прокурора) [17].
Так, повідомленню про підозру, як ста-

дії, з якої починається притягнення до кри-
мінальної відповідальності, стосовно народ-
них депутатів України законодавцем у ст. 80 
Конституції України та ч. 1 ст. 27 Закону 
України «Про статус народного депутата 
України» передбачено стадію надання Вер-
ховною Радою України дозволу на це, тобто 
притягнення народного депутата України 
до кримінальної відповідальності його за-
тримання чи арешт. 
Іншою категорією осіб, щодо яких здій-

снюється особливий порядок кримінально-
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го провадження та яких законодавцем наді-
лено недоторканністю, є суддя. 
Згідно з положеннями ст. 126 Конститу-

ції України та ст. 49 Закону України «Про 
судоустрій та статус суддів», незалежність і 
недоторканність судді гарантуються Кон-
ституцією і законами України. Без згоди Ви-
щої ради правосуддя суддю не може бути за-
тримано або утримувано під вартою чи аре-
штом до винесення обвинувального вироку 
судом, за винятком затримання судді під час 
або відразу ж після вчинення тяжкого або 
особливо тяжкого злочину. 
Наявність зазначених та інших гарантій 

обумовлено особливою функцією, що вико-
нують суди в суспільстві, як представники 
однієї з трьох гілок влади в суспільстві, а 
саме забезпечення реалізації кожному пра-
ва на справедливий суд. Кожному гаранту-
ється захист його прав , свобод та інтересів 
у розумні строки незалежним, безстороннім 
і справедливим судом, утвореним законом 
[13].
Здійснення об’єктивного та всебічного 

розгляду суддями справ згідно з встанов-
леними законом процедурами неможливо 
забезпечити без створення правових меха-
нізмів запобігання спробам впливу на них, 
зокрема шляхом забезпечення гарантій не-
залежності їх діяльності, що забезпечується 
шляхом визначення особливого порядку 
призначення, притягення до відповідаль-
ності, звільнення та припинення повнова-
жень, недоторканністю та імунітетом судді 
[13].
На відмінну від народного депутата 

України, стосовно якого згідно з вимогами 
ст. 80 Конституції України та ст. 27 Закону 
України «Про статус народного депутата 
України» передбачено необхідність отри-
мання дозволу Верховної Ради України 
на притягнення його до кримінальної від-
повідальності, стосовно судді необхідність 
отримання від компетентинх органів влади 
дозволу на притягнення до кримінальної 
відповідальності відсутня. Чинним законо-
давством передбачено лише надання згоди 
на затримання судді, утримання його під 
вартою чи арештом, ухвалення рішення про 
тимчасове відсторонення судді від здійснен-
ня правосуддя.

Без згоди Вищої ради правосуддя суддю 
не може бути затримано або утримувано під 
вартою чи арештом до винесення обвину-
вального вироку судом, за винятком затри-
мання судді під час або відразу ж після вчи-
нення тяжкого або особливо тяжкого злочину (ч. 
2 ст. 126 Конституції України,  ч. 1 ст. 49 Закону 
України «Про судоустрій та статус суддів», ч. 
1 ст. 482 КПК України) [13, 17].
Передумовою для скерування до Вищої 

ради правосуддя подання про надання до-
зволу на застосування щодо судді заходів 
забезпечення провадження є повідомлення 
судді про підозру у вчиненні кримінального 
правопорушення, що йому інкримінується, 
про що також наголошено у  п. 18.3 Регла-
менту Вищої ради правосуддя [16].
Згідно з п. 3 ч. 1 ст. 481 КПК України та 

ч. 4 ст. 49 Закону України «Про судоустрій 
та статус судів», письмове повідомлення про 
підозру судді здійснюється Генеральним 
прокурором або його заступником [13, 17].
За п. 1.1 Рішення Конституційного Суду 

України від 01.12.2004  № 19-рп/2004, неза-
лежність суддів є невід’ємною складовою їх-
нього статусу. Вона є конституційним прин-
ципом організації та функціонування судів, 
а також професійної діяльності суддів, які 
при здійсненні правосуддя підкоряються 
лише закону [15]. 
Недоторканність суддів - один із еле-

ментів їхнього статусу. Вона не є особистим 
привілеєм, а має публічно-правове призна-
чення - забезпечити здійснення правосуддя 
неупередженим, безстороннім і справедли-
вим судом.
Особливістю кримінального проваджен-

ня стосовно народного депутата України є 
те, що дозвіл на притягнення його до кри-
мінальної відповідальності, тобто вручення 
письмового повідомлення про підозру, що, 
у свою чергу, є передумовою для затриман-
ня та проведення стосовно нього слідчих дій 
у вигляді обшуку, огляду, а також негласних 
слідчих (розшукових) дій, надає Верховна 
Рада України, яка не є органом судової вла-
ди чи учасником кримінального проваджен-
ня. Від виду рішення, яке приймається Вер-
ховною Радою України за результатами роз-
гляду подання про надання згоди на при-
тягнення до кримінальної відповідальності, 
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затримання чи арешт, залежить подальша 
доля кримінального провадження та реалі-
зація принципу невідворотності криміналь-
ної відповідальност за вчинений злочин за 
наявності достатніх для цього підстав. 
Аналогічно не є судом або учасником 

кримінального провадження Вища рада 
правосуддя, яка наділена повноваження-
ми приймати рішення, яке є передумовою 
для прийняття слідчим суддею рішення за 
результатами розгляду клопотання сторони 
обвинувачення про застосування заходів за-
безпечення кримінального провадження у 
вигляді дозволу на затримання з метою при-
воду та запобіжного заходу у вигляді три-
мання під вартою або домашнього арешту 
стосовно судді. 
Стосовно інших осіб, щодо яких здій-

снюється особливий порядок кримінально-
го провадження, законодавцем не визначе-
но додаткових гарантій недоторканності, а 
лише передбачено особливості проведення 
деяких процесуальних та слідчих (розшу-
кових) дій, негласних слідчих (розшукових) 
дій, повідомлення про підозру тощо, як до-
даткових гарантій забезпечення незалеж-
ності їх діяльності. 
Так, згідно зі ст. 23 Закону України «Про 

адвокатуру та адвокатську діяльність» як 
додактові гарантії адвокатської діяльнос-
ті передбачено зокрема, вимогу про те, що 
проведення стосовно адвоката оперативно-
розшукових заходів чи слідчих дій, що мо-
жуть проводитися виключно з дозволу суду, 
здійснюється на підставі судового рішення, 
ухваленого за клопотанням Генерального 
прокурора України, його заступників, про-
курора Автономної Республіки Крим, облас-
ті, м. Києва та м. Севастополя [12]. 
Письмове повідомлення про підозру ад-

вокату здійснюється Генеральним проку-
рором, його заступником, керівником регі-
ональної прокуратури в межах його повно-
важень (п. 1 ч. 1 ст. 481 КПК України) та ін.
Вимоги КПК України та інших законів 

України, якими передбачено додаткові га-
рантії діяльності осіб, які покликані запо-
бігати спробам незаконного та безпідстав-
ного втручання в їх діяльність, але на яких 
не поширюється гарантія недоторканності, 
покликані забезпечити реалізацію завдань 

кримінального провадження шляхом підви-
щення відповідальності осіб, що здійснюють 
досудове розслідування, а також процесу-
альне керівництво у зазначених криміналь-
них провадженнях та покладення відпо-
відальності також на найвище керівництво 
органів досудового розслідування.
Так, як зазначає Трофименко В.М., осо-

бливі властивості суб’єкта, який вчинив сус-
пільно-небезпечне діяння, складають зміст 
критерію диференціації кримінально-про-
цесуальної форми, що знаходить свій прояв 
у нормативному закріпленні особливостей 
порядку здійснення кримінального прова-
дження, які відрізняються від загального 
порядку (тобто виступає критерієм струк-
турної диференціації) і які, як правило, по-
лягають у встановленні додаткових гаран-
тій, що забезпечують захист інтересів цієї 
особи, сторюють належні умови реалізації її 
про професійного статусу тощо [6, с. 257]. 
Отже, диференціація кримінальної про-

цесуальної форми шляхом виділення в осо-
бливий порядок кримінального проваджен-
ня, що здійснюється стосовно осіб, перелік 
яких передбачено у ст. 480 КПК України, є 
способом інтеграції норм галузей матеріаль-
ного права, якими регулюється публічно-
правовий статус зазначених осіб із нормами 
кримінального процесуального права з ме-
тою недопущення безпідставного порушен-
ня гарантій їх діяльності, що зумовлені їх 
особливим публічно-правовим статусом, сут-
ність якого проявляється у виконанні ними 
особливих завдань у суспільному житті дер-
жави та досягненні завдань кримінального 
провадження. 
Практичне значення зазначеної інтегра-

ції полягає у реалізації принципу невідво-
ротності покарання за вчинене криміналь-
не правопорушення та водночас створення 
гарантій запобігання можливим проявам 
використання кримінально-процесуальних 
інструментаріїв шляхом здійснення заці-
кавленими особами, які в силу службових, 
політичних, організаційних або інших об-
ставин мають вплив на органи, що здійсню-
ють досудове розслідування кримінальних 
проваджень зазначеної категорії, або орга-
ни прокуратури, що здійснюють у них про-
цесуальне керівництво за допомогою зазна-
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чених інструментаріїв тиску на осіб згаданої 
категорії задля змушування до прийняття в 
їхніх інтересах або інших зацікавлених осіб 
рішень чи вчинення дій (політичних, еко-
номічних тощо) під загрозою застосування 
щодо них заходів кримінально-правового 
примусу.
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ÔÎÐÌÈ ÂÈÐÀÆÅÍÍß 
Ì²ÆÍÀÐÎÄÍÈÕ ÒÐÓÄÎÂÈÕ ÍÎÐÌ

 ÍÀÇÈÌÊÎ Îëåíà Â³êòîð³âíà - äîêòîðàíò êàôåäðè çàãàëüíîïðàâîâèõ 
äèñöèïë³í Äîíåöüêîãî þðèäè÷íîãî ³íñòèòóòó ÌÂÑ Óêðà¿íè, êàíäèäàò þðèäè÷íèõ 
íàóê, äîöåíò

Досягнення вказаної дослідницької мети 
забезпечить ґрунтовне, більш чітке розумін-
ня даної проблематики, сприятиме науково-
му осягненню всієї багатогранної зовнішньої 
структури сучасного міжнародного трудово-
го права, його розвинутого, різноманітного 
формально-джерельного базису.
Протягом столітньої історії функціону-

вання МОП (з 1919 року) та, власне, у про-
цесі відтворення самого міжнародного тру-
дового права як такого його нормативні по-
ложення належно кодифікувалися у числен-
них писаних міжнародно-правових джере-
лах. Як зазначає О.Ю. Білоус, сьогоднішній 
джерельний базис сучасного міжнародного 
трудового права (станом на 1 вересня 2016 
року), тобто, насамперед, базис МОП, ста-
новить 189 конвенцій, 204 рекомендації та 
6 протоколів [1, c. 2, 8]. Однак у даному кон-
тексті слід так само особливо враховувати і 
зміст окремих, достатньо важливих декла-
рацій та конвенцій цілої низки інших між-
народних урядових організацій глобально-
го та регіонального рівня, а також, безумов-
но, міждержавні дво- та багатосторонні до-
говори із регулювання трудових відносин.
У цілому ж проблематика сприйняття та 

оцінки джерел сучасного міжнародного тру-
дового права у її суто теоретично-класифі-
каційному вимірі набула останнім часом не-
абиякої неоднозначності та гострої актуаль-
ності. Так, наприклад, сучасний російський 
науковець-правник слушно зазначає з цього 
приводу наступне (подається в авторському 
перекладі з мови-оригіналу джерела): «Під 

Сучасне міжнародне трудове право в 
наш час становить цілісну, широку, достат-
ньо розвинуту у її предметно-змістовному 
вимірі систему об’єктивних зобов’язань та 
суб’єктивних прав усіх сторін трудових від-
носин. На її основі відтворюються як імпе-
ративні (суворі, обов’язкові), диспозитив-
ні (рекомендаційні, вільно застосовувані), 
так і змішані правові положення у сфері 
регулювання сучасних трудових відносин. 
Вони, ці положення, належно зафіксовані, 
кодифіковані у різноманітних видах дже-
рел сучасного міжнародного права: чис-
ленних конвенціях, деклараціях, пактах, 
протоколах та рекомендаціях Організації 
Об’єднаних Націй (надалі – ООН), Між-
народної організації праці (надалі – МОП), 
Ради Європи (надалі – РЄ), Європейського 
Союзу (надалі – ЄС), а також і в уставах та/
або статутах усіх цих міжнародних урядо-
вих організацій.
Таким чином, у рамках даної науково-

правничої статті нам необхідно дослідити 
питання про наявність або ж відсутність, 
застосовність або ж незастосовність, поши-
реність або ж непоширеність тих чи інших 
відомих форм вираження правових норм у 
рамках сучасного міжнародного трудового 
права. Ми маємо встановити, чи існує без-
посередній або ж непрямий взаємозв’язок 
між тим чи іншим предметним питанням 
із сфери трудових відносин і формою його 
джерельного вираження, тобто зовнішнього 
закріплення у сучасному міжнародному тру-
довому праві.
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джерелом міжнародного трудового права 
(МТП) слід розуміти міжнародний право-
вий акт, який містить норми цього права. 
Останнім часом на рівні міжнародних орга-
нізацій формулюються нові підходи (курсив 
мій. – О.Н.) до класифікації міжнародних 
актів, які є джерелами міжнародного трудо-
вого права, що з усією неминучістю створює 
проблеми, особливо в процесі наукового 
аналізу відносин, що входять до його пред-
мету: 1) відмова від класичної систематиза-
ції джерел; 2) невизначеність у типологізації 
актів МОП (немає ясності відносно крите-
рію класифікації, тобто як саме необхідно 
групувати акти: за статусом; за предметом 
або за статусом та за предметом)» [30, c. 150].
Розкриваючи дане питання, слід, насам-

перед, спиратися на усталену класифікацію, 
прийняту та використовувану в рамках са-
мої МОП, яка виокремлює «глобальні» («все-
світні») та «регіональні» міжнародно-право-
ві джерела. Таким чином, масштаб їхньої 
географічної дії розповсюджується на увесь 
світ і, таким чином, усе міжнародне співто-
вариство, тобто всі країни, та/або конкретні 
географічні регіони [30, c. 150].
Важливо зазначити, що такими «глобаль-

ними» («всесвітніми») джерелами сучасного 
міжнародного трудового права широко та 
однозначно визнаються акти ООН та МОТ 
(відповідні декларації, конвенції, рекомен-
дації, пакти). Варто зазначити, що сама ж 
МОТ є спеціалізованою організацією в рам-
ках так званої «системи ООН» (перед Дру-
гою світовою війною – Ліги Націй). Власне 
ж конкретними прикладами таких джерел 
сучасного міжнародного трудового права є, 
насамперед, низка основоположних, фунда-
ментальних, «проголошуючих» документів 
цих двох міжнародних урядових організа-
цій: Статут МОП від 28 червня 1919 року 
[31], Декларація щодо цілей та задач МОП 
від 10 травня 1944 року [5], Статут ООН від 
26 червня 1945 року [32], Загальна деклара-
ція прав людини від 10 грудня 1948 року [9], 
Міжнародний пакт про економічні, соціаль-
ні і культурні права від 16 грудня 1966 року 
[29], Міжнародний пакт про громадянські 
і політичні права від 16 грудня 1966 року 
[28], Декларація МОП про основні принци-
пи та права у світі праці від 18 червня 1998 

року [4], Декларація МОП «Про соціальну 
справедливість» від 10 червня 2008 року, 
Глобальний пакт про робочі місця від 19 
червня 2009 року [2].
У цих документах чітко нормативізова-

но універсальні права працюючої людини, а 
також усі фундаментальні принципи у сфері 
як фізичної, так і інтелектуальної праці.
У контексті даного наведення джерел 

права ООН та МОП варто особливо під-
креслити наступне. Так, Морозов П.Є. за-
значає (подається в авторському перекладі 
з мови-оригіналу джерела): «Примітно, що 
згідно з офіційною позицією, першість нада-
ється саме нормативним актам МОП (тобто 
у порівнянні з актами ООН. – Прим. О.Н.); 
обґрунтовується подібний підхід тим, що 
МОП – це основний суб’єкт міжнародного тру-
дового права (курсив мій. – О.Н.), у той час 
як трудова правосуб’єктність ООН є лише 
частиною її загальної правосуб’єктності як 
суб’єкта міжнародного публічного права» 
[30, c. 150].
Однак, на нашу думку, наведене твер-

дження про те, що саме, або ж виключно 
МОП – це основний суб’єкт міжнародного тру-
дового права, не є однозначним. Чому ми так 
вважаємо? Відповідь на це питання полягає 
саме у публічно-правовій природі відтво-
рення даної галузі міжнародного права. Без-
спірним видається юридичний факт того, 
що МОП складається із суверенних держав-
членів цієї міжнародної міжурядової орга-
нізації, функціонує на основі їхнього член-
ства, «формується», «існує» на основі їхньої 
перманентної політики у сфері трудових 
відносин. Тобто МОП – це, скажімо так, «не 
сама МОП», а її держави-члени; саме вони, 
таким чином, і є суб’єктами міжнародного 
трудового права. На підтримку даної логіч-
но-смислової конструкції, ми наведемо те, 
що будь-які джерела права МОП підпису-
ються або ж не підписуються окремими дер-
жавами-членами МОП, а не «єдиною» МОП 
як такою (наприклад, не її Генеральним се-
кретарем). Отже, суб’єктами сучасного між-
народного трудового права є саме суверенні 
держави, які є членами МОП.
Однак, на нашу думку, до «глобальних» 

(«всесвітніх») джерел сучасного міжнародно-
го трудового права відносяться, безумовно, 
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і конкретно-предметні змістовні документи 
МОП, функціонально-цільовим призначен-
ням яких є регулювання тієї чи іншої окре-
мої сторони із сфери трудових відносин. До 
такого типу джерел права МОП належать 
численні конвенції та рекомендації цієї між-
народної урядової організації. Серед осно-
вних таких джерел сучасного міжнародного 
трудового права, тобто джерел, що регулю-
ють основні проблемні сегменти трудових 
відносин слід згадати, наприклад, Конвен-
цію МОП № 121 «Про допомоги у випадках 
виробничого травматизму» від 8 липня 1964 
року [12], Конвенцію МОП № 182 «Про за-
борону та негайні заходи щодо ліквідації 
найгірших форм дитячої праці» від 17 черв-
ня 1999 року [13], Конвенцію МОП № 98 
«Про застосування принципів права на ор-
ганізацію і ведення колективних перегово-
рів» від 1 липня 1949 року [14], Конвенцію 
МОП № 95 «Про захист заробітної плати» 
від 1 липня 1949 року [15], Конвенцію МОП 
№ 138 «Про мінімальний вік для прийому 
на роботу» від 26 червня 1973 року [18], Кон-
венцію МОП № 122 «Про політику в галузі 
зайнятості» від 9 липня 1964 року [19], Кон-
венцію МОП № 156 «Про рівне ставлення й 
рівні можливості для трудящих чоловіків та 
жінок: трудящі із сімейними обов’язками» 
від 23 червня 1981 року [22], Конвенцію 
МОП № 105 «Про скасування примусової 
праці» від 25 червня 1957 року [24], Конвен-
цію МОП № 168 «Про сприяння зайнятості 
та захист від безробіття» від 21 червня 1988 
року [25].
Сама ж МОП, власне її Адміністративна 

рада, «основними» вважає лише наступні 8 
конвенцій: Конвенція МОП № 29 «Про при-
мусову чи обов’язкову працю» від 28 червня 
1930 року [20], Конвенцію МОП № 87 «Про 
свободу асоціації та захист права на орга-
нізацію» від 9 липня 1948 року [23], щойно 
згадану нами Конвенцію МОП № 98 «Про 
застосування принципів права на органі-
зацію і ведення колективних переговорів», 
Конвенцію МОП № 100 «Про рівне винаго-
родження чоловіків і жінок за працю рівної 
цінності» від 29 червня 1951 року [21], та-
кож згадану нами Конвенцію МОП № 105 
«Про скасування примусової праці», Кон-
венцію МОП № 111 «Про дискримінацію в 

галузі праці та занять» від 25 червня 1958 
року [11] та згадані нами Конвенцію МОП 
№ 138 «Про мінімальний вік для прийому 
на роботу» і Конвенцію МОП № 182 «Про 
заборону та негайні заходи щодо ліквідації 
найгірших форм дитячої праці».
Наступні ж 4 конвенції визначено Адмі-

ністративною радою МОП в якості «пріори-
тетних»: Конвенція МОП № 81 «Про інспек-
цію праці у промисловості й торгівлі» від 11 
липня 1947 року [17],  Конвенція МОП № 129 
«Про інспекцію праці в сільському господар-
стві» від 25 червня 1969 року [16], Конвенція 
МОП № 144 «Про тристоронні консультації 
для сприяння застосуванню міжнародних 
трудових норм» від 21 червня 1976 року [26] 
та вже згадана Конвенція МОП № 122 «Про 
політику в галузі зайнятості».
Такого ж самого всесвітньо-універсаль-

ного значення мають і численні рекомен-
дації МОП, які, у свою чергу, часто надалі 
стають основою для наступної міжнародно-
конвенційної імперативної нормативізації 
тих чи інших правових положень стосовно 
тієї чи іншої предметної сфері регулювання 
трудових відносин. Їхня назва часто цілком 
дублює назви відповідних конвенцій МОП.
До різноманітних регіональних дже-

рел сучасного міжнародного трудового 
права можуть належати, у свою чергу, від-
повідні конвенції, рекомендації, пакти та 
хартії, які нормативно регулюють трудові 
відносини в межах держав, що належать 
до окремого, обмеженого географічно-ци-
вілізаційного регіону, та/або інтеграційних 
об’єднань такого регіону. Так, наприклад, 
Морозов П.Є. виокремлює 6 видів регіо-
нальних джерел сучасного міжнародного 
трудового права: 1) акти РЄ; 2) акти ЄС;-
3) акти інших регіональних європейських 
організацій (об’єднань); 4) північні та півден-
ні американські міжнародно-правові акти; 
5) аналогічні африканські акти; 6) анало-
гічні акти Південно-Східної Азії [30, c. 150]. 
Однак сучасний російський науковець-прав-
ник Давлетгільдєєв Р.Ш. небезпідставно за-
значає з цього приводу наступне (подається 
в авторському перекладі з мови оригіналу 
джерела): «Існування паралельних процесів 
універсалізації та регіоналізації у міжнародному 
праві (курсив мій. – О.Н.) стало можливим 
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після Другої світової війни, коли було ство-
рено універсальну міжнародну міжурядову 
організацію – Організацію Об’єднаних На-
цій та створено систему ООН, а також поча-
ли з’являтися крупні регіональні організації 
практично на кожному континенті (ЛАД, 
ОАД, Рада Європи, ЄЕС, ОБСЄ, МЕРКО-
СУР та інші)» [3, c. 148]. Однак надалі даний 
автор робить наступне важливе зауваження 
(подається в авторському перекладі з мови 
оригіналу джерела): «Статут іншої «версаль-
ської» міжнародної організації – Міжнарод-
ної організації праці виходить із універса-
лістської концепції міжнародного права і не 
містить спеціальних положень, які визнають 
регіональні організації та угоди (курсив мій. – 
О.Н.)» [3, c. 148].
Однак наступні дані, які наводить Дав-

летгільдєєв Р.Ш., дещо корегують сказане 
Морозовим П.Є. щодо суто «регіональних» 
джерел права МОП (подається в авторсько-
му перекладі з мови оригіналу джерела): 
«Ст. 38 Статуту МОП передбачає скликан-
ня регіональних конференцій та створення 
регіональних установ, залишаючи за універ-
сальною міжнародною організацією функ-
ції врахування регіональної специфіки ре-
гулювання соціально-трудових відносин. У 
структурі Міжнародного бюро праці створе-
но низку програм на місцях, які включають 
5 регіональних офісів: для Африки, для Ла-
тинської Америки та Карибського басейну, 
для арабських держав, для Азії та Тихооке-
анського регіону, для Європи та Централь-
ної Азії. На регулярній основі проводяться 
регіональні конференції. Однак регіональний 
компонент діяльності МОП не призводить до 
розробки конвенцій або рекомендацій для кон-
кретного регіону, нормотворча функція зали-
шається універсальною (курсив мій. – О.Н.), 
сутність регіональної діяльності МОП – в 
адаптації універсальних міжнародних тру-
дових стандартів до регіональних умов, у 
сприянні їхньої імплементації у законодав-
ство держав-членів, у технічній допомозі ре-
гіонам, які потребують додаткової підтрим-
ки у практичному застосуванні трудових 
стандартів» [3, c. 149].
Таким чином, виникає питання про пра-

вильність та правомірність твердження Мо-
розова П.Є., який, у свою чергу, не наводить 

конкретних прикладів джерел сучасного 
міжнародного трудового права, що похо-
дять із вказаних ним регіонів світу. Чи мож-
на сказати, що Морозов П.Є. припускається 
однозначної помилки? Вважаємо, що ні.
На підтримку такої нашої думки служить 

багатий нормотворчий досвід об’єднаної 
Європи у сфері регулювання трудових від-
носин. Так, Давлетгільдєєв Р.Ш. зазначає 
(подається в авторському перекладі з мови 
оригіналу джерела): «…не передбачається 
цілковитої ізоляції Європейського соціаль-
ного (і, таким чином, безумовно, трудового. 
– Прим. О.Н.) права від досвіду, накопиче-
ного в рамках МОП, ООН тощо. Слід навес-
ти думку бельгійського вченого Р. Бланпе-
на про цілі створення особливих у рамках 
ЄС: міжнародні стандарти, створені МОП, є 
вкрай важливими в якості всесвітніх правил 
поведінки, але, за очевидних причин, вони 
потребують приставання та адаптації, аби 
відвісти на європейський соціальний ви-
клик та на більш просунутий європейський 
рівень розвитку. Європейські норми все ще 
покликані, безумовно, де це ж можливим та 
придатним, використовувати в якості відправ-
ної точки конвенції та рекомендації МОП (кур-
сив мій. – О.Н.)» [3, c. 150].
Таким чином, європейські регіональні 

джерела сучасного міжнародного трудово-
го права – об’єктивний факт. Безспірними 
прикладами такого факту є Конвенція про 
захист прав людини і основоположних сво-
бод від 4 грудня 1950 року (Європейська 
конвенція) [27], Європейська соціальна хар-
тія від 3 травня 1996 року [7], Хартія осно-
вних прав ЄС від 7 грудня 2000 року [33] 
тощо.
Однак згадані джерела соціального, тру-

дового права об’єднаної Європи не обмежу-
ються цими згаданими видовими приклада-
ми. «Специфіка міжнародно-правового ре-
гулювання праці в Раді Європи, – зазначає 
Давлетгільдєєв Р.Ш., –  забезпечується, на-
самперед, в рамках судового механізму захисту 
трудових прав (курсив мій. – О.Н.)» [3, c. 150]. 
Таким чином, конкретні судові рішення, на-
приклад, Суду ЄС та Європейського суду з 
прав людини (надалі – ЄСПЛ), є повноправ-
ним джерелом сучасного європейського 
трудового права. Також у даному контексті 
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мова йде і про правовий інститут судового 
прецеденту в якості джерела сучасного трудо-
вого права ЄС та РЄ. Давлетгільдєєвим Р.Ш. 
наводиться конкретний приклад того, що 
судові рішення ЄСПЛ є джерелами євро-
пейського регіонального трудового права: 
«Дотепер ЄСПЛ достатньо часто посила-
ється у своїх рішеннях на норми конвенцій 
МОП, однак така практика не заважає Єв-
ропейському Суду виносити рішення, які 
відрізняються від існуючого на універсаль-
ному міжнародному рівні стандарту. Яскра-
вим прикладом такої практики є рішення у 
справі Соренсен та Расмуссен проти Данії 
2006 року» [3, c. 151].
Таким чином, Є.Н. Єгорова зазначає 

(подається в авторському перекладі з мови 
оригіналу джерела): «Норми трудового пра-
ва ЄС є представленими відповідними його 
джерелами (курсив мій. – О.Н.), які регламен-
тують відносини суб’єктів у даній царині» [8, 
c. 200].
Повертаючись до двох, дещо різних то-

чок зору щодо наявності або ж відсутності 
суто регіональних джерел сучасного міжна-
родного трудового права, висловлених Мо-
розовим П.Є. та Давлетгільдєєвим Р.Ш., ми 
маємо зазначити наступне. На сьогоднішній 
день існують та діють не лише європейські, 
а й інші регіональні джерела сучасного між-
народного трудового права. Причому мова 
також йде і про наявність окремих регіо-
нальних міжнародних організацій у сфері 
регулювання трудових відносин, умовно ка-
жучи, «регіональних МОП»! Яскравий при-
клад у даному контексті являє собою Араб-
ська організація праці (надалі – АОП), яка, у 
свою чергу, є складовою системи Ліги Араб-
ських Держав (тобто, так само як і МОП 
входить до системи ООН).
Так, станом на 2014 рік у рамках даної 

міжнародної міжурядової організації регіо-
нального характеру було прийнято 19 влас-
них конвенцій, спрямованих на норматив-
но-правове регулювання низки питань із 
сфери трудових відносин. Ними є: 1) Кон-
венція АОП № 1 «Про рівні праці» від 1966 
року; 2) Конвенція АОП № 2 «Про перемі-
щення робочої сили» від 1967 року; 3) Кон-
венція АОП № 3 «Про нижній рівень соці-
ального страхування» від 1971 року; 4) Кон-

венція АОП № 4 «Про переміщення робочої 
сили (модифікована)» від 1975 року; 5) Кон-
венція АОП № 5 «Про працюючих жінок» 
від 1976 року; 6) Конвенція АОП № 6 «Про 
рівні праці» (модифікована) від 1976 року;-
7) Конвенція АОП № 7 «Про безпеку і охоро-
ну праці» від 1977 року; 8) Конвенція АОП 
№ 8 «Про свободу та профспілкові права» 
від 1977 року; 9) Конвенція АОП № 9 «Про 
професійну орієнтацію та підготовку» від 
1977 року; 10) Конвенція АОП № 10 «Про 
оплачувані учбові відпустки» від 1979 року; 
11) Конвенція АОП № 11 «Про колективні 
переговори» від 1979 року; 12) Конвенція 
АОП № 12 «Про сільськогосподарських 
працівників» від 1980 року; 13) Конвенція 
АОП № 13 «Про робоче середовище» від 
1981 року; 14) Конвенція АОП № 14 «Про 
право арабського працівника у сфері послуг 
із соціального забезпечення за обставин 
його працевлаштування в іншій країні» від 
1981 року; 15) Конвенція АОП № 15 «Про 
визначення та захист заробітної плати» від 
1983 року; 16) Конвенція АОП № 16 «Про 
робочі соціальні послуги» від 1983 року;-
17) Конвенція АОП № 17 «Про реабілітацію 
та працевлаштування інвалідів» від 1993 
року; 18) Конвенція АОП № 18 «Про пра-
цю неповнолітніх підлітків» від 1996 року; 
19) Конвенція АОП № 19 «Про інспекцію 
праці» від 1999 року [10]. Додамо, що осно-
вним правовим документом АОП є, у свою 
чергу, Статут даної міжнародної організації 
від 1965 року.
Як ми можемо судити із назв наведених 

конвенцій АОП, вони, нарівні із відповід-
ними, вищевказаними джерелами права 
МОП, нормативізують праворегулювання 
щодо низки фундаментальних, найбільш 
важливих, життєво важливих сторін із сфе-
ри трудових відносин. У них нормативно 
стверджено всі універсальні трудові права, 
свободи і можливості людини без будь-якої 
дискримінації.
Іншим важливим джерелом сучасного 

міжнародного трудового права є, безумов-
но, і численні у світовій практиці двосторон-
ні та багатосторонні договори між суверен-
ними державами щодо взаємовигідного дво-
стороннього регулювання того чи іншого 
важливого проблемно-предметного аспекту 
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трудових відносин. У якості типового при-
кладу можна навести Договір між Україною 
і Латвійською Республікою про співробітни-
цтво в галузі соціального забезпечення від 
26 лютого 1998 року [6]. Зміст такого роду 
двосторонніх або багатосторонніх догово-
рів, як правило, цілком відповідає суворим 
правовим вимогам конвенцій, рекоменда-
цій, декларацій та пактів ООН та МОП.
І врешті-решт, безумовним джерелом 

сучасного міжнародного трудового права є 
і національне трудове законодавство окре-
мих суверенних держав, яке, по-перше, 
іноді безпосередньо відтворює положення 
базових та спеціальних конвенцій МОП та 
ООН, по-друге ж, часто зазначається, що 
норми міжнародного права, зокрема і тру-
дового, мають пріоритет, у порівнянні із 
нормами національного права. Однак вказа-
не має бути темою окремого науково-прав-
ничого дослідження.
Таким чином, виходячи із всього вище-

викладеного, ми доходимо наступних пред-
метних висновків. Джерела сучасного між-
народного трудового права являють собою 
низку різновидових правових документів. 
Вони і є конкретними формами виражен-
ня сучасних міжнародних трудових норм. 
До них належать, по-перше, загальні між-
народно-правові акти ООН та МОП. Це 
універсальні декларації, пакти, конвенції та 
рекомендації ООН та МОП, які чітко нор-
мативізують усі загальні, тобто фундамен-
тальні ціннісні та інші положення у сфері 
регулювання трудових відносин (трудові 
права і свободи людини, недискримінація у 
сфері трудових відносин, порядок встанов-
лення, продовження та припинення трудо-
вих відносин тощо).
Однак до такого типу документів нале-

жать і окремі предметні конвенції МОП, які 
юридично зобов’язують усі держави-члени 
МОП, що їх підписали. Також джерель-
на база сучасного міжнародного трудового 
права є представленою і суто регіональними 
міжнародно-правовими актами: міжнарод-
ним трудовим правом ЄС, РЄ, АОП тощо.
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АНОТАЦІЯ 
У рамках даної науково-правничої статті 

автор актуалізував та розглянув проблемати-
ку різноманітних форм нормативного вира-
ження у сучасному міжнародному трудовому 
праві. Вказану дослідницьку мету досягнуто 
за допомогою авторського звернення до змісту 
низки основоположних галузевих джерел між-
народного права ООН та МОП, а також на-
укових праць окремих фахівців.
Ключові слова: трудові відносини, сучасне 

міжнародне трудове право, форми вираження 
норм у сучасному міжнародному трудовому 
праві, види джерел сучасного міжнародного 
трудового права.

SUMMARY 
Within the given law study paper the author 

actualized, and considered the issue of the legal 
norms different expression models under the present 
international labor law. This research goal was 
achieved by means of author`s appealing to a range 
of the basic branch UN and ILO international law 
instruments, and scientifi c studies of the separate 
specialists.

It was stated that the sources of modern 
international labor law are a system of various legal 
documents. They are specifi c forms of expression 
of modern international labor standards. These 
include, fi rstly, the general international legal acts of 
the UN and the ILO. These universal declarations, 
covenants, conventions and recommendations of 
the UN and the ILO defi ne all common, that is, 
fundamental value and other provisions in the fi eld 
of labor relations (labor rights and freedoms, equality 
in labor relations, the procedure for establishing, 
extending and terminating labor relations and the 
like).

However, this type of document also includes 
certain substantive ILO conventions that legally 
bind all ILO member states. Also, the base of sources 
of modern international labor law is represented 
by and strictly regional international legal acts: 
international labor law of the EU, the Council of 
Europe and the like.

The regional sources of modern international 
labor law also include judicial decisions of 
supranational judicial bodies, substantive bilateral 
and multilateral agreements between individual 
sovereign states, as well as national labor legislation.

Key words: labor relations, present international 
labor law, legal norms different expression models 
under the present international labor law, types of 
sources of the present international labor law.
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ÏÐÎÁËÅÌÈ ÑÏ²ËÜÍÎ¯ ÑÓÌ²ÑÍÎ¯ ÂËÀÑÍÎÑÒ² 
ÏÎÄÐÓÆÆß ÙÎÄÎ ÍÅÐÓÕÎÌÎÃÎ ÌÀÉÍÀ 

(ÆÈÒËÎÂÅ ÏÐÈÌ²ÙÅÍÍß)

В статье исследованы проблемы общей 
совместной собственности супругов в отно-
шении недвижимого имущества (жилого по-
мещения). Осуществлено научно-правовой 
анализ действующих нормативно-правовых 
актов и научно-теоретических источников по 
данному вопросу. В результате исследования, 
на основании комплексного, всестороннего, на-
учного анализа выявлен ряд проблем теорети-
ческого и практического характера и приведен 
комплекс рекомендаций по их решению.
Ключевые слова: общая совместная соб-

ственность супругов, недвижимое имущество, 
жилое помещение, проблемы регулирования, 
пути совершенствования.

 Ô²ËÀÒÎÂÀ Êñåí³ÿ Âåí³àì³í³âíà - ñòóäåíò ²íñòèòóòó ï³ñëÿäèïëîìíî¿ îñâ³òè 
Êè¿âñüêîãî íàö³îíàëüíîãî Óí³âåðñèòåòó ³ì. Ò.Ã. Øåâ÷åíêî

ÓÄÊ 347.626:643.53

мало колізій та прогалин, а тому безперечно 
потребують вдосконалення.

Стан дослідження
Спільна сумісна власність є об’єктом ба-

гатьох наукових досліджень. Дослідженню 
даної проблеми присвячені праці таких вче-
них, як: М. Антакольска, Є.О. Харитонов, 
О.В. Дзера, Ю.С. Червоний, О.М. Калитен-
ко, О.І. Сафончик та ін.
Проте і на сьогодні все ще залишається 

багато дискусійних питань, які потребують 
подальшого дослідження та переосмислен-
ня.

Метою даної наукової статті є аналіз 
окремих проблем спільної сумісної власнос-
ті подружжя щодо нерухомого майна (жит-
лового приміщення), вироблення рекомен-
дацій стосовно їх вирішення.

Виклад основних положень
Режим спільної сумісної власності по-

дружжя знайшов своє логічне закріплен-
ня в Сімейному кодексі (далі- СК) України. 
Зокрема, правовий режим права спільної 
сумісної власності подружжя як різновиду 
спільної сумісної власності подружжя також 
встановлюється Главою 8 Сімейного кодек-
су України від 10 січня 2002 року. Так, Глава 
8 СК України містить такі положення щодо 
спільної сумісної власності подружжя: під-
стави набуття права спільної сумісної влас-
ності подружжя; щодо об’єктів права спіль-
ної сумісної власності подружжя; з приводу 

Актуальність теми
Процес зміни традиційних правових 

інститутів охопив майже усі галузі права, 
у тому числі й інститут спільної власності. 
Ця об’єктивна потреба виникає у зв’язку 
з появою нових об’єктів права власності 
подружжя, зокрема, такого виду нерухо-
мого майна – як житлове приміщення. У 
цьому контексті особливого значення на-
буває аналіз норм цивільного та сімейного 
законодавства, які регулюють майнові від-
носини подружжя щодо правового режиму 
житла.

Постановка проблеми
Попри неабияку актуальність питання 

поділу спільної сумісної власності подружжя 
щодо нерухомого майна, норми національ-
ного законодавства у даній сфері містять чи-
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виникнення права спільної сумісної влас-
ності подружжя на майно, що належало 
дружині, чоловікові; відносно здійснення 
подружжям права спільної сумісної власнос-
ті; щодо права подружжя на розпоряджан-
ня майном, що є об’єктом права спільної су-
місної власності подружжя; стосовно права 
подружжя на визначення порядку користу-
вання майном; з приводу здійснення права 
спільної сумісної власності після розірван-
ня шлюбу; відносно розподілу майна, що є 
об’єктом права спільної сумісної власності 
подружжя тощо.
Водночас, надзвичайно важливою у ре-

гулюванні спільної сумісної власності по-
дружжя є ч. 3 ст. 368 Цивільного кодексу 
(далі - ЦК) України, в якій встановлюєть-
ся презумпція дії режиму спільної сумісної 
власності щодо майна подружжя, набутого 
ним за час шлюбу. Згідно з ч. 3 ст. 368 ЦК 
України: «Майно, набуте подружжям за час 
шлюбу, є їхньою спільною сумісною власніс-
тю, якщо інше не встановлено договором 
або законом».
Проте, законодавець, використовуючи 

термін «майно», не конкретизує його. Згід-
но зі ст. 190 ЦК України майном як осо-
бливим об’єктом вважаються окрема річ, 
сукупність речей, а також майнові права та 
обов’язки, тобто одному з подружжя може 
належати як рухома, так і нерухома річ. 
Право спільної сумісної власності подруж-
жя є різновидом права приватної власнос-
ті фізичних осіб. Тому її об’єктами можуть 
бути будь-які речі, які можуть належати фі-
зичній особі на праві приватної власності 
[3, с. 37]. 
Як зазначає О. І. Сафончик, правовий 

режим речей, як правило, встановлюється 
на підставі договору, який визначає поря-
док, який діє щодо майна, нажитого чолові-
ком і жінкою в період шлюбу, що відрізня-
ється від правового режиму, встановленого 
самими подружжям у шлюбному договорі 
(гл. 10 СК України). При цьому, незалежно 
від того, який режим майна буде обраний, 
слід вважати, що відносно спільно нажитого 
майна правовий режим, який не буде визна-
чено в договорі, залишається чинним пра-
вовим режимом спільної сумісної власності 
[9, с. 113].

Набуття майна за час шлюбу створює 
презумпцію права спільної сумісної влас-
ності подружжя. Якщо майно було набуте 
за час шлюбу, передбачається (презумуєть-
ся), що воно є спільним. Протилежне, тобто 
належність майна до роздільного майна по-
дружжя, потребує доведення. Нерідко при 
поділі майна один з подружжя стверджує, 
що певна річ була набута до шлюбу або за 
час шлюбу на власні кошти цієї особи. Такі 
факти потребують доведення в суді. Якщо 
докази відсутні або їх недостатньо, майно, 
набуте за час шлюбу, вважатиметься спіль-
ним майном подружжя. Подружжя може за 
своєю згодою, зокрема у шлюбному догово-
рі, встановити режим роздільності майна, 
набутого за час шлюбу. У такому разі пре-
зумпція спільності майна буде спростована 
за згодою сторін.
З практичної точки зору, однією з го-

стрих проблем спільної сумісної власнос-
ті подружжя, є проблема спільної сумісної 
власності щодо житлового приміщення. 
Так, зокрема, на нашу думку, вирішення 
потребує, насамперед, проблема неузгодже-
ності, як окремих положень сімейного за-
конодавства між собою, так і положень СК 
України з іншими нормативно-правовими 
актами. Адже чинне законодавство нарівні 
з категорією «житло» використовує таку су-
міжну категорію, як «житлове приміщення». 
У юридичній літературі зустрічаються 

різні точки зору щодо визначення категорії 
житла. Під житлом розуміють:

1) призначене для постійного проживан-
ня людини приміщення (або вказаного при-
значення будинок), в якому відокремлено 
протікає особисте життя» (С. Ільченко) [4, c. 69]; 

2) житловий будинок із усіма житловими 
та нежитловими приміщеннями, що утво-
рюють із таким будинком нерозривне ціле 
або мають із ним одну (або більше) капі-
тальну стіну, ізольоване приміщення у жит-
ловому будинку, а також інші приміщення, 
призначені для задоволення тимчасової по-
треби людини у житлі, для постійного або 
тимчасового проживання в них незалежно 
від придатності до проживання та від на-
лежності до житлового фонду України»-
(Г. Ю. Рунов) [8, c. 71].
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З наведених визначень нам більше імпо-
нує підхід, запропонований Г. Ю. Руновим.
Окрім цього, розуміння категорії житла 

характеризується і істотними відмінностями 
змісту в різних галузях права. Так, у консти-
туційному праві термін «житло» ширше тер-
міна «житлове приміщення». Термін «жит-
ло» охоплює як житлові будинки, квартири 
та їх ізольовані частини, так і інші споруди, 
що використовуються для постійного про-
живання. Разом з тим не визначаються жит-
лом приміщення, призначенні для тимчасо-
вого недобровільного перебування людини. 
У ЦК України [12] ст. 379 житлом фізич-

ної особи є житловий будинок, квартира, 
інші приміщення, призначені для постійно-
го проживання. Як об’єкт власності «житло» 
у цивільному праві має відмінності від житла 
як категорії конституційного права. Цивіль-
ний кодекс України окремо визначає такі 
об’єкти права власності, як житловий буди-
нок, садиба, квартира. Ст. 380 ЦК України 
визначає, що житловий будинок - це будів-
ля капітального типу, яка споруджена з до-
триманням вимог, встановлених законом 
і призначена для постійного проживання; 
квартира, як визначає ст. 382 ЦК, - це ізо-
льоване помешкання в житловому будинку, 
призначене для придатне для постійного у 
ньому проживанні. 
Останнє застосовується в чинному зако-

нодавстві в різних значеннях. Наприклад, 
категорія «житлове приміщення» може 
охоплювати всі види житлових приміщень, 
які можуть бути об’єктом договору найму 
житлового приміщення. Окрім цього, до 
категорії «житлове приміщення» науковці 
включають такі суміжні поняття, як допо-
міжні та підсобні приміщення, які, у свою 
чергу, не можуть бути предметом найму. За 
визначенням, допоміжні приміщення - це 
приміщення призначені для експлуатації та 
утримання будинку і для побутового обслу-
говування населення за місцем проживання 
(сходові площадки, міжквартирні коридори, 
горища, підвали, колясочні). Таким чином, 
поняття «житло» є неоднозначним у консти-
туційному, цивільному та житловому праві 
[2, c. 236-238]. Така ситуація обумовлює по-
требу приведення у відповідність положень 
вказаних нормативно правових актів.

Крім того, у судовій практиці трапля-
ються випадки певного проблемного пра-
возастосування ст. 62 СК України, якою 
визначено, що у разі істотного збільшення 
вартості майна дружини або чоловіка вна-
слідок спільних трудових чи грошових за-
трат або затрат другого з подружжя, воно у 
разі спору може бути визнане за рішенням 
суду об’єктом права спільної сумісної влас-
ності подружжя.
Розглянемо справу № 6-1447цс17 від 

08.11.2017 року [6]. У даній справі чоловік 
та дружина під час шлюбу придбали кварти-
ру. Але у зв’язку із перебуванням їх за кор-
доном право власності на таке майно було 
оформлено на матір чоловіка. У подальшо-
му вказана особа подарувала цю квартиру 
своєму сину.
У час перебування у шлюбі в квартирі 

робився ремонт, проводились інші поліп-
шення. У зв’язку із цим вартість квартири 
до проведення ремонтних робіт у листопаді 
2008 року складала 70 тис. 625 доларів США, 
а вже після проведення ремонту, виконано-
го з листопада 2008 року, складала вже 105 
тис. 180 доларів США.
У свою чергу, в червні 2014 року вартість 

квартири до поліпшень в листопада 2008 
року, складала 43 тис. 452 долари США, 
вартість квартири загальною площею 60 
кв.м після поліпшень, виконаних з листопа-
да 2008 року, складала 73 тис. 620 доларів 
США. 
Вказане свідчить про те, що квартира 

внаслідок поліпшень збільшилася в ціні, але 
ж внаслідок коливань на ринку її ціна дещо 
зменшилась, незважаючи на проведений 
ремонт.
У позовній заяві дружина мотивуючи 

свої вимоги саме істотним збільшення вар-
тості майна внаслідок ремонту, проведеного 
за спільні кошти, просила визнати квартиру 
спільною сумісною власністю подружжя.
Судом першої інстанції позовні вимоги 

залишено без задоволення. Водночас суд 
апеляційної інстанції рішення місцевого 
суду скасував та позовні вимоги задоволь-
нив. Проте, ВССУ став на бік районного 
суду. У свою чергу, ВСУ, переглядаючи за-
значені рішення, ухвалу ВССУ скасував з 
наступних підстав.
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Норми статті 57 СК України визначають 
правила віднесення майна до об’єктів осо-
бистої приватної власності одного з подруж-
жя, тоді як стаття 62 цього Кодексу вста-
новлює спеціальні умови, з настанням яких 
визначені попередньою нормою об’єкти 
особистої приватної власності одного з по-
дружжя можуть бути визнані за рішенням 
суду об’єктами спільної сумісної власності 
подружжя.
Для застосування передбачених статтею 

62 СК України правил збільшення вартості 
майна повинне відбуватись внаслідок спіль-
них затрат подружжя, незалежно від інших 
чинників (зокрема, тенденцій загального 
подорожчання конкретного майна), при 
цьому суттєвою ознакою повинне бути іс-
тотне збільшення вартості майна як об’єкта, 
його якісних характеристик.
Збільшення вартості майна та істотність 

такого збільшення підлягає з’ясуванню 
шляхом порівняння на час вирішення спо-
ру вартості об’єкта до та після поліпшення; 
при цьому сам по собі розмір грошових за-
трат подружжя чи одного з них, а також 
визначену на час розгляду справи вартість 
ремонтних робіт не можна вважати тим 
єдиним чинником, що, безумовно, свідчить 
про істотність збільшення вартості майна як 
об’єкта.
Проте, касаційний суд, встановивши, 

що вартість спірної квартири істотно збіль-
шилась унаслідок здійснених за час шлюбу 
поліпшень, проведення переобладнання та 
ремонтних робіт, не зробив жодних висно-
вків щодо застосування статті 62 СК до спір-
них правовідносин. 
З метою уникнення у подальшому нео-

днакового застосування судами вказаної 
норми необхідним є надання ВСУ від-
повідних роз’яснень. Пленум ВСУ дає 
роз’яснення судам загальної юрисдикції з 
питань застосування законодавства шляхом 
прийняття відповідних постанов.
Актуалізується проблема поділу спіль-

ної сумісної власності подружжям у контек-
сті набуття популярності серед українців 
так званими «цивільними шлюбами». Щодо 
спільної сумісної власності подружжя на 
майно дружини і чоловіка, які перебувають 
у фактичних шлюбних відносинах, тобто 

проживають однією сім’єю без реєстрації 
шлюбу (ст. 74 СК України), то майно, при-
дбане цими особами в період спільного 
проживання, належить їм на праві спільної 
сумісної власності і на нього поширюється 
положення глави 8 СК України, проте, як 
свого часу зазначав Ю.С. Червоний, цим 
положенням ч. 2. ст. 21 СК України супе-
речить змісту ст. 74 СК України [10, с. 180], 
де вказується, що проживання однією сім’єю 
жінки та чоловіка без шлюбу не є підставою 
для виникнення у них прав та обов’язків по-
дружжя [11].
Відповідно до положень сімейного зако-

нодавства щодо права спільної власності при 
розлученні подружжя немає юридичного 
значення, ким саме майно набуте, за які ко-
шти, на кого зареєстроване і т.ін., оскільки 
умовою виникнення права спільної сумісної 
власності є наявність зареєстрованого в уста-
новленому порядку шлюбу. Однак ситуація 
з майном у цивільному шлюбі дещо інша. На 
практиці все виглядає таким чином: майно, 
придбане подружжям у цивільному шлюбі 
за спільні кошти, зазвичай оформлюється на 
одного з партнерів. Якщо при зареєстрова-
ному шлюбі це не має жодного значення, то 
за умов «фактичних шлюбних відносин» має 
досить велике значення. Майно, оформлене 
на одного з учасників вільних відносин, є 
виключно його майном, оскільки факт про-
живання сім’єю не встановлений, і все май-
но є приватною власністю особи, яка є набу-
вачем майна. Інша сторона позбавлена прав 
на таке майно, доки нею в судовому порядку 
не буде доведено, що майно є спільним [5].
Як доречно зауважує О. Розгон, ані в за-

конодавстві, ані в судовій практиці не ви-
значені шляхи для належної реалізації на 
практиці норми, закріпленої у ст. 74 СК, 
щодо права спільної сумісної власності фак-
тичного подружжя. Тому для вирішення 
цієї ситуації можливими є два варіанти: або 
створити на законодавчому рівні належні 
умови для застосування ст. 74 СК, або взага-
лі відмовитися від правового режиму права 
спільної сумісної власності фактичного по-
дружжя, поширивши на їх майно правовий 
режим права спільної часткової власності, 
окрім випадків, коли інше визначено дого-
вором [7, c.171]. 



Öèâ³ëüíå, ï³äïðèºìíèöüêå, ãîñïîäàðñüêå òà òðóäîâå ïðàâî

168Ïðàâî.ua ¹ 1, 2019

Частково погоджуємося з такою думкою 
науковця. Зокрема, у частині зауваження 
щодо необхідності створення на законодав-
чому рівні належних умов для застосування 
ст. 74 СК.
З огляду на вказане, пропонуємо допо-

внити ст.74 СК України відповідної нормою. 

Висновки та пропозиції
Викладене вище дозволяє зробити ви-

сновок, що чинне національне законодав-
ство, що регулює питання спільної сумісної 
власності подружжя щодо нерухомого май-
на (житлового приміщення) містить чимало 
колізій та прогалин, а тому потребує вдоско-
налення. Зокрема, вбачається за необхідне:

- узгодити положення сімейного законо-
давства між собою шляхом уніфікації термі-
нів, якими законодавець позначає житло: 
замінити у нормах СК України дефініцію 
«житлове приміщення» на дефініцію «жит-
ло»;

- узгодити положення сімейного,  ци-
вільного та конституційного законодавства 
щодо позначення житла;

- розробити та довести до відома судів 
загальної юрисдикції роз’яснення Пленуму 
ВСУ з питань застосування ст. 62 СК Укра-
їни, якою визначено, що у разі істотного 
збільшення вартості майна дружини або 
чоловіка внаслідок спільних трудових чи 
грошових затрат або затрат  другого з по-
дружжя, воно у разі спору може бути визна-
не за рішенням суду об’єктом права спільної 
сумісної власності подружжя з метою уник-
нення у подальшому неоднакового застосу-
вання судами вказаної норми;

- узгодити положення  ст.74 СК України, 
де зазначається, що майно дружини і чоло-
віка, які переб увають у фактичних шлюб-
них відносинах, тобто проживають однією 
сім’єю без реєстрації шлюбу, придбане  цими 
особами в період спільного проживання, на-
лежить їм на праві спільної сумісної власнос-
ті і на нього поширюється положення глави 
8 СК України та ч. 2. ст. 21 СК Ук раїни, де 
вказується, що проживання однією сім’єю 
жінки та чоловіка без шлюбу не є підставою 
для виникнення у  них прав та обов’язків по-
дружжя;

- створити на законодавчому рівні на-
лежні умови для застосування ст. 74 СК 
України.
Насамкі нець, слід зауважити, що про-

блеми спільної сумісної власності подружжя 
щодо нерухомого майна (житлового примі-
щення) потребують подальшого науко вого 
дослідження.

Література

1. Висновки Верховного Суду Украї-
ни, викладені в постановах, ухвалених за 
результатами розгляду з аяв про перегляд 
судового рішення з підстави, передбаченої 
п. 1 ч. 1 ст. 355 Цивіль ного процесуально-
го кодексу України, за II півріччя 2013 р. 
Спори про право власності та інші речові 
права // [Електронний ресурс]. - Режим до-
ступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/
n0001700-14/page

2. Гаверська І. В. Правове значення 
поняття «житло» в законодавстві України / 
І.В. Гаверська // Актуальні проблеми політи-
ки. Збірник наукових праць / Керівник авт. 
кол. С. В. Ківалов; відп. за вип. Л.І. Кор-
мич. Одеса: «Фенікс», 2009. - №37. - 476 c. --
С. 236 - 238.

3. Жилинкова И.В. Право собствен-
ности супругов / И.В. Жилинкова. - Харков, 
1997. - 236 с.

4. Ільченко С. Визначення поняття 
житла / С. Ільченко // Підприємництво, гос-
подарство і право. - 2002. - № 6. - С. 69.

5. Кравцова Т. Про поділ майна у ци-
вільному шлюбі // Юридична газета. – 2013. 
– №3. [Електронний ресурс]. – Режим до-
ступу: http://www.epap.ua/ ukr/publishes/view/
ekspertibyuro-z-smeinogo-prava-stattyu-pro-
podl-maina-utsivlinomu-shlyub

6. Постанова ВСУ від 08.11.2017 у 
справі № 6-1447цс17. [Електронний ресурс]. 
– Режим доступу: https://oda.court.gov.ua/
sud1590/pravovipoziciivsu/6-1447cs17

7. Розгон О. Правовий режим майна 
осіб, які проживають однією сім’єю без ре-
єстрації / О. Розон // МЕН. - № 5 (89). – жов-
тень. - 2016. - С. 164-173.

8. Рунов Г. Ю. До проблеми визначен-
ня поняття «житло» у кримінальному праві 



169

Ô³ëàòîâà Ê.Â. - Ïðîáëåìè ñï³ëüíî¿ ñóì³ñíî¿ âëàñíîñò³ ïîäðóææÿ...

України / Г. Ю. Рунов // Підприємництво, 
господарство і право. - 2006. - № 12. - С. 71.

9. Сафончик О. І. Поняття та види 
правового режиму майна подружжя /-
О.І. Сафончик // Актуальні проблеми держа-
ви і права. - 2008. - №38. - С. 110-114.

10. Семейное право Украины : учебн. / 
под. Ред. Ю.С. Червоного. - К. : Правова єд-
ність, 2009. - 640 с.

11. Сімейний кодекс України від 
10.01.2002 р.// Відомості Верховної Ради 
України. – 2002. - № 21-22. - Ст. 135.

12. Цивільний кодекс України від 
16.01.2003р.// Відомості Верховної Ради 
України. – 2003. - №№ 40 44. - Ст. 356. 

Filatova Kseniia Veniaminovna, student 
Institute of Continuing Education Kiev National 
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PROBLEMS OF THE COMMON JOINT 

OWNERSHIP OF SPOUSES OF IMMOV-
ABLE PROPERTY (ACCOMODATION)
Abstract. The purpose of this scientifi c 

article is to analyze individual problems of 
common joint property of spouses in relation 
to real estate (residential premises), to develop 
recommendations for their solution.

The article deals with the problems of joint 
property of spouses concerning real estate 
(residential premises). Scientifi c and legal 

analysis of current normative legal acts and 
scientifi c and theoretical sources on the given 
issue is carried out. As a result of the study, on 
the basis of comprehensive, comprehensive, 
scientifi c analysis, a number of problems of a 
theoretical and practical nature were identifi ed 
and a set of recommendations for their solution 
was presented.
Іnvited to agree on the provisions of the 

family laws among themselves by unifying terms 
that the legislator indicates the housing: replace 
the norms of SK of Ukraine, the defi nition of 
«premises» to the defi nition of «housing»;

- harmonize the provisions of family, civil 
and constitutional legislation on the designation 
of housing;

- develop and bring to the attention of 
courts of General jurisdiction explanations 
of the Plenum of the Supreme court on the 
application of Art. 62 of the IC of Ukraine, 
which determined that in the case of a signifi cant 
increase in the value of the property of the 
wife or husband due to the General labor or 
money costs or the costs of the second spouse, 
it in the case of a dispute may be recognized by 
the court the object of common property rights 
of spouses in order to avoid further unequal 
application of the courts of this rule;

- to coordinate provisions of Art. 74 of UK 
of Ukraine where it is specifi ed that property 
of the wife and the husband who are in the 
actual marriage relations, that is live one family 
without marriage registration, acquired by 
these persons during joint residence, belongs 
to them on the right of the common joint 
property and provisions of Chapter 8 UK of 
Ukraine and article 21 of the IC of Ukraine, 
which States that living with one family of 
a woman and a man without marriage is not 
the basis for the emergence of their rights and 
obligations of spouses;

- to create at the legislative level conditions 
for the application of Art. 74 of the UK of 
Ukraine.

Key words: joint property of spouses, 
real estate, residential premises, problems of 
regulation, ways of improvement.

АНОТАЦІЯ 
У статті досліджено проблеми спільної 

сумісної власності подружжя щодо нерухомо-
го майна (житлового приміщення). Здійснено 
науково-правовий аналіз чинних норматив-
но-правових актів та науково-теоретичних 
джерел з даного питання. У результаті дослі-
дження, на підставі комплексного, всебічно-
го, наукового аналізу виявлено низку проблем 
теоретичного та практичного характеру та 
наведено комплекс рекомендацій щодо їх вирі-
шення.
Ключові слова: спільна сумісна власність 

подружжя, нерухоме майно, житлове примі-
щення, проблеми регулювання, шляхи вдоско-
налення.
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ÏÐÈÍÖÈÏÈ ÉÎÃÎ ÔÓÍÊÖ²ÎÍÓÂÀÍÍß

 ÊÀØÊÀ Ñåðã³é Âÿ÷åñëàâîâè÷ - ñòóäåíò ²² êóðñó ÎÐ Ìàã³ñòð Êè¿âñüêîãî 
íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó ³ìåí³ Òàðàñà Øåâ÷åíêà

Ю. Жорнокуя, І. Подрєз-Ряполової, А. Скрип-              -
ника, Р. Юхимця, А. Касича, В. Горбачука, 
О.Сокотенка, О.Музиченка, Є. Орлової та 
інших. Проте, на даний момент комплек-
сних наукових досліджень ринку природ-
ного газу як об’єкта правового регулювання 
в Україні, враховуючи останні структурні 
трансформаційні зміни, проведено не було.

Метою даної статті є всебічний аналіз та 
встановлення специфіки ринку природно-
го газу України як об’єкта правового регу-
лювання, його поняття та сутності, а також 
принципів функціонування.

Виклад основного матеріалу
У результаті проведення нещодавніх ре-

волюційних змін на ринку газу Україна на-
близилась до впровадження повноцінного 
функціонуючого ринку європейського зразка. 
Однак, для того, щоб детальніше дослідити 
поняття та сутність ринку природного газу, 
необхідно розпочати дослідження з визначен-
ня безпосередньо поняття ринку та динаміки 
його закріплення в законодавстві з моменту 
його зародження на теренах нашої держави.
Так, у «Тлумачному словнику економіс-

та» ринок визначається як систему товарно-
грошових відносин у сфері обміну, що спри-
яє реалізації товарів та послуг. Основними 
складовими механізму ринку є попит, про-
позиція та ціна.1

1 Тлумачний словник економіста / за ред. проф. 
С.М. Гончарова. – К: Центр учбової літератури, 
2009. – С. 227.

Актуальність теми
Останні декілька років в Україні про-

йшли під гаслом проведення політичних, 
економічних та адміністративних реформ. 
Внаслідок прийняття в Європейському Со-
юзі (далі - ЄС) Третього енергетичного па-
кету, що став обов’язковим для сторін До-
говору про заснування Енергетичного Спів-
товариства, серед яких є і Україна, а також 
внаслідок підписання Угоди про асоціацію з 
ЄС, проблеми правового регулювання рин-
ку природного газу в Україні набули особли-
вої актуальності та гостроти. Це зумовлено, 
перш за все, активним нормотворчим проце-
сом у сфері українського енергетичного зако-
нодавства в останні роки на шляху до імпле-
ментації нових, прогресивних європейських 
підходів, і в той же час чинністю цілого ряду 
нормативних документів, що містять радян-
ські погляди на регулювання ринків енерге-
тики та які суперечать новообраному курсу.
Більше того, в умовах перспектив на-

буття членства в ЄС на перший план ви-
йшли проблеми формування конкурентно-
го середовища для виробників, трейдерів 
енергетичних ресурсів та інших учасників, 
гарантування енергетичної безпеки нашої 
держави, забезпечення ефективного та раці-
онального використання природних ресур-
сів, а також захисту прав споживача.

Аналіз останніх досліджень
Даній темі, в контексті різних її ас-

пектів, було присвячено ряд праць таких 
учених, як О. Кацуби, Ю Кожевнікової,-
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В Українській радянській енциклопедії 
визначення поняття «ринок» надано вже 
ширше: «Ринок – сфера товарного обміну, 
пропозиція і платоспроможний попит на 
товари або на один вид товару»2

Щодо законодавства, то вперше про 
окремі аспекти ринку газу згадується в За-
коні України «Про природні монополії» від 
20.04.2000 р.3 У ст.6 вказаного нормативно-
правового акту зазначалось, що до суміж-
них ринків, які регулюються відповідно до 
цього Закону, належать постачання при-
родного газу та інших речовин, транспор-
тування яких здійснюється трубопровідним 
транспортом, а також зберігання природно-
го газу. При цьому, суміжний ринок визна-
чався як товарний ринок, що не перебуває 
у стані природної монополії, для суб’єктів 
якого реалізація вироблених товарів або ви-
користання товарів інших суб’єктів госпо-
дарювання неможливе без безпосередньо-
го використання товарів, що виробляються 
(реалізуються) суб’єктами природних моно-
полій.4

Першим законодавчим актом у сфері 
газової промисловості був Закон України 
«Про нафту і газ» від 12.07.2001 р., однак він 
не містив жодних положень про існування 
ринку природного газу. Надалі газову сфе-
ру регулювали окремі постанови то Кабіне-
ту Міністрів України, то уповноваженого на 
здійснення регулювання галузі енергети-
ки Міністерства. Фактично, до липня 2010 
року про поняття ринку природного газу як 
конкурентного середовища для здійснення 
операцій з газом як об’єктом ринкових від-
носин мови взагалі не йшло.
Вперше поняття ринку природного газу 

в Україні з’явилося з прийняттям Закону 
України «Про засади функціонування ринку 
природного газу» від 08.07.2010 р. № 2467-
VI (далі - Закон № 2467-VI). Саме даний 

2 Українська радянська енциклопедія / ред. М. П. 
Бажан, О. І. Білецький, І. К. Білодід, В. Г. Бондар-
чук, П. А. Власюк та [ін.]. – К. : Гол. ред. Укр. радян-
ської енциклопедії, 1963. – С. 249.
3 Про природні монополії : закон України від 
20.04.2000 р. №1682-IІІ // Відомості Верховної Ради 
України. – 2000. - № 30. – Ст. 238
4 Про природні монополії : закон України від 
20.04.2000 р. №1682-IІІ // Відомості Верховної Ради 
України. – 2000. - № 30. – Ст. 6.

нормативно-правовий акт заклав початок 
реформування газового ринку у загальному 
форматі лібералізації. Доцільно відмітити, 
що необхідність прийняття вищевказаного 
закону вимагалася Конституцією України, 
яка містить положення відносно регулюван-
ня виключно законами України використо-
вування природних ресурсів, організації та 
експлуатації енергосистем та транспорту.5

Згідно з п.20 ст. ч.1 ст.1 вищезгаданого 
закону, ринок газу визначався як сукупність 
правовідносин, що виникають у процесі ку-
півлі-продажу природного газу, надання 
послуг з його транспортування, зберігання, 
розподілу та постачання. 6

Закон № 2467-VI встановлював багато 
вагомих та необхідних принципів та пра-
вил для створення сприятливих умов ді-
яльності всіх суб’єктів ринку природного 
газу, які є основами побудови ефективно 
працюючого ринку природного газу. Серед 
них найважливішими визначались: 1) віль-
ний вибір постачальників природного газу; 
2) забезпечення рівних можливостей для 
доступу до Єдиної газотранспортної сис-
теми України; 3) принцип «газового роз-
межування», тобто відокремлення функцій 
транспортування, розподілу та постачання 
природного газу; 4) забезпечення захисту 
прав та інтересів споживачів природного 
газу. 7

Перелічені положення за своєю суттю 
були ключовими законодавчо визначени-
ми завданнями реформування діяльності на 
ринку природного газу. При цьому нама-
гання законодавця запровадити прозорість 
(транспарентність) діяльності на ринку при-
родного газу було найбільш прогресивною 
ідеєю, адже даний принцип є гарантом лі-

5 Окремі напрямки правового забезпечення ре-
формування діяльності з постачання природно-
го газу / І.В. Подрез-Ряполова. - [Електронний 
ресурс] Режим доступу : http://www.irbis-nbuv.gov.
ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=
2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_
FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/
apir_2014_3_18.pdf
6 Про засади функціонування ринку природного 
газу : закон України від 08.07.2010 р. №2467-VI // 
Відомості Верховної Ради України. – 2010. - № 48. 
– Ст. 1
7 Там само. – Ст. 9
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бералізації та забезпечення функціонування 
та сталого розвитку ринку природного газу.
Проте, примітною особливістю всіх то-

гочасних перетворень у газовому секторі, 
на жаль, було те, що більшість з переліче-
них принципів існувала тільки формально. 
Тобто мається на увазі, що процес ринкових 
перетворень був успішно започаткований, 
однак реформування газового ринку фак-
тично затримувалось. На думку багатьох до-
слідників, замість підвищення конкуренції 
та ефективності роботи підприємств у галу-
зі, а також збільшення прозорості, спостері-
галися ринкова монополізація у секторі по-
ставок і розподілу газу.
Фактичне недотримання заявлених 

принципів функціонування ринку природ-
ного газу не дозволяло Україні виконувати 
зобов’язання, взяті на себе згідно з долучен-
ням до Договору про створення Договору до 
Енергетичної Хартії та Протоколу до Енер-
гетичної Хартії з питань енергетичної ефек-
тивності і суміжних екологічних аспектів. 
Зважаючи на те, що в Європейському Со-
юзі повним ходом впроваджувалися транс-
формаційні зміни, пов’язані з реалізацією 
вимог Третього Енергетичного Пакету ЄС, 
постала різка необхідність змінювати підхід 
до визначення ринку природного газу та 
основних принципів його функціонування, 
а також створювати дієвіші механізми реалі-
зації таких принципів. Підписання та рати-
фікація Угоди про асоціацію між Україною 
та Європейським Союзом в 2014 році, що 
підкреслює пріоритетність співробітництва 
у сфері енергетики, ще більше актуалізували 
потребу в змінах. 
Логічним наслідком вищезазначених по-

дій стало прийняття Закону України «Про 
ринок природного газу» від 09.04.2015-
№ 329-VIII, який дещо трансформував по-
няття ринку природного газу, визначив 
основні засади його функціонування, спира-
ючись на прогресивні міжнародні підходи 
до вказаного питання. 
Так, відповідно до п. 33 ч. 1 ст. 1 Закону 

№ 329-VII, ринок природного газу визна-
чається як сукупність правовідносин, що 
виникають у процесі купівлі-продажу, по-
стачання природного газу, а також надання 
послуг з його транспортування, розподілу, 

зберігання (закачування, відбору), послуг 
установки LNG. 8

Справедливим буде зауваження, що без-
посередньо визначення ринку газу як такого 
суттєво змін не зазнало. Єдиною відмінніс-
тю стало розширення кола правовідносин 
ринку відносинами, що виникають у проце-
сі послуг установки LNG. Суть послуг уста-
новки LNG полягає у здійсненні процесу 
зрідження, тобто перетворенні природного 
газу з газоподібного у рідинний стан, або ре-
газифікація, тобто перетворенні зрідженого 
природного газу з рідинного у газоподібний 
стан за допомогою установки LNG. 9

Попри незначні зміни у формулюванні 
визначення ринку, в його основі була закла-
дена ідея спроможності і необхідності інте-
грації з ринками природного газу держав-
членів Енергетичного Співтовариства.
Фактично ринок природного газу в Укра-

їні не досяг тієї форми, яка задекларована 
в Законі та міжнародно-правових актах.-
З моменту прийняття Закону № 329-VII в 
наукових та експертних колах ведуться дис-
кусії щодо того, як саме має виглядати ри-
нок природного газу в кінцевому результаті.
Зокрема, енергетичний експерт Г. Ряб-

цев висловлює думку, що газовий ринок у 
його чистому вигляді складається щонай-
менше з чотирьох складників. Перший – 
це ринок, на якому між собою конкурують 
видобувні компанії. Далі йде ринок тран-
спортування, де вже існує монополія, адже 
магістральні трубопроводи не можуть бути 
конкурентними. 
Натомість третя складова – гуртовий, 

або ж оптовий ринок – може бути конку-
рентним, і зараз на цьому ринку створено 
ряд конкуруючих компаній, які купують 
газ у видобувників або ж імпортований газ і 
пропонують далі.
У продовження своєї думки, Г. Рябцев 

вказує, що ще однією частиною ринку є 
сфера газорозподільчих мереж, які також 
перебувають у стані природної монополії і 
не можуть конкурувати. Остання ж ланка 
газового ринку – там, де ресурс пропонуєть-

8 Про ринок природного газу : закон України від 
09.04.2015 р. №320-VIII // Відомості Верховної Ради 
України. – 2015. - № 27. – п. 33 ч.1 Ст. 1
9 Там само. – п.25 ч.1 ст.1
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ся кінцевому споживачеві. І саме ця частина 
ринку відсутня, а відтак відсутня і ринкова 
конкурента ціна. Тому держава має сприяти 
створенню такого ринку, щоб споживач міг 
обирати постачальника відповідно до своїх 
потреб. 10

Згідно з позицією керівника Сектора 
«Енергетика» Офісу Ефективного Регулю-
вання BRDO Олексія Оржеля, ринок при-
родного газу можна умовно розділити на 
два сегменти – оптовий та роздрібний. Під 
роздрібним ринком природного газу маєть-
ся на увазі система відносин, що виникають 
між споживачем, постачальником та опера-
тором газотранспортної системи у процесі 
постачання та розподілу природного газу, а 
також при наданні супутніх послуг (приєд-
нання до мереж, улаштування вузлів обліку, 
комерційного обліку товару тощо).11

З вищенаведеного визначення випли-
ває, що, у свою чергу, система відносин, 
що виникає між виробником, оператором 
газотранспортної системи, оператором під-
земних газових сховищ та оптовим продав-
цем природного газу у процесі видобутку,-
імпортування, зберігання та транспортуван-
ня природного газу складає оптовий ринок 
природного газу.
Окрему думку щодо поняття та структу-

ри ринку природного газу висловлюють в 
Антимонопольному комітеті України (далі 
– АМКУ). Так, провідний спеціаліст відділу 
ринків газу Департаменту ринків паливно-енер-
гетичного комплексу АМКУ Шевцова Ю.П. під 
час проведення круглого столу, що був при-
свячений розвитку конкуренції на ринку 
природного газу, зазначила, що фактично 
в Україні діє декілька сегментів ринку при-
родного газу. Загалом їх можна розділити 
на дві групи – потенційно конкурентний 
ринок природного газу та ринок природної 
монополії. До першої групи Шевцова Ю.П. 

10 Енергетичний експерт пояснив, з чого має скла-
датися ринок газу, і чому він не працює : інтерв’ю 
Г. Рябцева. - [Електронний ресурс] Режим досту-
пу : https://zik.ua/news/2018/07/18/energetychnyy_
ekspert_poyasnyv_z_chogo_maie_skladatysya_rynok_
gazu_i_chomu_vin_ne_1369059
11 Зелена книга. Системний перегляд якості дер-
жавного регулювання «роздрібного ринку природ-
ного газу» / Гончарук О., Лавриненко І. - К: Офіс 
ефективного реагування, 2017. – С. 9

відносить оптовий ринок природного газу, 
учасниками якого є виробники (суб’єкти 
видобувної галузі) та імпортери природно-
го газу, та ринок постачання природного 
газу (або ж – роздрібний ринок). Учасника-
ми останнього є постачальники природно-
го газу та споживачі. До ринку природної 
монополії, на думку провідного спеціаліста 
АМКУ, входять ринки транспортування, 
розподілу та зберігання природного газу. 12

На нашу думку, саме останній підхід до 
визначення ринку природного газу та його 
сегментів на даний час є найбільш вдалим, 
адже викладена в ньому модель та влучність 
застосування терміну «потенційно конку-
рентний» найточніше описує сучасний стан 
ринку природного газу України.
Щодо основних принципів функціону-

вання ринку природного газу України, ЗУ 
«Про ринок природного газу» декларує, що 
такий ринок функціонує на засадах вільної 
добросовісної конкуренції, за винятком ді-
яльності суб’єктів природної монополії. Тоб-
то в основі конкурентного ринку повинно 
бути змагання між учасниками ринку з ме-
тою здобуття завдяки власним досягненням 
переваг над іншими учасниками, внаслідок 
чого споживачі, суб’єкти господарювання 
мають можливість вибирати між кількома 
надавачами послуг, продавцями, покупця-
ми, а окремий суб’єкт господарювання не 
може визначати умови обороту товарів на 
ринку.
Закон встановлює десять основних 

принципів, за якими повинен функціону-
вати ринок природного газу України. Дані 
принципи були сформульовані на основі по-
ложень актів Третього Енергетичного Па-
кету європейських прогресивних підходів 
до побудови та регулювання конкурентних 
ринків енергетичних ресурсів.
Першим принципом є принцип забезпе-

чення високого рівня захисту прав та інтере-
сів споживачів природного газу, у тому числі 
забезпечення першочергового інтересу без-
пеки постачання природного газу, зокрема 
шляхом диверсифікації джерел надходжен-
ня природного газу. Очевидно, що даний 

12 Офіційний веб-сайт Антимонопольного комітету 
України. - [Електронний ресурс] Режим доступу : 
http://www.amc.gov.ua/amku/control/main
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принцип об’єднує в собі два важливі аспек-
ти. Перший – це захист кінцевого споживача 
послуг на ринку природного газу, другий за-
безпечення інтересу безпеки постачання та 
диверсифікації джерел ресурсу.13

Під безпекою постачання, згідно з п.1 
ч.1 ст.1 Закону, мається на увазі надійне та 
безперебійне постачання необхідних обся-
гів природного газу споживачам, що забез-
печується наявними джерелами надходжен-
ня природного газу, а також належним тех-
нічним станом газотранспортних та газороз-
подільних систем, газосховищ та установки 
LNG.14 У відповідності до формулювання 
принципу, основним шляхом забезпечення 
безпеки постачання природного газу є ди-
версифікація джерел його надходження.
Диверсифікація є широкою концепці-

єю, яка передбачає рівномірний розподіл 
ризиків з метою зменшення їх негативного 
потенційного впливу. Диверсифікація може 
стосуватися типів енергоресурсів, джерел 
походження енергоресурсів, видів енерге-
тичних технологій. Вважається, що дивер-
сифікація постачання енергії за видами та 
походженням забезпечує більш високий рі-
вень енергетичної безпеки. Проте сама по 
собі диверсифікація не призводить до по-
зитивного впливу на енергетичну безпеку, 
якщо вона стосується використання додат-
кових менш надійних джерел енергії.15

Диверсифікація джерел і шляхів поста-
чання енергоресурсів є визначальним чин-
ником забезпечення енергетичної безпеки, 
а її здійснення має на меті16:

– зменшення ризиків і мінімізацію на-
слідків виникнення аварій на об’єктах енер-
гетичної інфраструктури;

13 Про ринок природного газу : закон України від 
09.04.2015 р. №320-VIII // Відомості Верховної Ради 
України. – 2015. - № 27. – ст.3
14 Там само. – п. 1 ч.1 Ст. 1
15 Музиченко М.В. Диверсифікація ринку природ-
ного газу ЄС в контексті забезпечення енергетич-
ної безпеки : дис. …к. ек. наук. : 08.00.02 / Музи-
ченко М.В. ; Хар. нац. ун-т ім. В.Е. Каразіна. – Х., 
2018. – С. 45.
16 Диверсифікаційні проекти в енергетичній сфері 
України: стан, проблеми та шляхи їх реалізації // 
Національна безпека і оборона (Український центр 
економічних і політичних досліджень ім. О. Разум-
кова). 2009. № 6. С. 8

– розвиток конкурентних відносин між 
експортерами за рахунок формування єди-
ного лібералізованого енергетичного ринку;

– зменшення політичного впливу моно-
польних або крупних країн-постачальників 
та / або транзитерів.
Другим принципом функціонування 

ринку газу є принцип вільної торгівлі при-
родним газом та рівності суб’єктів ринку 
природного газу незалежно від держави, 
згідно із законодавством якої вони ство-
рені. Даний принцип є безпосередньо 
пов’язаним з принципом вільного вибору 
постачальника природного газу. 17 
Принцип невтручання держави у функ-

ціонування ринку природного газу взагалі 
є одним з найпроблемніших до виконання. 
Дотримання даного принципу невід’ємно 
пов’язано з політичною ситуацією в країні. 
Одним з ключових елементів ринку є пи-
тання ціни. Конкурентний ринок за своєю 
природою призначений для формування 
справжньої, ринкової ціни на ресурс. Наразі 
ціна на газ для населення на внутрішньому 
ринку суттєво стримується Урядом країни, 
що суттєво стримує розвиток ринку.
У Законі до даного принципу зазначе-

не застереження, згідно з яким втручання 
дозволяється, коли це необхідно для усу-
нення вад ринку або забезпечення інших 
загальносуспільних інтересів, за умови що 
таке втручання здійснюється у мінімально 
достатній спосіб. У межах цього застережен-
ня Уряд своєю постановою від 19.10.2018 р. 
затвердив Положення про покладення спе-
ціальних обов’язків на суб’єктів ринку при-
родного газу для забезпечення загальносус-
пільних інтересів у процесі функціонування 
ринку природного газу.18

Покладення таких спеціальних 
обов’язків піддалося суттєвій критиці з боку 

17 Про ринок природного газу : закон України від 
09.04.2015 р. №320-VIII // Відомості Верховної Ради 
України. – 2015. - № 27. –Ст. 3
18 Про затвердження Положення про покладен-
ня спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку при-
родного газу для забезпечення загальносуспіль-
них інтересів у процесі функціонування ринку 
природного газу : постанова КМУ від 19 жовтня 
2018 р. № 867. - [Електронний ресурс] Режим до-
ступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/867-2018-
%D0%BF#n115
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ключових осіб ринку природного газу. Так, 
голова правління НАК «Нафтогаз України» 
Андрій Коболєв зазначав, що дані обов’язки 
повністю нівелюють сутність ринку при-
родного газу як такого, адже реальна рин-
кова ціна на газ вища регульованої на 40%, 
а таке адміністративне обмеження ціни 
охоплює більше 60% ринку. До того ж, у 
пояснювальній записці Секретаріат Енер-
гетичного Співтовариства зробив висно-
вок, що спецобов’язки, покладені Кабінетом 
Міністрів України, є надмірними, порівня-
но з тим, що насправді необхідно для за-
доволення суспільних та економічних інте-
ресів, задля яких вони покладаються, а саме: 
гарантовані поставки найбільш вразливим 
сегментам ринку, і тому є непропорційними 
та такими, яким бракує прозорості та закон-
ної визначеності.19 
Надважливим є принцип забезпечення 

рівних прав на доступ до газотранспортних 
та газорозподільних систем, газосховищ, 
установки LNG. 20 Так як усі вищезазначені 
системи є об’єктами інфраструктури ринку 
та перебувають у сфері природної монопо-
лії, порушення даного принципу тягне за 
собою повне обмеження споживача в досту-
пі до користування інфраструктурою.
Принцип захисту навколишнього при-

родного середовища та раціонального ви-
користання енергоресурсів 21є одним із 
найпріоритетніших принципів сучасності в 
контексті сталого розвитку суспільства і ци-
вілізації загалом. Варто зазначити, що газ як 
природний ресурс є одним з найекологічні-
ших і в плані видобутку, і в плані викорис-
тання.
Одним із центральних принципів функ-

ціонування ринку природного газу є прин-
цип недопущення та усунення обмежень 
конкуренції, спричинених діями суб’єктів 
ринку природного газу, у тому числі 
суб’єктів природних монополій та суб’єктів 

19 Особливості реформування ринку природного 
газу: нова модель за пропозицією СЕС. [Електро-
нний ресурс] Режим доступу: http://kompek.rada.
gov.ua/uploads/documents/29844.pdf.
20 Про ринок природного газу : закон України від 
09.04.2015 р. №320-VIII // Відомості Верховної Ради 
України. – 2015. - № 27. –Ст. 3
21 Там само. – ст. 3

господарювання державної форми власнос-
ті. В дійсності, недостатня транспарентність 
ринку на даному етапі його розвитку дає 
можливість окремим його учасникам зло-
вживати своїм монопольним становищем. 
Особливо це стосується сфери діяльності 
операторів газорозподільчих мереж. Зо-
крема, під час години запитань до Уряду 
у Верховній Раді України 01.03.2019 було 
анонсовано ухвалення комплексу норматив-
но-правових актів22, що будуть спрямовані 
на врегулювання сектору газорозподілу для 
нівелювання можливостей зловживання 
суб’єктами ринку.
У зв’язку з порушенням вищеназвано-

го принципу в кінці 2017 р. Секретаріат 
Енергетичного Співтовариства (СЕС) на-
правив у Міністерство енергетики та вугіль-
ної промисловості лист, у якому повідомив 
про початок процедури вирішення спору 
з Україною, що пов’язаний з порушенням 
зобов’язань за Договором про заснуван-
ня Енергетичного співтовариства, зокрема 
статей 10 і 11, а також статті 3 Директиви 
2009/73/ЄС. У повідомленні СЕС йшлося, 
що ринок природного газу в Україні є дуже 
концентрованим. Кілька діючих учасників 
займає на ньому домінуюче положення. 
Правові реформи, які були розпочаті з на-
бранням чинності 1 жовтня 2015 року Зако-
ну України «Про ринок природного газу» до 
теперішнього часу не призвели ні до яких 
відчутних зрушень у бік підвищення конку-
ренції на оптовому або роздрібному ринку 
газу. Фактично обидва ринки залишаються 
закритими для нових учасників.23

Висновки
Таким чином, не можна не погодитися, 

що в Україні вже зроблені перші кроки в 
напрямку створення дійсно ефективного та 
конкурентного ринку природного газу. Од-

22 Зловживання облгазів: в уряді обіцяють розібра-
тися з нормами споживання : Стаття [Електронний 
ресурс] Режим доступу : https://www.ukrinform.
ua/rubric-economy/2650969-zlovzivanna-oblgaziv-v-
uradi-obicaut-rozibratisa-z-normami-spozivanna.html
23 Україну звинувачують у відсутності конкуренції 
на ринку газу : Стаття [Електронний ресурс] Режим 
доступу : https://www.depo.ua/ukr/money/ukrayinu-
zvinuvachuyut-u-vidsutnosti-konkurenciyi-na-rinku-
gazu-20170906635060.
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нак, складність визначення всіх відносин, 
які необхідно включати до його поняття, а 
також трансформаційні процеси, що супро-
воджують розвиток та становлення ринку 
на його шляху до європейського зразка, 
надзвичайно актуалізують необхідність до-
слідження правового регулювання ринку 
природного газу. 
І хоч в законодавстві чітко прописані 

основні принципи функціонування ринку 
природного газу, проте механізми їх реалі-
зації на даний момент є не такими чіткими 
та однозначними. Декларування принципу 
на рівні нормативно-правового акту не озна-
чає його реальну імплементацію в правовід-
носини. Беручи до уваги все вищезазначене, 
досі залишаються актуальними дослідження 
та розробка шляхів для покращення право-
вого регулювання ринку природного газу та 
засад його функціонування.
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article outlines changes in the legislation which 
regulate this issue and the problems which led 
them to. The point of LNG installation services 
is defi ned. 

The article analyzes the legislative innova-
tions in the context of the investigated issue, 
compares with the previous models for deter-
mining the natural gas market as an object of 
legal regulation, and the principles of its func-
tioning.

The author discovers the concept and es-
sence of the natural gas market in full, deter-
mines the relations that cover this category, 
identifi es its main segments and structure. 
Thus, it has been established that the natural 
gas market is defi ned as the set of legal relations 
arising in the process of sale and purchase, a 
supply of natural gas, as well as provision of ser-
vices for its transportation, distribution, storage 
(loading, selection), LNG installation services.

The author presents various types of mar-
ket structures, in particular, the fi rst approach, 
the market for natural gas can be divided into 
two segments - wholesale and retail. In the sec-
ond approach, the natural gas market consists 
of such segments as a potentially competitive 
market and a natural monopoly market.

The article emphasizes that in fact, the nat-
ural gas market in Ukraine has not reached the 
form declared in the Law and international le-
gal acts.

The content of the basic principles of func-
tioning of the natural gas market in Ukraine 
was investigated. The author states that the 
Law sets ten basic principles for the function-
ing of the natural gas market of Ukraine. These 
principles were formulated on the basis of the 
provisions of the Third Energy Package of Eu-
ropean Progressive Approaches to the Con-
struction and Regulation of Competitive Ener-
gy Market Markets. In addition, attention was 
paid to the importance of ensuring the simulta-
neous observance of all of these principles, and 
examples of the complexity of their implemen-
tation in practice were given.

The author emphasizes that the declaration 
of the principle at the level of the normative act 
does not mean its real implementation in the 
legal relationship.

The article provides for further improve-
ment of the legal regulation of the natural gas 
market. 

Keywords: natural gas market, markets fun-
damentals, supplier, consumer, transportation, 
gas storage, gas distribution, LNG installation.

АНОТАЦІЯ 
У статті досліджується поняття ринку 

природного газу як об’єкта правового регулю-
вання, його сутності та специфіки. Розгля-
даються основні принципи функціонування 
ринку природного газу в Україні. Розкрито 
зміст вказаних принципів, виявлено основні 
недоліки їх закріплення у законодавстві та ре-
алізації на практиці. 
Ключові слова: ринок природного газу, 

принцип функціонування ринку, постачаль-
ник, споживач, транспортування, зберігання, 
розподіл газу, установка LNG.
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ÍÀßÂÍ²ÑÒÜ ØÊÎÄÈ ßÊ ÓÌÎÂÀ 
Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜÍÎÑÒ² Â Ñ²ÌÅÉÍÎÌÓ ÏÐÀÂ²

В статье рассматривается такое усло-
вие ответственности в семейном праве как 
наличие вреда. Обосновано, что наличие 
материального и (или) морального вреда не 
является обязательным условием ответ-
ственности в семейном праве. Установление 
наличия материального и (или) морального 
вреда необходимо в случаях, определенных до-
говором или законом. Семейный кодекс Укра-
ины предусматривает право на возмещение 
материального и морального вреда только в 
семи случаях. Доказано, что определение раз-
мера возмещения причиненного морального 
вреда нарушением семейных прав и инте-
ресов должно осуществляться по правилам 
Гражданского кодекса Украины.
Ключевые слова: ответственность, се-

мейное право, наличие вреда, условие ответ-
ственности, материальный вред, мораль-
ный вред.
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ті в сімейному праві є протиправність по-
ведінки особи; наявність шкоди, завданої 
сімейним правам та інтересам; наявність 
причинного зв’язку між протиправною 
поведінкою правопорушника та її резуль-
татом – шкодою; вина особи, що вчинила 
сімейне правопорушення [1, с. 78]. У сімей-
ному праві існують випадки, коли встанов-
лення наявності матеріальної або мораль-
ної шкоди є необхідним для притягнення 
особи до відповідальності за порушення 
сімейних прав та інтересів. 

Аналіз останніх досліджень 
і публікацій

У науці сімейного права питання від-
повідальності в сімейному праві привер-
тало увагу таких правників, як В. І. Дані-
лін, І. В. Жилінкова, Н. Ф. Звенігородська, 
М. В. Логвінова, З. В. Ромовська, С. Н. Та-
гаєва та інших. Наявність шкоди як умо-
ва відповідальності в сімейному праві роз-
глядалася в більшості своїй фрагментарно 
в контексті того, що завдання шкоди не є 
обов’язковою умовою відповідальності в сі-
мейному праві. 

Метою статті (постановкою завдання) 
є розгляд такої умови відповідальності в 
сімейному праві як наявність шкоди та ви-
значення випадків, коли завдання майнової 
(матеріальної) чи моральної шкоди є необ-
хідною й обов’язковою умовою відповідаль-
ності в сімейному праві. 

Постановка проблеми
Умовами відповідальності у сімейно-

му праві можна вважати окремі елементи 
складу сімейного правопорушення, тобто 
ті ознаки, встановлення яких є необхідним 
для застосування заходів сімейно-право-
вої відповідальності до деліктоздатної осо-
би, яка вчинила сімейне правопорушення. 
Для настання сімейно-правової відпові-
дальності достатньо встановити дві умови 
(наявність протиправної поведінки та вини 
правопорушника), які й запропоновано ви-
знати загальними умовами відповідальнос-
ті. Спеціальними умовами відповідальнос-
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Виклад основного матеріалу
У доктрині приватного права усталеним 

є підхід, що суб’єкт сімейного права, як пра-
вило, несе відповідальність за протиправну 
дію незалежно від того, чи настають у ре-
зультаті цього будь-які шкідливі наслідки 
або ні [2, с. 276]. Наявність шкоди, завданої 
сімейним правам та інтересам, як умову від-
повідальності в сімейному праві традиційно 
не розглядають як обов’язкову умову від-
повідальності за порушення сімейних прав 
та інтересів. Так, Л. М. Звягінцева вважає, 
що наявність шкоди як наслідку протиправ-
ної поведінки і необхідного елементу скла-
ду правопорушення (а звідси й причинно-
го зв’язку між протиправною поведінкою 
і шкідливим результатом, що настав) не є 
для сімейного права обов’язковою [3, с. 7]. 
Є. М. Ворожейкін наголошував, що шкідли-
ві наслідки в якості елементу складу право-
порушення у сімейному праві обов’язкові 
лише у тих випадках, коли закон сам вказує 
на це [2, с. 279]. У тих випадках, коли для 
відповідальності у сімейному праві необхід-
ною є наявність шкідливих наслідків, вони 
виступають або як применшення особистих 
немайнових благ (наприклад, негативний 
вплив на виховання дитини, применшен-
ня подружніх відносин у результаті негід-
ної поведінки тощо), або як применшення 
благ майнових (витрати спільного сумісного 
майна подружжя на шкоду сім’ї тощо), або 
як ті та інші разом (наприклад, ухилення від 
батьківських обов’язків означає ухилення й 
від виховання, й від утримання дітей) [2,-
с. 279]. 
До певного часу в сімейному праві пану-

ючим було негативне ставлення до питан-
ня про можливість стягнення матеріальної 
шкоди, заподіяної при здійсненні прав та 
виконанні обов’язків у сімейних правовід-
носинах. Такий висновок ґрунтувався голо-
вним чином на тому, що сімейні відносини 
– це відносини з переважанням у них осо-
бисто-правового елементу, внаслідок чого 
говорити щодо них про матеріальну шкоду 
недоречно [1, с. 160]. 
Необхідно враховувати, що згідно з п. 6 

ч. 2 ст. 18 СК України способами захисту сі-
мейних прав та інтересів зокрема є відшко-
дування матеріальної та моральної шкоди, 

якщо це передбачено СК України або дого-
вором. 
За чинним СК України відшкодуван-

ня матеріальної та моральної шкоди може 
бути здійснено в наступних випадках: 1) у 
разі ухилення того з батьків, хто проживає 
з дитиною від виконання договору щодо 
здійснення батьківських прав та вико-
нання обов’язків тим з них, хто проживає 
окремо від дитини, він зобов’язаний від-
шкодувати матеріальну та моральну шко-
ду, завдану другому з батьків (ч. 4 ст. 157 
СК України); 2) у разі ухилення особи від 
виконання рішення органу опіки та піклу-
вання про визначення способів участі у ви-
хованні дитини та спілкуванні з нею того 
з батьків, хто проживає окремо від неї, ця 
особа зобов’язана відшкодувати матеріаль-
ну та моральну шкоду, завдану тому з бать-
ків, хто проживає окремо від дитини (ч. 2 
ст. 158 СК України); 3) у разі ухилення осо-
би від виконання рішення суду про визна-
чення способів участі у вихованні дитини 
та спілкуванні з нею того з батьків, хто про-
живає окремо від неї, ця особа зобов’язана 
відшкодувати матеріальну та моральну 
шкоду, завдану тому з батьків, хто про-
живає окремо від дитини (ч. 5 ст. 159 СК 
України); 4) у разі самочинної зміни особою 
місця проживання малолітньої дитини, ця 
особа зобов’язана відшкодувати матеріаль-
ну та моральну шкоду, завдану тому, з ким 
вона проживала (ч. 2 ст. 162 СК України). 
Варто зазначити, що норми, які містять 

санкцію у вигляді відшкодування мораль-
ної та майнової шкоди за порушення пра-
ва одного з батьків на спілкування з дити-
ною, спрямовані на захист прав та закон-
них інтересів того з батьків, який проживає 
окремо від дитини. Цей стан речей є пору-
шенням основного принципу здійснення 
батьківських прав та виконання обов’язків 
– принципу їх рівності. Тому за ухилен-
ня від виконання рішення органу опіки та 
піклування або суду має відповідати у разі 
наявності для цього підстав і той з батьків, 
хто проживає окремо від дитини. В разі ухи-
лення від виконання зазначеного рішення 
будь-кого з батьків шкода завдається також 
правам і законним інтересам дитини, тому 
за нею також необхідно передбачити право 
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на відшкодування майнової та моральної 
шкоди [1, с. 162]. 
Крім того, обов’язково необхідно встано-

вити наявність моральної шкоди для її від-
шкодування у випадках, встановлених ч. 3 
ст. 49 СК України та ч. 3 ст. 50 СК України. 
Згідно з ч. 3 ст. 49 СК України позбавлення 
жінки можливості народити дитину (репро-
дуктивної функції) у зв’язку з виконанням 
нею конституційних, службових, трудових 
обов’язків або в результаті протиправної 
поведінки щодо неї є підставою для відшко-
дування завданої їй моральної шкоди. Від-
повідно до ч. 3 ст. 50 СК України позбавлен-
ня чоловіка можливості здійснення репро-
дуктивної функції у зв’язку з виконанням 
ним конституційних, службових, трудових 
обов’язків або в результаті протиправної 
поведінки щодо нього є підставою для від-
шкодування завданої йому моральної шко-
ди. Про можливість відшкодування матері-
альної шкоди в сімейних правовідносинах 
йдеться, зокрема, в ч. 9 ст. 177 СК Украї-
ни: неналежне виконання батьками своїх 
обов’язків щодо управління майном дитини 
є підставою покладення на них обов’язку 
відшкодувати завдану їй матеріальну шкоду 
та повернути доходи, одержані від управ-
ління її майном. Звертає на себе увагу і те, 
що відшкодування матеріальної та мораль-
ної шкоди може передбачатися як законом, 
так і договором. 
Відповідальність батьків за шкоду, запо-

діяну майну дитини в процесі його управ-
ління, має своєрідну природу. Залежно від 
джерела її виникнення відповідальність 
у цивільному праві поділяється на дого-
вірну та недоговірну (деліктну). Загалом, 
обов’язок з відшкодування шкоди виникає 
з делікту (правопорушення). Для деліктних 
правовідносин характерним є те, що до 
правопорушення сторони не пов’язані між 
собою правами та обов’язками. У випадку 
ж вчинення неправомірних дій батьками 
йдеться про невиконання (неналежне ви-
конання) обов’язку, що вже існує. Іншими 
словами, саме невиконання обов’язку, а не 
правопорушення, є підставою виникнен-
ня відповідальності батьків. Таким чином, 
зобов’язання з відшкодування шкоди бать-
ками не може розглядатися як таке, що 

виникає з делікту, тобто як недоговірне 
зобов’язання. Однак таке зобов’язання не 
може бути віднесено і до числа зобов’язань 
договірного типу, оскільки договору про 
управління майном між дитиною та її бать-
ками не існує. Відсутній такий договір і між 
батьками та органом опіки та піклування.
У римському праві підставою виник-

нення зобов’язання між опікуном (піклу-
вальником) та дитиною вважався квазі-
контракт. Квазіконтракт – це підстава ви-
никнення зобов’язання нібито з контракту 
(quasicontractus). Квазіконтракти спричиня-
ють виникнення зобов’язань, що схожі з до-
говірними зобов’язаннями, хоча і не вини-
кають безпосередньо з договору. Відносини 
між особами регулюються таким чином, ні-
бито між сторонами існує договір, хоча його 
немає. Можна припустити, що саме квазікон-
тракт є підставою виникнення зобов’язання 
між батьками та дітьми у разі неналежного 
виконання батьками обов’язків щодо управ-
ління майном дитини [4, c. 524]. 
Батьки несуть відповідальність за не-

належне виконання своїх обов’язків щодо 
управління майном дитини лише за на-
явності вини (умислу або необережності). 
Батьків буде визнано невинуватими, якщо 
вони доведуть, що вжили всіх залежних 
від них заходів для належного виконання 
обов’язку щодо управління майном дитини. 
Відповідальність батьків матиме місце лише 
тоді, коли майнова шкода, завдана дитині, 
буде визнана наслідком дій (бездіяльнос-
ті) батьків. Якщо ж батьки у суді доведуть, 
що шкода виникла внаслідок непереборної 
сили або внаслідок дій самої дитини, то їх 
буде звільнено від обов’язку відшкодовува-
ти завдану шкоду [5, c. 325].
При застосуванні норми ч. 9 ст. 177 СК 

України звертають на себе увагу деякі істот-
ні моменти. По-перше, у зазначеній нормі 
мова йде про відповідальність батьків перед 
дитиною. В той же час, відповідно до ч. 1 
ст. 177 СК України батьки управляють май-
ном, належним малолітній дитині, без спе-
ціального на те повноваження. А у ст. 6 СК 
України зазначається, що правовий статус 
дитини має особа до досягнення нею повно-
ліття, а малолітньою вважається дитина до 
досягнення не ю чотирнадцяти років. Отже, 
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у цих нормах є певна суперечність, оскільки 
батьки управляють майном тільки малоліт-
ньої дитини, а шкоду мають відшкодовувати 
і неповнолітній дитині. У зв’язку з цим ч. 9 
ст. 177 СК України потребує уточнення. 
По-друге, СК України містить ще одну 

суперечність. Так, ч. 9 ст. 177 СК України за-
значає, що неналежне виконання батьками 
своїх обов’язків щодо управління майном 
дитини є підставою для покладення на них 
обов’язку не тільки відшкодувати завдану їй 
матеріальну шкоду, а й повернути доходи, 
одержані від управління її майном. Відпо-
відно до ч. 1 ст. 178 СК України дохід, одер-
жаний від використання майна малолітньої 
дитини, батьки мають право використову-
вати на виховання та утримання інших ді-
тей та на невідкладні потреби сім’ї. У зв’язку 
з цим може виникнути істотна проблема в 
разі необхідності повернення дитині дохо-
дів, одержаних від її майна. Може виявити-
ся, що вони всі витрачені на потреби інших 
дітей або на невідкладні потреби сім’ї. Тому 
доцільніше, щоб обов’язок батьків поверну-
ти доходи, одержані від управління майном 
малолітньої дитини, був виключений з ч. 9 
ст. 177 СК України. Пропонується ч. 9 ст. 177 СК 
України викласти у такій редакції: «9. Нена-
лежне виконання батьками своїх обов’язків 
щодо управління майном малолітньої ди-
тини є підставою для покладення на них 
обов’язку відшкодувати завдану їй матері-
альну шкоду». Така редакція цієї норми ні 
в якому разі не буде порушувати майнові 
права та законні інтереси дитини, оскільки 
в поняття «збитки» також входять доходи, 
які з тих чи інших причин не отримані ди-
тиною.
Варто зазначити, що в правозастосовній 

діяльності виникають досить спірні питан-
ня, пов’язані із захистом майнових прав ма-
лолітньої дитини. Так, у рішенні Апеляцій-
ного суду Хмельницької області від 31 трав-
ня 2017 р. у судовій справі № 683/2044/16-ц 
зазначається, що в серпні 2016 року ви-
конавчий комітет Старокостянтинівської 
міської ради Хмельницької області (далі – 
орган опіки та піклування) звернувся до 
суду з позовом до ОСОБА_1, ОСОБА_2 про 
зобов’язання поновити права дитини. Ор-
ган опіки та піклування зазначив, що своїм 

рішенням від 31 жовтня 2013 року № 416 
він дозволив відповідачам продаж 18/25 
частини житлового будинку по вул. Сірка, 
22, в м. Старокостянтинові Хмельницької 
області, яка належала їх малолітній дочці, 
ОСОБА_3. Позивач надав цей дозвіл ОСО-
БА_1 та ОСОБА_2 за умови, що вони при-
дбають для дочки житловий будинок по 
пров. Першотравневому, 28 у тому ж місті. 
Разом із тим після відчуження нерухомого 
майна відповідачі не забезпечили дочку ін-
шим житлом, що призвело до порушення 
прав дитини. Таким чином, орган опіки та 
піклування просив суд зобов’язати ОСО-
БА_1 і ОСОБА_2 відновити порушене право 
власності на житло малолітньої дочки ОСО-
БА_3 шляхом придбання або набуття на її 
ім’я житлового приміщення у спосіб, вста-
новлений законом. Давши належну оцінку 
дослідженим доказам, суд першої інстанції 
правомірно керувався тим, що дії ОСОБА_1 
і ОСОБА_2, які після відчуження належної 
малолітній дитині частини житлового бу-
динку не придбали їй нове житло, призве-
ли до порушення майнових прав дитини. 
Разом із тим суд не звернув уваги на те, що 
непридбання житла для малолітньої ОСО-
БА_3 не тягне за собою покладення цього 
обов’язку на відповідачів у судовому поряд-
ку, а є лише підставою для відшкодування 
ними завданої дитині майнової шкоди від-
повідно до ч. 9 ст. 177 СК України. Органом 
опіки та піклування обрано неправильний 
спосіб захисту порушеного права ОСОБА_3, 
внаслідок чого позов не підлягає задоволен-
ню [6].
Щодо відшкодування моральної шкоди в 

сімейних правовідносинах також існує бага-
то спірних питань. Безперечно, в сімейних 
правовідносинах в багатьох випадках мова 
може йти про завдання моральної шкоди 
учаснику сімейних правовідносин, проте 
відшкодувати таку завдану моральну шкоду 
неможливо з урахуванням положень чин-
ного сімейного законодавства. Так, в ухвалі 
Апеляційного суду Вінницької області від 25 
квітня 2016 р. у судовій справі № 130/237/16-ц 
зазначається, що ОСОБА_2 звернувся до 
суду з позовом до ОСОБА_3 про відшко-
дування моральної шкоди. При цьому свої 
вимоги мотивував тим, що з відповідачем 
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перебував у шлюбі, який тривав 23 роки. 
Після розірвання шлюбу позивач фактично 
залишився один, діти припинили спілкуван-
ня з ним. Відповідач, перебуваючи у шлюбі, 
почала займатися розпустою та жити одно-
часно на дві сім’ї. Обґрунтовуючи позовні 
вимоги, ОСОБА_2 вказував на те, що його 
дружина, перебуваючи у шлюбі, фактично 
створила іншу сім’ю, що вказує на її амо-
ральну поведінку, у зв’язку з чим позивачу 
заподіяна моральна шкода. Відмовляючи 
в задоволенні позову, суд першої інстанції 
правильно виходив з того, що право відпо-
відача на припинення шлюбних відносин з 
ОСОБА_2 і створення інших не суперечить 
диспозиції ст. 56 СК України і є її законним 
правом. Крім того, шлюбний договір (ст. 18 
СК України), як правильно вказав міськра-
йонний суд, між сторонами не укладався, а 
підстав для відшкодування моральної шко-
ди в даному випадку СК України не містить 
[7]. Отже, право на відшкодування мораль-
ної та матеріальної шкоди, завданої учасни-
кам сімейних правовідносин, обмежується 
випадками, встановленими СК України або 
договором. 
Питання про відповідальність у сімейно-

му праві може виникнути й тоді, коли певна 
шкода може мати місце у майбутньому. Так, 
згідно з абз. 1 ч. 1 ст. 170 СК України суд 
може постановити рішення про відібрання 
дитини від батьків або одного з них, не по-
збавляючи їх батьківських прав, у випадках, 
передбачених пунктами 2–5 частини першої 
статті 164 СК України1, а також в інших ви-
падках, якщо залишення дитини у них є не-
безпечним для її життя, здоров’я і мораль-
ного виховання. 
Важливим питанням є необхідність ви-

значення розміру відшкодування моральної 
шкоди. Оскільки законодавець відмовився 
від нормативного регламентування методи-
ки розрахунку базисного рівня компенсації 
шкоди, то це питання повністю віддано на 

1 Пункти 2 - 5 частини першої ст. 164 СК України пе-
редбачають такі підстави позбавлення батьківських 
прав: мати, батько ухиляються від виконання своїх 
обов’язків з виховання дитини; мати, батько жор-
стоко поводяться з дитиною; мати, батько є хроніч-
ними алкоголіками або наркоманами; мати, батько 
вдаються до будь-яких видів експлуатації дитини, 
примушують її до жебракування та бродяжництва.

розсуд суду. Так, відповідно до ч. 3 ст. 23 
Цивільного кодексу України від 16 січня 
2003 р. (далі – ЦК України) розмір грошово-
го відшкодування моральної шкоди визна-
чається судом залежно від характеру право-
порушення, глибини фізичних та душевних 
страждань, погіршення здібностей потер-
пілого або позбавлення його можливості їх 
реалізації, ступеня вини особи, яка завдала 
моральної шкоди, якщо вина є підставою 
для відшкодування, а також з урахуванням 
інших обставин, які мають істотне значен-
ня. При визначенні розміру відшкодування 
враховуються вимоги розумності і справед-
ливості. Згідно з ч. 4 ст. 23 ЦК України мо-
ральна шкода відшкодовується незалежно 
від майнової шкоди, яка підлягає відшкоду-
ванню та не пов’язана з розміром цього від-
шкодування. 
Вочевидь, такі заходи сімейно-правової 

відповідальності, як відшкодування матері-
альної та моральної шкоди, повинні застосо-
вуватися не тільки у випадках, визначених 
СК України або договором, а при будь-якому 
порушенні сімейних прав та інтересів, якщо 
таким порушенням було завдано матеріаль-
ної або майнової шкоди учасникам сімейних 
правовідносин. Отже, пункт 6 ч. 2 ст. 18 СК 
України доцільно викласти у редакції: «від-
шкодування матеріальної та моральної шко-
ди», тим самим скасувавши обмеження у 
застосуванні цих заходів відповідальності у 
сімейному праві.

Висновки
Підсумовуючи розгляд шкоди як умови 

відповідальності в сімейному праві, варто 
зазначити, що наявність матеріальної та 
(або) моральної шкоди в сімейному праві 
для настання відповідальності за порушен-
ня сімейних прав та інтересів необхідно 
встановлювати лише у випадках, визна-
чених законом або договором. Право на 
відшкодування матеріальної та моральної 
шкоди передбачено СК України в наступ-
них випадках: 1) якщо моральна шкода 
завдана позбавленням жінки можливості 
народити дитину (репродуктивної функції) 
у зв’язку з виконанням нею конституцій-
них, службових, трудових обов’язків або в 
результаті протиправної поведінки щодо 
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неї; 2) якщо моральна шкода завдана по-
збавленням чоловіка можливості здійснен-
ня репродуктивної функції у зв’язку з ви-
конанням ним конституційних, службових, 
трудових обов’язків або в результаті про-
типравної поведінки щодо нього; 3) якщо 
матеріальна та моральна шкода завдана 
другому з батьків у разі ухилення того з 
батьків, хто проживає з дитиною, від ви-
конання договору щодо здійснення бать-
ківських прав та виконання обов’язків тим 
з них, хто проживає окремо від дитини;-
4) якщо матеріальна та моральна шкода за-
вдана тому з батьків, хто проживає окремо 
від дитини, у разі ухилення особи від вико-
нання рішення органу опіки та піклування 
про визначення способів участі у вихованні 
дитини та спілкуванні з нею того з батьків, 
хто проживає окремо від неї; 5) якщо мате-
ріальна та моральна шкода завдана тому з 
батьків, хто проживає окремо від дитини, у 
разі ухилення особи від виконання рішен-
ня суду про визначення способів участі у 
вихованні дитини та спілкуванні з нею того 
з батьків, хто проживає окремо від неї;-
6) якщо матеріальна та моральна шкода 
завдана тому, з ким проживала малолітня 
дитина, у разі самочинної зміни особою 
місця проживання малолітньої дитини;-
7) якщо матеріальна шкода завдана не-
належним виконанням батьками своїх 
обов’язків щодо управління майном дити-
ни. З метою усунення суперечностей в пра-
вовому регулюванні сімейних відносин за-
пропоновано частину 9 ст. 177 СК України 
викласти у такій редакції: «9. Неналежне 
виконання батьками своїх обов’язків щодо 
управління майном малолітньої дитини є 
підставою для покладення на них обов’язку 
відшкодувати завдану їй матеріальну шко-
ду».
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The author of the article has studied such 
a condition for liability within family law as the 
occurrence of harm. It has been substantiated 
that the occurrence of pecuniary and (or) mor-
al damage is not a prerequisite for liability in 
family law. 

The establishment of pecuniary and (or) 
moral damage is necessary in cases specifi ed 
by the contract or by law. It has been argued 
that the right to compensation for pecuniary 
and moral damage is provided by the Family 
Code of Ukraine in the following cases: 1) if the 
moral harm was caused by the deprivation of a 
woman’s ability to give birth to a child (repro-
ductive function) in regard to the exercise of 
her constitutional, offi cial, labor duties or as a 
result of unlawful conduct towards her; 2) if the 
moral harm was caused by the deprivation of a 
man’s ability to exercise reproductive function 
in regard to the exercise of his constitutional, 
offi cial, labor duties or as a result of unlawful 
conduct towards him; 3) if the pecuniary and 
moral damage was infl icted on the second par-
ent in case of evasion of the parent, who lives 
with the child, from the implementation of the 
contract on exercising parental rights and the 
performance of duties by those who live sepa-
rately from the child; 4) if the pecuniary and 
moral damage was caused to the parent who 
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lives separately from the child, in case of eva-
sion from the execution of the decision of the 
guardianship and care agency about the defi ni-

tion of the ways to participate in the upbring-
ing of the child and communication with the 
child from the parent who lives separately from 
the child; 5) if the pecuniary and moral dam-
age was caused to the parent who lives sepa-
rately from the child, in case of evasion of the 
person from execution of the court decision 
on the defi nition of the ways of participation 
in the upbringing of the child and communica-
tion with the child from the parent who lives 
separately from the child; 6) if the pecuniary 
and moral damage was caused to the person 
with whom the minor child lived, in case of a 
spontaneous change of the minor child’s place 
of residence by the person; 7) if the pecuniary 
damage was caused by improper performance 
by parents of their responsibilities regarding 
the management of the child’s property. 

It has been proved that determination of 
the amount of compensation for moral harm 
caused by violations of family rights and inter-
ests should be carried out in accordance with 
the rules of the Civil Code of Ukraine.

Key words: responsibility, family law, oc-
currence of harm, condition for liability, pecu-
niary damage, moral harm.

АНОТАЦІЯ 
У статті розглянуто таку умову відпові-

дальності в сімейному праві як наявність шко-
ди. Обґрунтовано, що наявність матеріальної 
та (або) моральної шкоди не є обов’язковою 
умовою відповідальності в сімейному праві. 
Встановлення наявності матеріальної та 
(або) моральної шкоди необхідне у випадках, 
визначених договором або законом. Сімейний 
кодекс України передбачає право на відшкоду-
вання матеріальної та моральної шкоди лише 
в семи випадках. Доведено, що визначення роз-
міру відшкодування завданої моральної шкоди 
порушенням сімейних прав та інтересів пови-
нно здійснюватися за правилами Цивільного 
кодексу України. 
Ключові слова: відповідальність, сімейне 

право, наявність шкоди, умова відповідальнос-
ті, матеріальна шкода, моральна шкода.
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ÇÀÑÒÀÂÀ ÒÀ ÏÎÐÓÊÀ ßÊ ÑÏÎÑÎÁÈ ÇÀÁÅÇÏÅ×ÅÍÍß 
ÂÈÊÎÍÀÍÍß ÇÎÁÎÂßÇÀÍÜ: ÍÀÓÊÎÂ² ÏÎÃËßÄÈ ÒÀ 

ÏÐÎÁËÅÌÍ² ÀÑÏÅÊÒÈ ÏÐÀÂÎÐÎÇÓÌ²ÍÍß

Актуальность темы статьи обусловлена 
вызовами, возникшими перед национальной 
юридической наукой в связи с избранием Украи-
ной вектора относительно получения статуса 
полноправного члена Европейского Союза. Дан-
ные вызовы побуждают ученых изучать опыт 
европейских стран, удачно объединяя его с на-
циональным достоянием в сфере права. И хотя 
залог и поручительство корнями достигают 
времен Римской империи, будучи одним из ос-
новополагающих способов обеспечения исполне-
ния обязательства, однако на фоне развития 
славянских стран они приобретают особые, 
присущие именно им характерные особенно-
сти. Не отвергая универсальность римского 
частного права, которое нашло свое продолже-
ние в правовых системах романо-германской 
правовой семьи, попробуем разобраться, каким 
образом учение о залоге и поручительстве было 
рецепиировано в законодательство Украины. 

Институт обеспечения исполнения обяза-
тельств только на первый взгляд кажется иссле-
дованным совершенно. Будучи одним из основопо-
лагающих институтов римского частного права, 
он получил широкое распространение во многих 
странах мира, в частности и на славянских терри-
ториях. Современные реалии настоящего (в част-
ности степень неплатежеспособности населения, 
крайне неблагоприятная экономическая ситуация 
в стране и т. п.) побуждают к поиску удобных и 
действенных способов обеспечения исполнения фи-
нансовых обязательств. Увеличение риска неиспол-
нения взятых на себя лицами обязательств при-
водит к росту практического значения указанного 
института в гражданском обороте.
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Целью статьи является установление 
правового значения и определение порядка обе-
спечения исполнения обязательства на при-
мере двух наиболее распространенных способов 
исполнения обязательств: залога и поручи-
тельства, а также выяснение места залога и 
поручительства в системе способов исполнения 
обязательств.
Задачей, которую ставит перед собой автор 

статьи, является очерчивание основных док-
тринальных подходов к определенной проблема-
тике сквозь призму истории развития учения 
в его парадигме, изучение теории и практики 
применения поручительства и залога в ведущих 
европейских странах, а также рассмотрение и 
установление основных тенденций и путей, ко-
торыми идет национальная судебная практи-
ка, и выявление неоднозначности в правопри-
менении.
Объектом исследования являются право-

отношения, возникающие в связи с применени-
ем поручительства и залога как способов обеспе-
чения исполнения обязательств в контексте их 
возникновения и развития.
Предметом исследования являются по-

ручительство и залог как сложные правовые 
категории в гражданском праве Украины, а 
также их правовые природа и значение и кон-
цептуальные подходы к их изучению.
Методологическую основу исследования 

составляют следующие методы научного по-
знания: общенаучный диалектический метод, 
научные методы исторического и сравнитель-
но-правового анализа, а также метод систем-
но-структурного анализа.
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Постановка проблеми
Інститут забезпечення виконання 

зобов’язань лише на перший погляд здаєть-
ся дослідженим досконало. Будучи одним із 
засадничих інститутів римського приватного 
права, цей інститут набув широкого поши-
рення у багатьох країнах світу, зокрема і на 
слов’янських теренах. Сучасні реалії сього-
дення (зокрема ступінь неплатоспроможнос-
ті населення, вкрай несприятлива економіч-
на ситуація в країні тощо) спонукають до по-
шуку зручних і дієвих способів забезпечення 
виконання фінансових зобов’язань. Збіль-
шення ризику невиконання взятих на себе 
особами зобов’язань призводить до зростан-
ня практичного значення поруки та застави 
як забезпечувальних засобів у цивільному 
обороті. Практика новоствореного Верхо-
вного Суду іде шляхом вироблення єдиної 
позиції щодо вирішення справ у відповідних 
правовідносинах. Особливого значення у 
сьогоднішніх реаліях набуває іпотека як вид 
застави. Іпотечні відносини так само потра-
пили до кола уваги суддів Великої Палати 
Верховного Суду. 
Інститут застави існує в національному 

законодавстві вже не одне сторіччя. Проте 
саме зараз він переживає своєрідне відро-
дження. Адже в радянські часи, у період іс-
нування планової економіки, про розвиток 
інституту застави не могло бути й мови. Сьо-
годні, незважаючи на наявність негативних 
оцінок чинного законодавства про заставу, 
вона є найефективнішим способом забезпе-
чення виконання зобов’язань [1, с. 3-4].
Аналіз правової природи застави пови-

нен ґрунтуватися на цілій низці норматив-
но-правових актів України, що регулюють 
цю сферу відносин. Безумовно, базовим 
законодавчим актом є Цивільний кодекс 
України [2], оскільки інститут забезпечення 
виконання зобов’язань має цивільно-право-
вий характер. Заставі присвячено параграф 
6 глави 49 цього кодифікованого акта. Од-
нак досліджувати зазначене питання слід у 
комплексному поєднанні з нормами спеці-
альних законів «Про заставу» [3], «Про іпо-
теку» [4], «Про задоволення вимог креди-
торів та реєстрацію обтяжень» [5] тощо та 
цілої низки підзаконних нормативно-право-
вих актів. 

У радянський період нашої держави по-
рука не розвивалася з огляду на плановий 
характер економіки. Однак на сучасному 
етапі розвитку, із набуттям Україною неза-
лежності та обранням шляху отримання по-
вноправного членства в Європейському Со-
юзі, а також зміною характеру економіки із 
планової на ринкову реалії життя змінилися. 
Нові підходи до розуміння правової приро-
ди поруки також закріпив Цивільний кодекс 
України [2], що набрав чинності у 2004 році.

Актуальність теми
Виходячи з вищесказаного, актуальність 

теми цієї статті не викликає заперечень, адже 
розвиток національного законодавства щодо 
поруки та застави як способів забезпечення 
виконання зобов’язань повинен спиратись 
як на ґрунтовне дослідження зарубіжного 
позитивного права, так і досягнення науко-
вої думки. 
Таким чином, метою статті є визначення 

ролі та місця застави та поруки як способів 
забезпечення виконання зобов’язань, а та-
кож огляд судової практики із зазначеного 
питання.

Виклад основного матеріалу 
дослідження

Згідно зі ст. 572 ЦК України [2] та ст. 1 
Закону України «Про заставу» [3] «В силу 
застави кредитор (заставодержатель) має 
право у разі невиконання боржником (за-
ставодавцем) зобов’язання, забезпеченого 
заставою, одержати задоволення за рахунок 
заставленого майна переважно перед інши-
ми кредиторами цього боржника, якщо інше 
не встановлено законом (право застави)». 
Н.В. Дроздова, аналізуючи зазначене ви-
значення, звертає увагу на низку важливих 
моментів, що випливають із вищенаведено-
го. По-перше,  укладення договору застави є 
правом кредитора, а не його обов’язком, яке 
полягає в тому, що кредитор вправі взагалі 
не застосовувати заставу як вид забезпечен-
ня зобов’язання боржника або застосовувати 
заставу поряд з іншими способами забезпе-
чення. По-друге, в окремих випадках закон 
не надає кредитору права вибору оформля-
ти чи не оформляти заставу, оскільки згідно 
з його імперативним приписом кредитор 
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зобов’язаний у передбачених законом ви-
падках укладати договір застави. По-третє, 
питання задоволення вимог кредитора за ра-
хунок застави переважно перед іншими кре-
диторами повинні враховувати особливості, 
встановлені законом. Йдеться про набуття 
пріоритету щодо застави тим кредитором, 
який зареєстрував  обтяження на заставлене 
майно у відповідному державному реєстрі-
(ч. 4 ст. 588 ЦК України) [6, с. 105-107]. 
На думку О.С. Кізлової, заставу можна 

класифікувати за нижченаведеними критері-
ями: за підставами виникнення застави – до-
говірна застава, нормативна застава, заста-
ва на підставі судового рішення; за правом 
володіння закладеним майном – заклад та 
іпотека; за предметом застави – застава рухо-
мого майна (заклад, застава цінних паперів, 
застава товарів в обігу та переробці, застава 
майнових прав, іпотека рухомого майна), за-
става нерухомого майна (іпотека). Безумов-
но, зазначені критерії не є єдино можливими 
для видової класифікації застави, проте, як 
зауважує дослідниця, у зв’язку з відсутніс-
тю єдиного критерію для класифікації, вони 
найбільш повно визначають істотні власти-
вості застави [7, с. 29].
Застава як забезпечувальний спосіб за-

безпечення зобов’язань має такі характерні 
особливості: 

– виступає як спосіб забезпечення 
зобов’язання, у разі порушення або неви-
конання якого кредитор наділений правом 
за рахунок майна застави відшкодувати свої 
збитки; 

– виникає в силу договору, закону або рі-
шення суду, має похідний характер; 

– дає можливість заставодержателю пер-
шочергового задоволення основної вимоги 
за рахунок заставленого майна перед інши-
ми кредиторами цього боржника; 

– забезпечує наявність і збереження за-
ставного майна на той момент, коли боржни-
ку треба буде розраховуватися з кредитором; 

– забезпечує вимоги заставодержателя 
щодо відшкодування збитків, завданих по-
рушенням основного зобов’язання чи умов 
договору застави; 

– предмет застави, властивості якого не 
суперечать чинному законодавству, заставо-
давець визначає самостійно. 

Таким чином, як підкреслює О.С. Кізлова, 
можливо вважати заставу, а також інші спо-
соби забезпечення у сукупності самостійним 
правовим інститутом. При цьому застава має 
загальні риси з іншими способами забезпе-
чення виконання зобов’язань [8, с. 252-256]. 
Окремою проблемою, що була і зали-

шається, є неоднакове застосування судами 
різних юрисдикцій одних і тих самих норм 
права. Це призводить до виникнення нео-
днакової судової практики. Задля уникнен-
ня зазначеного Верховний Суд України пе-
ріодично узагальнював судову практику і 
надавав судам нижчих інстанцій роз’яснення 
щодо застосування тих чи інших норм права. 
Такі узагальнення, зокрема щодо іпотеки як 
застави нерухомого майна, є надзвичайно ці-
кавими. Тут розглянуто порядок передачі в 
іпотеку майна, визначеного як предмет іпо-
теки; визначено особливості укладення до-
говору іпотеки; на прикладі судових рішень 
проаналізовано порядок і підводне каміння 
звернення стягнення на предмет іпотеки 
тощо [9]. Право застави не тільки забезпечує 
виконання основного зобов’язання, а й ви-
значає можливі способи здійснення іпотеко-
держателем захисту його прав та інтересів в 
основному зобов’язанні. У судовій практиці 
питання з приводу можливості задоволення 
вимог кредитора про звернення стягнення 
на предмет іпотеки (застави) виявилися чи 
не найскладнішими. Зокрема, аналіз позо-
вних заяв свідчить про те, що при зверненні 
до суду з позовом кредитори обмежуються 
лише вимогою звернути стягнення на пред-
мет іпотеки/застави без вимоги стягнути від-
повідну суму заборгованості. Вирішуючи спо-
ри цієї категорії, суду принципово необхідно 
встановити факт невиконання або неналеж-
ного виконання основного зобов’язання; 
лише за цієї умови суд й має право звернути 
стягнення на предмет іпотеки/застави [10].
Сьогодні вже повною мірою розпочав 

роботу новостворений Верховний Суд. Із 
впровадженням у нових редакціях процесу-
альних кодексів із 15 грудня 2017 року тер-
мінів «типова справа» та «зразкова справа» 
фактично можна говорити про такі рішення? 
як про судові прецеденти і певною мірою за-
провадження прецедентного права. Саме 
тому цікаво було б спостерігати, яким чином 
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новостворена інституція розглядатиме, до 
прикладу, справи про звернення стягнення 
на предмет іпотеки; чи підтримає позицію 
Верховного Суду України з цього питання 
або виробить власну. На нашу думку, чітко й 
логічно обґрунтовані судові рішення Верхо-
вного Суду дадуть змогу уникнути відкриття 
провадження у подібних справах і розванта-
жать судову систему України. 
Цивільний кодекс [2] у ст. 553 установив, 

що «pа договором поруки поручитель пору-
чається перед кредитором боржника за ви-
конання ним свого обов’язку. Поручитель 
відповідає перед кредитором за порушення 
зобов’язання боржником. Порукою може за-
безпечуватися виконання зобов’язання част-
ково або у повному обсязі». Інакше кажучи, 
поручитель несе відповідальність у тому ж 
обсязі, що й основний боржник, якщо в до-
говорі поруки прямо не зазначено про інше. 
І ось власне із цього визначення постає одна 
з проблем: законодавець говорить про укла-
дення договору між поручителем і кредито-
ром. Боржник участі в укладенні договору не 
бере, тож його волю не враховано. Із цього 
приводу в наукових колах тривають дискусії: 
а чи потрібно враховувати згоду боржника? 
Науковці обстоюють позицію, що така згода 
не потрібна [11, с. 95], а в судовій практиці 
зазначена підстава могла призвести до ви-
знання договорів поруки недійсними [12].
Як бачимо, навіть у розумінні визначен-

ня цього цивільно-правового інституту серед 
науковців немає одностайності. О.В. Михаль-
нюк пропонує згрупувати підходи до розу-
міння поруки таким чином: 1) порука – це до-
даткова умова про виконання зобов’язання; 
2) це грошова відповідальність; 3) це будь-
яка відповідальність: у вигляді здійснення за 
боржника його дій (майнового чи особистого 
характеру) або у вигляді винагороди креди-
тора за порушення його права; 4) це договір; 
5) це і договір, і відповідальність [13, с. 59-
60]. 
З.П. Мельник зазначає, що договір по-

руки є консесуальним та одностороннім, 
як і інші способи забезпечення виконання 
зобов’язань, він створює додаткове (акцесор-
не) зобов’язання щодо основного, за яким 
дається порука [14, с.  89]. 

Також науковець наголошує, що 
зобов’язання поручителя за договором по-
руки є строковим. Строк дії може передба-
чатися в договорі (договірний строк), а якщо 
договірної умови немає, то такий строк ви-
значається ч. 4 ст. 559 ЦК України (законний 
строк). За своєю правовою природою як за-
конний, так і договірний строки є припиня-
ючими (преклюзивними) [14, с.  91].
І знову виникає колізійний момент: якщо 

порука діє до повного виконання основного 
зобов’язання, тоді вона стає фактично без-
строковою, що суперечить її правовій при-
роді. Відповідно до ч. 1 ст. 251 та ч. 1 ст. 252 
ЦК України строком є певний період у часі, 
зі спливом якого пов’язана дія чи подія, яка 
має юридичне значення, і визначається він 
роками, місяцями, тижнями, днями або го-
динами, а не посиланням на подію, яка має 
настати. Вказівкою на подію, яка має неми-
нуче настати, визначається термін – певний 
момент у часі, з настанням якого пов’язана 
дія чи подія, яка має юридичне значення-
(ч. 2 ст. 251, ч. 2 ст. 252 ЦК України [2]). 
Таким чином, умова договору поруки 

про припинення поруки після повного ви-
конання позичальником своїх зобов’язань 
за кредитним договором не може вважатися 
встановленим сторонами договору поруки 
строком припинення поруки.
За таких обставин порука на підста-

ві ч. 4 ст. 559 ЦК України припиняється, 
якщо кредитор протягом шести місяців від 
дня настання строку виконання основного 
зобов’язання не пред’явить вимоги до по-
ручителя. Таку правову  позицію висловив 
Верховний Суд України у постанові від 21 
травня 2012 року у справі № 6-68цс11 [15].
Не можемо не погодитися із зазначеною 

правовою позицією, оскільки хоча в Ци-
вільному кодексі України і чітко визначено 
поняття «строк» і «термін», проте, на преве-
ликий жаль, не всі їх чітко розрізняють. На-
ведене призводить до виникнення колізій, 
різночитань, що, у свою чергу, спричиняє 
неоднакове застосування норм права і, як 
наслідок, прийняття рішень, які потім має 
переглядати та скасовувати Верховний Суд. 
Ще одним проблемним аспектом, який 

хотілося б розглянути, є визначення спів-
відношення поняття поруки та майнової по-
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руки, обсягу відповідальності поручителів. 
Досліджуючи окреслене питання, І.А. Бо-
буйок твердить, що поручитель і майновий 
поручитель істотно відрізняються за обсягом 
своїх прав та обов’язків у відповідних право-
відносинах. Так, якщо те, чим відповідає по-
ручитель, у ЦК України не встановлюється, 
тобто він відповідатиме всім своїм майном, 
на яке може бути звернене стягнення, то 
майновий поручитель відповідає предметом 
застави – конкретно визначеною річчю або 
майновим правом. Звичайно, що стосовно 
обсягу відповідальності поручителя не слід 
зваблюватися, бо відповідати всім майном 
ще не значить повністю погасити заборгова-
ність, адже цього майна може або не виста-
чити, або ж взагалі не існувати. Тому поруку 
і відносять до особистих способів забезпечен-
ня зобов’язань, на відміну від застави, яка є 
майновим способом такого забезпечення [16, 
с. 170].
Для забезпечення виконання зобов’язань 

боржника з поручителем може укладатися не 
тільки договір поруки, а й договір іпотеки. У 
такому випадку йдеться про майнову поруку. 
Згідно зі ст. 11 Закону України «Про заста-
ву» [3], ст. ст. 1, 11 Закону України «Про іпо-
теку» [4] майновий поручитель є заставодав-
цем або іпотекодавцем. Відповідно до ст. 546 
ЦК України [2] застава (іпотека) та порука є 
різними видами забезпечення, тому норми, 
що регулюють поруку, не застосовуються до 
правовідносин кредитора з майновим пору-
чителем, оскільки він відповідає перед заста-
во/іпотекодержателем за виконання борж-
ником основного зобов’язання винятково в 
межах вартості предмета застави/іпотеки. У 
зв’язку з цим, як зауважує І.А. Бобуйок, на 
боржника та майнового поручителя не може 
покладатися солідарна відповідальність. На-
ведене повинно враховуватися під час вирі-
шення спорів відповідної категорії, що має, 
у свою чергу, сприяти формуванню єдиної 
судової практики [16, с. 171].
Не можемо оминути увагою той факт, 

що на сьогодні єдине найбільш повне до-
слідження про поруку як засіб забезпечення 
виконання зобов’язання було підготовлено 
О.В. Михальнюк. Менше з тим на практиці 
судді стикаються із новими проблемними ас-
пектами, які потребують вирішення та звер-

нення на них наукової уваги. Верховний 
Суд України також не залишився осторонь 
проблеми і здійснив Аналіз застосування су-
дами законодавства, яке регулює поруку як 
вид забезпечення виконання зобов’язання 
[17]. 

Висновки
Метою проведеного аналізу було вивчен-

ня практики застосування судами законодав-
ства, яке регулює поруку та заставу; розгляд 
спірних питань, що виникають з приводу 
укладення договорів поруки та застави; ви-
конання поручителем зобов’язання, забезпе-
ченого порукою, і припинення поруки, на-
дання пропозицій щодо забезпечення пра-
вильного та однакового застосування судами 
норм права. 
Підсумовуючи, зазначимо, що попри на-

явність великої кількості наукових праць 
щодо способів забезпечення виконання 
зобов’язань взагалі і застави зокрема правова 
природа застави потребує більш глибокого 
дослідження з огляду на реалії сьогодення, 
що змінюються в сучасних умовах розвитку 
країни. Своє слово з цього приводу має ска-
зати і новостворений Верховний Суд, адже 
саме від нього залежатиме, яким шляхом 
піде судова практика: шляхом спрощення 
розв’язання проблемних питань чи старим 
второваним шляхом. На сьогодні спостері-
гаємо вироблення єдиної сталої практики 
новоствореним Верховним Судом, проте так 
само і відступлення Великою Палатою Вер-
ховного Суду від висновків колишнього Вер-
ховного Суду України та власних попередніх 
правових позицій.
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A PLEDGE AND A SURETYSHIP AS 
THE SECURING AN OBLIGATION MEA-
SURES: SCIENTIFIC VIEWS AND PROB-

LEMS OF LEGAL THINKING
The actuality of the article’s topic is specifi ed by 

challenges, emerged before national law science after 
Ukraine had made a choice to become a full member 
of the European Union. These challenges encourages 
scientists to learn the European countries experience, 
mixing it with the national legal heritage. Mean-
while pledge and suretyship have their roots in times 
of the Roman Empire making them one of the basic c 
to secure an obligation, they obtain their own specifi c 
characteristics caused by the Slavonic countries devel-
opment. Without denying universality of the roman 
private law, which continued in legal systems of the 
Roman-Germanic family of law, we’ll try to discover 
how the teaching of pledge and suretyship have been 
adopted by the Ukrainian legislation.

The institute for securing fulfi llment of obli-
gations only at fi rst glance seems thoroughly in-
vestigated. Being one of the founding institutes 
of the Roman private law, it has become wide-
spread in many countries around the world, 
including in the Slavic territories. The current 
realities of the present (in particular, the degree 
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SUMMARY 
The actuality of the article’s topic is specifi ed 

by challenges, emerged before national lawscience 
after Ukraine had made a choice to become a full 
member of the European Union. These challenges 
encourages scientists to learn the European countries 
experience, mixing it with the national legal heritage. 
Meanwhile pledge and suretyship have their roots 
in times of the Roman Empire making them one 
of the basic measures to secure an obligation, they 
obtain their own specifi c characteristics caused by the 
Slavonic countries development. Without denying 
universality of the roman private law, which 
continued in legal systems of the Roman-Germanic 
family of law, we’ll try to discover how the teaching 
of pledge and suretyship have been adopted by the 
Ukrainian legislation.

Keywords: pledge, suretyship, property guarantor, 
pledge treaty, surety treaty, legal relationship, 
fulfi lment of the obligations, third parties. 

АНОТАЦІЯ 
Актуальність теми статті обумовлена ви-

кликами, що постали перед національною юри-
дичною наукою у зв’язку з обранням Україною 
вектора щодо набуття статусу повноправного 
члена Європейського Союзу. Ці виклики спону-
кають науковців вивчати досвід європейських 
країн, вдало поєднуючи його з національним 
надбанням у галузі права. І хоча застава та по-
рука корінням сягають у часи Римської імперії, 
будучи одним із засадничих способів забезпечен-
ня виконання зобов’язання, проте на тлі роз-
витку слов’янських країн вони набувають осо-
бливих, притаманних саме їм характерних рис. 
Не заперечуючи універсальність римського при-
ватного права, яке знайшло своє продовження в 
правових системах романо-германської правової 
сім’ї, спробуємо розібратися, яким чином вчен-
ня про заставу та поруку було рецепійоване до 
законодавства України. 
Інститут забезпечення виконання 

зобов’язань лише на перший погляд здається 
дослідженим досконало. Будучи одним із засад-
ничих інститутів римського приватного права, 
він набув широкого поширення у багатьох кра-
їнах світу, зокрема і на слов’янських теренах. 
Сучасні реалії сьогодення (зокрема ступінь не-
платоспроможності населення, вкрай неспри-
ятлива економічна ситуація в країні тощо) спо-
нукають до пошуку зручних і дієвих способів за-
безпечення виконання фінансових зобов’язань. 
Збільшення ризику невиконання взятих на себе 
особами зобов’язань призводить до зростання 
практичного значення зазначеного інституту в 
цивільному обороті.
Метою статті є встановлення правового 

значення та визначення порядку забезпечення 
виконання зобов’язання на прикладі двох най-
поширеніших способів виконання зобов’язань: 
застави та поруки, а також з’ясування місця 
застави та поруки в системі способів виконання 
зобов’язань.

of insolvency of the population, the extremely 
unfavorable economic situation in the country, 
etc.) encourage the search for convenient and 
effi cient ways to ensure the implementation of 
fi nancial obligations. Increasing the risk of non-
fulfi llment of obligations assumed by individuals 
leads to an increase in the practical signifi cance 
of the institute in civil circulation.

Завданням, яке ставить перед собою ав-
тор статті, є окреслення основних доктри-
нальних підходів до визначеної проблематики 
крізь призму історії розвитку вчення в його 
парадигмі, вивчення теорії та практики за-
стосування поруки та застави в провідних 
європейських країнах, а також розгляд і вста-
новлення основних тенденцій та шляхів, яки-
ми йде національна судова практика, та ви-
явлення неоднозначності у правозастосуванні.
Об’єктом дослідження є правовідносини, 

що виникають у зв’язку із застосуванням по-
руки та застави як способів забезпечення ви-
конання зобов’язань у контексті їхнього ви-
никнення та розвитку.
Предметом дослідження є порука та за-

става як складні правові категорії в цивільно-
му праві України, а також їхні правові природа 
та значення і концептуальні підходи до їхньо-
го вивчення.
Методологічну основу дослідження станов-

лять такі методи наукового пізнання: загально-
науковий діалектичний метод, наукові методи 
історичного та порівняльно-правового аналізу, 
а також метод системно-структурного аналізу.
Ключові слова: застава, порука, майновий 

поручитель, договір застави, договір поруки, 
правовідносини, виконання зобов’язання, тре-
ті особи.
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ªÂÐÎÏÅÉÑÜÊÎÃÎ ÑÓÄÓ Ç ÏÐÀÂ ËÞÄÈÍÈ ßÊ 

ÄÆÅÐÅËÀ ÏÐÀÂÎÂÎ¯ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²¯ ÄËß ÏÐÀÂÎÂÎ¯ 
ÑÈÑÒÅÌÈ ÓÊÐÀ¯ÍÈ

В статье исследована деятельность Ев-
ропейского суда по правам человека и уста-
новлено значение соответствующей практи-
ки Европейского суда для судебной практики 
Украины. Определены особенности примене-
ния практики Европейского суда по правам 
человека как источника правовой информа-
ции для правовой системы Украины.
Ключевые слова: Европейский суд по пра-

вам человека, Конвенция о защите прав че-
ловека и основных свобод, правовая информа-
ция, правовая система.
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людини і основоположних свобод, але ра-
зом з тим напрацьованих практикою Євро-
пейського суду з прав людини. Необхідно 
зазначити, що поширювальне тлумачення 
деяких положень Конвенції трансформува-
лося в окремі предметні напрямки розви-
тку прецедентної практики Європейського 
суду.

Аналіз останніх публікацій
Проблематиці застосування практи-

ки Європейського суду з прав людини як 
джерела правової інформації для правової 
системи України приділялася увага у нау-
кових доробках В. Г. Буткевича, О. В. Дзе-
ри, Т. І. Дудаш, М. Карт-Фріска, Н. С. Куз-
нєцової, Р. А. Майданика, В. І. Манукяна, 
В. Є. Мармазова, А. М. Мірошниченка, 
В. П. Паліюка, Х. -Ю. Папіра, П. М. Рабіно-
вича, С. П. Рабіновича, Р. Рісдала, Р. Б. Са-
бодаша, М. де Сальвіа, С. В. Шевчука та ін-
ших науковців. Однак, на сьогодні, все ще 
залишається ряд невирішених питань із 
даного приводу.

Мета роботи – на основі принципу 
об’єктивності розкрити особливості засто-
сування практики Європейського суду з 
прав людини як джерела правової інфор-
мації для правової системи України.

Виклад основних результатів 
та їх обґрунтування

Незважаючи на значну кількість до-
сліджень, присвячених діяльності Євро-

Постановка проблеми у загальному 
вигляді

На сьогодні національні правові реалії 
дозволяють кваліфікувати Європейський 
суд з прав людини чи не єдиною ефектив-
ною інституцією, покликаною забезпечити 
дотримання основних прав і свобод лю-
дини. Означене вище зумовлюється сис-
тематичним порушенням основних прав і 
свобод людини, передбачених Конвенцією 
про захист прав людини і основоположних 
свобод, розділом 2 Конституції України та 
іншими нормативно-правовими актами, 
органами державної влади і, як наслідок, 
тотальним нівелюванням засад справедли-
вості, законності, пропорційності, визна-
ння людини, її життя та здоров’я найви-
щою соціальною цінністю. Звернення за 
захистом порушених прав до національних 
судів України доволі часто пов’язано з не-
сприйняттям ними принципів, прямо не 
передбачених Конвенцією про захист прав 
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пейського суду з прав людини [1, c. 141], 
а також впливу на правову систему безпо-
середньо міжнародних конвенцій, на наш 
погляд, залишається багато питань, які не 
охоплювалися в дослідженнях або були 
проаналізовані не повно, або аналізували-
ся без врахування досвіду діяльності цього 
Суду для української правової системи.
Зокрема, Н.М. Раданович визначає на-

прямки впровадження рішень Європей-
ського суду з прав людини в правову систе-
му України, а саме: «У підсумку можна зро-
бити висновок, що імплементаційні можли-
вості рішень Суду знаходять свій прояв у 
тому, що вони є:

- прикладом «зважування» інтересів 
особи та демократичного суспільства;

- одним з критеріїв відповідності 
норм національного законодавства нормам 
Конвенції;

- можливим зразком тлумачення і за-
стосування норм Конвенції (який може ви-
користовуватися і при тлумаченні норм на-
ціонального законодавства);

- одним з чинників впливу на правосві-
домість громадян, посадових осіб» [2, c. 37].
Якщо ж більш докладно аналізувати по-

зицію Н.М. Раданович, то на перше місце 
має ставитися акт судового органу, який 
державі необхідно виконати, з чим важко 
не погодитися в силу взятих на себе Украї-
ною міжнародних зобов’язань.
У той же час, своєрідне тлумачення 

(трактування) через застосування відповід-
ними національними суб’єктами права по-
ложень і духу Конвенції може бути не за-
вжди однозначним. Таке тлумачення здій-
снюється з урахуванням вимог ст. 53 зазна-
ченого акту, за яким: «Ніщо в цій Конвенції 
не може тлумачитися як таке, що обмежує 
або порушує права й основні свободи лю-
дини, які можуть гарантуватися законами 
будь-якої Високої Договірної Сторони, або 
будь-якою іншою угодою, в якій вона бере 
участь». Отже, діяльність Конституційного 
Суду України як найвищої судової установи 
в Україні може мати потенційно орієнтири 
не на Конституцію України, а на положен-
ня міжнародних конвенцій чи на практику 
Європейського суду з прав людини.

«Встановлюючи співвідношення норм 
Конвенції з нормами Конституції України 
[3], Конституційному Суду України потріб-
но звертатися до рішень Європейського 
Суду, якщо питання про відповідність не є 
очевидним. Крім того, здійснюючи офіцій-
не тлумачення законів України, Конститу-
ційний Суд не може не враховувати вимоги 
чинних міжнародних договорів, які стали 
частиною національного законодавства 
України: адже тлумачення національних 
законів не може йти врозріз із положення-
ми Конвенції. Тому знову виникає необхід-
ність у залученні положень з рішень Суду, 
але вже для обґрунтованого тлумачення 
саме національних законів», вважає Н.М. Ра-
данович [2, c. 37].
Наскільки це питання є реальним, ска-

зати сьогодні однозначно важко. Зокрема, 
М. Саливон не вважає Європейський суд 
з прав людини вищою судовою інстанці-
єю щодо України. Він не погоджується і з 
С. Головатим, який розглядає судову сис-
тему України другорядною щодо Страс-
бурзького суду. М. Саливон наполягає на 
тому, що відносини між Конституційним 
Судом України і європейськими судовими 
інстанціями повинні будуватися на прин-
ципах взаємодії, а не підпорядкування. 
Конституційний Суд України повинен бути 
зв’язаний тільки Конституцією України [4]. 
Така думка дає підставу стверджувати, що 
спрямування діяльності Конституційного 
Суду України цілком відповідає духу і зміс-
ту Конституції України.
Однак, автор розцінює наведені пози-

ції вчених занадто категоричними, оскіль-
ки при вирішенні тих чи інших правових 
питань не слід нехтувати будь-якими дже-
релами, щоб встановлювати об’єктивний і 
обґрунтований спосіб вирішення спору та 
ухвалити рішення, яке не тільки відповіда-
тиме законодавству, а й духу права, правам 
та інтересам громадян України.
Тому можна і потрібно говорити про 

вплив рішень Європейського суду з прав 
людини на правосвідомість службових і по-
садових осіб органів держави та громадян, 
а саме існування такого суду надає надію 
багатьом громадянам на потенційну мож-
ливість захисту власних прав та інтересів 
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саме в тих випадках, коли вони не знахо-
дять такого захисту у своїй країні.
У той же час з багатьма вченими важ-

ко погодитися в тому, що ними абсолюти-
зуються деякі положення в діяльності Єв-
ропейського суду з прав людини. Зокрема, 
С.П. Матвєєва буквально зазначає про таке: 
«Надано авторське визначення автономних 
значень ЄСПЛ, які є складовою частиною 
цивільного права України, застосовуються 
з метою імплементації європейських стан-
дартів у національне законодавство і мають 
пріоритет по відношенню до норм внутріш-
нього права України» [5, c. 12]. У такому ас-
пекті важко погодитися з автором, оскільки 
при вирішенні конкретної скарги Європей-
ський суд керується двома суб’єктивними 
позиціями сторін:скаржника і представ-
ника держави, тому його визначення не 
можна абсолютизувати і поширювати на 
всі правовідносини через те, що вони виро-
блені в прив’язці до конкретної справи і не 
повинні мати всеохоплюючого характеру. 
Інакше, самі рішення та мотивацію Євро-
пейського суду з прав людини можна і по-
трібно було б вносити до відповідних норм 
законодавства України як доповнення або 
відповідні зміни.
Дійсно, мотиви Європейського суду при 

вирішенні конкретної скарги цікаві для фа-
хівців у сфері права і можуть бути викорис-
тані адвокатами, суддями при вирішенні 
подібних справ. Вони так само мають бути 
враховані при удосконаленні законодав-
ства, але не слід переорієнтовувати умови 
законодавства України на ті визначення, 
які були застосовані Європейським судом з 
прав людини, оскільки вони можуть розці-
нюватися лише як критерій для порівнян-
ня і удосконалення змісту конкретних де-
фініцій. Інакше, виникне істотна проблема 
щодо неузгодженості понятійного апарату 
в певному законі тощо.
У той же час будувати на цьому науко-

ву концепцію, що «автономність тлумачен-
ня є принципом, а не методом тлумачення 
ЄКПЛ» [5, c. 13] представляється не зовсім 
доцільним. Дійсно, Європейський суд з 
прав людини самостійно тлумачить Кон-
венцію і до цього можна додати, що доволі 
вільно, оскільки, як правило, він, на від-

міну від українських судів, «не зв’язаний» 
іншими рівнозначними стримуючими 
обов’язковими для нього нормативними 
актами. В цьому й полягає феномен цього 
суду у порівнянні з іншими судовими уста-
новами.
Виходячи з назви цього суду «Європей-

ський суд з прав людини», вже можна зро-
бити акцент на тому, що в його діяльнос-
ті при вирішенні справ мають домінувати 
права людини над іншими категоріями, 
що має породжувати деяку абсолютизацію 
права конкретного суб’єкта над правами та 
інтересами конкретної держави і відповід-
ного суспільства. Цей фактор доволі часто 
відчувається при аналізі конкретних рі-
шень Європейського суду з прав людини, 
коли суд виходить з доволі вільним тлума-
ченням права конкретного суб’єкта в тих 
чи інших правовідносинах, базуючись на 
широкому сприйнятті положень Конвенції.
Але на заваді такого упередженого 

сприйняття діяльності Європейського суду 
з прав людини є доволі чітка і навіть вимо-
глива процедура прийняття заяв (а по суті 
,скарг), розгляду справ і ухвалення рішень, 
де простежуються жорсткі вимоги до фор-
ми заяв, надання додатків(доказів, доку-
ментів), безпосередньої участі скаржників 
та їх представників у розгляді справи тощо. 
Тобто цей міжнародний «інструмент» був 
створений для підняття стандартів у регла-
ментації, охороні і захисті прав людини на 
всій території європейських країн, що вхо-
дять до Ради Європи, але в силу значного 
навантаження на Європейський суд та зна-
чні матеріальні витрати на його утримання 
вже створюються формальні перешкоди до 
потрапляння скарг на розгляд цього суду.
Тому ми можемо говорити про те, що 

Регламент цього Суду не повинен слугува-
ти орієнтиром для удосконалення право-
вої системи України. Зокрема, в практиці 
діяльності Європейського суду з прав лю-
дини мало випадків, коли скаржники з їх 
представниками запрошуються до безпо-
середньої участі в процесі розгляду справи 
тощо.
Під практикою діяльності Європей-

ського суду з прав людини можна розуміти 
й двовимірний характер його рішень, коли 
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одна його частина присвячується констата-
ції виявлених порушень вимог Конвенції і, 
з іншого боку, визначається розмір компен-
сації за завдану моральну або матеріальну 
шкоду. При цьому, підлягає кваліфікації 
діяльність уповноважених державних ор-
ганів на предмет достатності, вчасності, 
об’єктивності тощо наданого конкретному 
громадянину захисту його прав, але при 
цьому враховуються аргументи уповно-
важених державою її представників у по-
рівнянні з позицією скаржника та його 
представника. Дане положення доводить 
змагальність у процесі розгляду справи і 
робить оцінку діяльності державних уста-
нов та посадових осіб доволі об’єктивною.
Незважаючи на це, дворівнева структу-

ра Європейського суду з прав людини до-
зволяє перевірити правомірність ухвалено-
го рішення, що є доцільним у порівнянні зі 
складною і багаторівневою структурою су-
дової системи України. Однак, така систе-
ма вирішення справ про права людини не 
залишає можливості на помилку для осіб, 
які звертаються до Європейського суду з 
прав людини. Отже, така система судочин-
ства має передбачати участь у справах як 
висококваліфікованих представників осіб 
та держав, так і високопрофесійних суддів, 
рівень компетенції яких, апріорі, має бути 
рівним для об’єктивного вирішення пред-
ставлених у суді проблемних питань.
Але реально ніколи неможливо досягти 

паритету в рівні підготовки всіх учасників 
судового розгляду в Європейському суді з 
прав людини, і необхідно визнати, що від-
повідно до принципу змагальності вірогід-
ність ухилення від абсолютної об’єктивності 
в бік найбільш кваліфікованого представ-
ника або суду можливий за рахунок більш 
обґрунтованої позиції, зокрема, висловлен-
ня доводів, які інша сторона не здатна була 
спростувати внаслідок не помічених хиб-
них або слабких аргументів у зовні логічно-
му ланцюгу предмета доведення.
Більше того, система вирішення справ 

в Європейському суді з прав людини, коли 
суд може тлумачити права людини широко 
і не спиратися на надані сторонами докази 
та висловлені доводи, а лише підтверджу-
вати правильність свого рішення базовими 

принципами, прецедентними власними рі-
шеннями та зв’язком з матеріалами справи, 
істотно відрізняє цю юрисдикцію від усіх 
інших.
Якщо порівнювати діяльність Консти-

туційного Суду України та інших судів 
України з діяльністю Європейського суду 
з прав людини, то очевидною стає відмін-
ність, оскільки українські суди мають ви-
гляд «прикутих» до норм законодавства 
України, частиною яких є й міжнародні 
акти, але рішення наших судів, як правило, 
повинні знаходитися в межах заявлених 
сторонами вимог. Таку систему вирішення 
справ в українських судах можна розціню-
вати як «приземлену» у порівнянні з Євро-
пейським судом з прав людини, але, у той 
же час, від українських суддів і не вимага-
ється розв’язувати спори оригінально і так, 
щоб надати всій Європі зразок нового ви-
значення понять «майно», «житло» тощо.-                
У цьому випадку, на нашу думку, дослід-
ники досвіду Європейського суду з прав 
людини намагаються звеличити ті поняття, 
які були розкриті Європейським судом, і 
надати їм абсолютного правового значен-
ня, хоча для цього немає правових підстав.
Зокрема, С.П. Матвєєва стверджує, 

що «принцип автономності тлумачення у 
сфері майнових та особистих немайнових 
відносин є частиною механізму цивільно-
правового регулювання, завдяки якому 
ЄСПЛ виробляє автономні значення, що 
є загальнообов’язковими у використанні в 
цивільному праві України та при здійснен-
ні цивільного судочинства в Україні» [5, с. 
4]. Звідки така аксіома бере витоки, якщо 
в Основному Законі України – Конститу-
ції України – неодноразово підкреслюєть-
ся, що права і свободи людини і громадя-
нина, гарантії цих прав і свобод; основні 
обов’язки громадянина визначаються ви-
ключно законами України (п. 1 ч. 1 ст. 92 
Конституції), судді при здійсненні право-
суддя незалежні і підкоряються лише зако-
ну (ст. 129 Конституції України) тощо.
Але ж рішення Європейського суду з 

прав людини не є законом, тому і не може 
поширювати свою дію на всіх суб’єктів. 
Більше того, таке рішення може розціню-
ватися, за звичай, таким, що було ухвале-
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не на користь однієї із сторін спору і тому 
буде використовуватися всіма іншими сто-
ронами, яким буде вигідним його застосу-
вати для підтвердження власних прав та 
інтересів тощо. Але всі інші особи вправі 
заперечувати його застосування до нових 
правовідносин з їх участю, оскільки таке рі-
шення: по-перше, не є законом; по-друге, 
характер і зміст їх відносин суттєво або в 
тій чи іншій мірі відрізняється від зафіксо-
ваних у рішенні відносин; по-третє, не за-
вжди можна погодитися з усіма рішеннями 
Європейського суду з прав людини як абсо-
лютно правильними; по-четверте, рішення 
Суду було ухвалене на підставі доводів і ар-
гументів конкретних осіб, які представля-
ли в справі або заявника, або державу, але 
ж інші фахівці в галузі права доволі часто 
здатні підсилити ту чи іншу позицію інши-
ми доводами, які могли вплинути на оста-
точне рішення суду.
Не можна нехтувати й можливістю ви-

користання Європейського суду з прав 
людини даними обставинами для зло-
вживання правом, оскільки схема відно-
син: скаржник – представник держави 
може бути використана провладними си-
лами для досягнення бажаного для влади 
результату за рахунок впливу на пред-
ставника держави в Європейському суді 
з прав людини і представлення слабкої 
позиції. Формально, до Європейського 
суду з прав людини звертатиметься вибо-
рець або декілька виборців, право якого 
на висловлення своєї волі щодо певного 
кандидата було порушено в період голо-
сування і надає відповідні докази, а пред-
ставник держави не заперечує чи пасивно 
або недосконало заперечує проти скарги, 
у Європейського суду з прав людини за-
лишатиметься один варіант вирішення 
спору – задоволення скарги. Такі брудні 
політичні технології з використанням су-
дової гілки влади вже використовувалися 
в судах України при позбавленні депутатів 
їх мандатів та в інших спорах, коли явна 
перевага буде на боці влади, оскільки вона 
формально може й заперечувати проти 
пред’явленого позову, але по фактичних 
діях представника влади підтримуватиме 
пред’явлений позов.

Тому можна погодитися з тими вчени-
ми, які досліджують проблеми легітимації 
влади на пострадянському просторі [6], 
але не враховують потенційних загроз 
використання практики Європейсько-
го суду з прав людини з метою зловжи-
вання правами. Однак, такі технології 
можуть поставити під сумнів дієвість та 
об’єктивність не тільки рішень Європей-
ського суду з прав людини, а й навіть пра-
вове значення цього інституту для захис-
ту прав і свобод громадян. Такі спроби 
робляться не тільки у сфері зловживань 
правами, а й щодо самого предмета ді-
яльності цього суду. Так, в основі діяль-
ності Європейського суду з прав людини 
закладено відповідно право людини, що 
повинно мати визначений зміст, і в цьому 
випадку слід сформувати той взірець прав 
людини, який потребує захисту. Але на-
уковці і фахівці роблять дещо інший ви-
мір і визначають критерій – універсаль-
ність прав людини [7], хоча це поняття й 
викликає цілий ряд розбіжностей серед 
провідних фахівців у галузі прав людини, 
які доводять лише деяку розбіжність у 
підходах до цього поняття [181].
У такому випадку можна визнати, що 

на рішення Європейського суду з прав 
людини можуть впливати не тільки гро-
мадські думки, а й навіть політичні сфери, 
і можна констатувати, що Європейський 
суд не можна розцінюватися як абсолютно 
об’єктивний і незалежний, а його рішення 
сприймати всім країнам на рівні власних 
законів.

Висновки
Таким чином, проаналізовано вплив 

рішень ЄСПЛ на правову систему Укра-
їни і доведено, що реформа в Україні має 
відбуватися з урахуванням практики Суду, 
але шлях впровадження лише відповідних 
рішень Суду до правової системи України 
призведе до фрагментарних і неузгодже-
них змін, а не до системної перебудови її 
державного устрою і суспільних відносин. 
Для істотного поліпшення суспільних від-
носин потребується комплексний аналіз су-
дової практики судів України, впроваджен-
ня обґрунтованих пропозицій науковців і 
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вироблення стратегії захисту прав людини, 
як того вимагає ст. 3 Конституції України. 
Все наведене надає підстави говорити про 
необхідність вивчення практики Європей-
ського суду з прав людини, а не збільшува-
ти вагу його рішень для української пра-
вової системи без адекватного сприйняття 
процедури розгляду справ Європейським 
судом.
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FEATURES OF THE APPLICATION 

OF THE PRACTICE OF THE EUROPEAN 
COURT OF HUMAN RIGHTS AS SOURC-
ES OF LEGAL INFORMATION FOR THE 

LEGAL SYSTEM OF UKRAINE
The article explores the work of the Euro-

pean Court of Human Rights and establishes 
the importance of the relevant practice of the 
European Court for the judicial practice of 
Ukraine. The features of the application of 
the practice of the European Court of Human 
Rights as a source of legal information for the 
legal system of Ukraine are determined. In 
particular, the powers of the ECHR include 
the interpretation of the Convention for the 
Protection of Human Rights and Fundamen-
tal Freedoms according to a specifi c legal situ-
ation, but, unlike the Ukrainian courts, this 
Court is not bound by other (compulsory) 
normative acts. This is the phenomenon of 
this court in comparison with other judicial 
institutions. Proceeding from the name of this 
Court, one can conclude that in its work, in 
deciding cases, human rights over other val-
ues must prevail, which gives rise to some 
absolute absolute right of a particular subject 
over the rights and interests of a particular 
state and society. The term «practice of the 
ECtHR» is wider and should absorb the term 
«ECtHR judgment» rather than dividing it as 
it is done in the title of the Law of Ukraine 
«On enforcement of decisions and application 
of the European Court of Human Rights», but 
it should not include the activities of the Eu-
ropean Commission on human rights, since 
it is a relatively independent body, endowed 
with its own powers, and whose activity is 
equally necessary to be analyzed. It is proved 
that reform in Ukraine should take place in 
the light of the Court’s practice, but the way 
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of implementing only the relevant decisions of 
the Court to the legal system of Ukraine will 

lead to fragmented and uncoordinated chang-
es rather than the systematic restructuring of 
its state system and public relations. All this 
gives grounds for discussing the need to study 
the practice of the European Court of Human 
Rights, and not to increase the weight of its 
decisions for the Ukrainian legal system with-
out an adequate perception of the procedure 
for the consideration of cases by the European 
Court of Justice.

Keywords: European Court of Human 
Rights, Convention for the Protection of 
Human Rights and Fundamental Freedoms, 
legal information, legal system.

АНОТАЦІЯ 
У статті досліджено діяльність Євро-

пейського суду з прав людини та встановлено 
значення відповідної практики Європейського 
суду для судової практики України. Визначено 
особливості застосування практики Європей-
ського суду з прав людини як джерела правової 
інформації для правової системи України.
Ключові слова: Європейський суд з прав 

людини, Конвенція про захист прав людини і 
основоположних свобод, правова інформація, 
правова система.
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В статье осуществлено теоретическое 
обобщение и предло же но новое, с позиций фи-
лософии права, решение поставленной цели, 
со стоя щее в анализе либерализма и коммуни-
таризма как философско-правовых те чений 
через принцип бинарной оппозициональности, 
предусмат ри ваю щий применение принципа 
противоречия по агональному типу и, соот-
ветст венно, поиск обоюдных положительных 
трансформаций между ли бе ра лизмом и ком-
мунитаризмом как философско-правовыми 
явлениями. 
В бинарной оппозиции дуалистические 

правовые явления (в данном случае либера-
лизм и коммунитаризм) проходят несколько 
этапов. Первый этап – определение обоих пра-
вовых явлений как истинных. Второй этап 
– определение общих характеристик данных 
правовых явлений. Третий этап предусма-
тривает поиск различий между философско-
правовыми явления ми путем объединения 
этих различий по их противоположным по-
люсам в би нарные концепты (это схемати-
зация проблемы между двумя оппози ция ми, 
в ходе которой происходит демонстративное 
столкновение мыслей по любому вопросу или 
проблеме с помощью дуалистического прин-
ципа про ти вопоставления). На последнему 
этапе воз никают отношения противоречия, 
вследствие которых формируется новое фило-
софско-правовое течение.
Ключевые слова: либерализм, коммунита-

ризм, бинарная оппозиционность, правовое 
противопоставление, дихотомия.
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Постановка проблеми
Поняття бінарної опозиційності набу-

ває широкого дискурсу в дослідженнях, 
адже завдяки принципу протиставлення 
бінарність дає можливість розкрити осо-
бливості опозиції, побачити її спільні і від-
мінні риси щодо протилежності, а пробле-
ма дихотомії лібералізму та комунітаризму 
стала однією із домінуючих на сучасних 
етапах розвитку суспільства, саме тому це 
зумовлює нові підходи й аспекти у вивчен-
ні їх основних елементів. Тому даний ряд 
питань, що виникають, вимагає застосу-
вання особливого методологічного інстру-
ментарію. Зокрема, вбачаю за доцільне, 
враховуючи специфіку як лібералізму, так 
і комунітаризму, досліджувати їх співвід-
ношення через призму бінарної опозицій-
ності. 

Аналіз досліджень і публікацій, 
у яких започатковано розв`язання 

даної проблеми
Значний внесок у дослідження пробле-

матики лібералізму зробили такі дослід-
ники: Р. Баркер, Д. Боаз, Дж. Волдрон, 
О. Гук, Е. Гутман, Дж. Грей, Р. Дворкін, 
В. Заблоцький, Б. Кашников, Дж. Ке кес, 
Дж. Кристман, П. Манан, Д. Меннінґ, 
Т. Милова, І. Пав лен ко, В. Поздняков, 
Е. Притченко, Дж. Роулз, Л. Слободянюк, 
В. Согрин, О. Траверсе, Г. Тульчинский, 
Ф. фон Гаєк, Л. фон Мізес, М. Фріден, 
С. Фрімен, В. Шелохаєв та ін.
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Комунітаризм досліджували: Г. Бло-
кланд, М. Волцер, Е. Гут ман, А. де-Шаліт, 
А. Етціоні, В. Заблоцький, Ф. Зелцнік, 
Г. Канарш, Б. Кашников, В. Кимліка, 
Ч. Кукатас, А. Макінтайр, П, А. Свіфт, 
М. Сендела, Ч. Тейлор та ін.
У філософській літературі аналізу різ-

них аспектів дихотомії між лі бералізмом і 
комунітаризмом присвячені роботи таких 
вчених: Т. Алек сєєва, H. Бусова, В. Власо-
ва, Ю. Красноголової, A. Кузьміна, Г. Ма-
йера, В. Ма каренко, Л. Макєєва, A. Пана-
ріна, О. Панкевича, Н. Печерської, Г. Пи-
ро го ва, A. Прокоф’єва, Т. Рокмор, Л. Сит-
ніченко, В. Федотова, С.Чукіна, Я. Ша піро 
та ін.

Формування цілей статті
Метою даної статті є дослідження філо-

софсько-правової проблеми, яка сьогодні 
не у достатній мірі розвивається вітчиз-
няними та сучасними філософами права, 
– проблеми онтологічності бінарних опо-
зицій у праві між філософсько-правовими 
течіями лібералізму та комунітаризму. 

Виклад основного матеріалу дослі-
дження

Бінарна опозиційність є однією із най-
важливіших напрямків у рамках розви-
тку сучасного культурно-історичного мис-
лення – це критика класичної постановки 
та вирішення проблеми раціональності. 
Центральна увага в ній приділяється ви-
явленню логіки бінарних (структурних) 
опозицій, тобто подвійних протиставлень. 
Сьогодні критика подібного роду бінарної 
логіки стала дуже популярна. І причина 
цього, швидше за все, якраз і криється в 
тому, що відбувається в даний час пере-
осмислення традиційних способів вирі-
шення проблеми раціональності, в тому 
числі ідеї «бівалентного», «дуального» мис-
лення, хоча важко заперечувати, що мір-
кування дихотомічного характеру присут-
ні в будь-якому типі раціональності, яку б 
історичну епоху європейської філософії і 
культури ми не взяли. Поняття «бінарна 
опозиційність» виникло відносно недавно 
і в основному розглядається у лінгвістиці 
та структуралізмі. Зважаючи на це, засто-

сування даного принципу при розгляді 
двох правових явищ у філософії права є 
новим. Однак, вважається, що структуру-
вання картини навколишнього світу на 
основі принципу протиставлення було 
притаманне вже архаїчному суспільству. 
Так, ще первісна людина намагалася впо-
рядкувати своє уявлення про світ, розді-
ляючи його окремі явища за допомогою 
бінарних опозицій. Крім того, в основі сус-
пільного життя на архаїчних стадіях роз-
витку культури лежало бінарне уявлення 
про устрій суспільства (поділ на чоловіче/
жіноче, верх/низ і т.д.), а тому й весь розу-
мовий світ такого суспільства був органі-
зований за принципом протиставлення та 
об’єднання в пари протилежностей, тобто 
дуально [1]. 
Двобічність сприйняття навколиш-

нього світу обумовлена чисто фізіологіч-
ними причинами, насамперед тим, що 
мозок людини розділений на дві півкулі 
(ліва частина опозиції – позитивна, права 
– негативна), які виконують кожна свою 
функцію, а також тим, що у нас два ока, 
два вуха, дві ніздрі, дві руки і ноги. Було 
встановлено, що в описі будь-якої картини 
світу лежить бінарна опозиційність, при-
чому вона носить універсальний характер: 
життя – смерть, щастя – нещастя, правий – 
лівий, хороше – погане, близьке – далеке, 
минуле – майбутнє, тут – там. [2, 38]. 
Задля розуміння даного терміну, про-

поную спочатку розгляд двох його складо-
вих: бінарності і опозиційності. Бінарний 
– це подвійний, той що складається з двох 
компонентів. До ознак бінарності відно-
сять: специфічність, рольовий характер і 
темпоральність. Специфічність пов’язана 
з конкретизацією позаправових реалій 
(різні сфери дійсності й характеристики, 
якими їх наділяють), що вважаються важ-
ливими для права. Рольовий характер 
пов’язаний із двома основними значення-
ми, перше –позаправові реалії розгляда-
ють у тому чи іншому сенсі як чинники, що 
породжують, детермінують право чи впли-
вають на нього, друге – ці реалії дослідни-
ки права використовують як базис чи го-
ризонт для розуміння права. Важливою 
характеристикою відношення між правом 
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і позаправовою реалією є темпоральність. 
Три її значення відповідають трьом варі-
антам часових відносин між правом і поза-
правовими реаліями. Реалія може вважа-
тися такою, що існувала й до виникнення 
права, такою, що співіснує одночасно з 
правом, або такою, що виникає внаслідок 
існування права [3, 325]. 
Опозиція – це відношення, в результаті 

якого знак набуває свою значимість і зна-
чення по відношенню до іншого знаку або 
серії знаків, що стоять до нього в опози-
ції. Дві речі можуть відрізнятися одна від 
одної, лише оскільки вони протиставлені 
одна одній, іншими словами, лише остіль-
ки, оскільки між ними існують відносини 
протиставлення чи опозиції [1]. 
Ю. Красноголова пропонує розме-

жовувати основні ідеї між комунітаризмом 
та лібералізмом за такими опозиціями: 
«суспільство», необхідно з’ясувати, як лі-
бералізм та комунітаризм дає відповідь на 
такі запитання: яким має бути суспільство 
задля підтримання та реалізації інтересів 
окремого індивіда й суспільства загалом? 
як упорядковується життя людей? що є 
справедливе суспільство? чим мають ке-
руватися індивіди у своїй діяльності: тра-
диціями, моральними нормами або ж вчи-
няти за власними бажаннями, іноді про-
тилежними до суспільно визнаних норм 
людського співжиття та історично закрі-
плених традицій?;«індивід – суспільство», 
необхідно з’ясувати, в якій ідеології є прі-
оритет індивідуальних прав та інтересів 
над загальними, а в якій течії займає місце 
особистість, яке місце відводиться індиві-
дові в суспільстві?; «суспільні цінності», не-
обхідно з’ясувати, яку роль відіграють цін-
ності в суспільно-політичних процесах із 
позицій лібералізму та комунітаризму, як 
відбувається формування базових суспіль-
них цінностей, що орієнтує суспільство на 
їх визнання. [4, 29] 

Я вважаю, що найбільш вичерпне понят-
тя бінарної опозиційності надає О.А. Кри-
венко. Так, бінарна опозиційність, на її 
думку, – це подвійні протиставлення, що 
представляють собою спосіб визначен-
ня просторових, тимчасових, соціальних 
тощо характеристик досліджуваної реаль-

ності, засновані на дуалістичному прин-
ципі протиставлення двох, що суперечать 
одна одній ознак, які виступають гранич-
ними станами аналізованого явища. Тоб-
то сенс поняття «друг» виявляється через 
поняття «ворог»; «життя» – через «смерть», 
«минуле» – через «майбутнє» і т.д. [5, 43] 
Отже, як випливає з даного визначен-

ня, бінарна опозиційність заснована на 
дуалістичному принципі. У першу чергу, 
дуалізм (від лат. dualis– двоїстий) – філо-
софське вчення, що виходить з визна-
ння рівноправності і нетотожності один 
до одного двох основних начал універсу-
му– матеріального і духовного, фізичного 
і психічного, тіла і душі. Можна виділити 
дуалізм: 1) гносеологічний, що підкреслює 
протилежність двох способів розгляду бут-
тя; 2) онтологічний, який наполягає на ге-
терогенності і принциповою незвідностос-
ті двох субстанцій; 3) антропологічний, що 
підкреслює протилежність душі і тіла [6]. 
На мою думку, дуалізм лібералізму та 

комунітаризму можна простежити в на-
ступному: дуалізм індивідуалізму та ко-
лективізму; дуалізм універсалізму та кон-
стектуалізму; дуалізм раціональності та 
ірраціональності; розуму та волі; свободи 
і необхідності, індивіда і суспільства; інди-
відуального блага та суспільного; прав лю-
дини і моральних норм тощо.
Отже, бінарна опозиційність застосо-

вує принцип протиставлення. У логіці 
принцип протиставлення конкретизуєть-
ся двома законами: законом виключення 
третього для широкого протиріччя і для 
вузького – законом протиріччя (точніше 
ж – протилежності). Принцип протиріч-
чя, який говорить, що суперечливі думки 
не можуть бути одночасно істинними, од-
наковою мірою відноситься як до широ-
кого протиріччя, так і до його особливого 
виду – протилежності. Різниця ж полягає 
в тому, що якщо суперечать в широкому 
сенсі, то думки в один і той же час не мо-
жуть бути не тільки щирими, але й помил-
ковими, то протилежні думки (теж супе-
речать, але у вузькому сенсі, і теж не істин-
ні одночасно) можуть бути одночасно хиб-
ними. Отже, закон виключеного третього 
звучить так: суперечливі думки не можуть 
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бути одночасно ні істинними, ні хибними, 
тобто якщо одна із думок, що суперечать, 
є істинна, то інша буде обов’язково помил-
кова, і навпаки. Третього в цьому відно-
шенні немає: або істина, або брехня. За-
кон протиріччя (протилежності) говорить 
наступне: думки не можуть бути одночас-
но істинними, щонайменше одна з них по-
милкова, більшою ж мірою обидві можуть 
бути помилковими. Закон протиріччя ви-
магає узгодженості елементів думки в про-
цесі міркування, розглядаючи протиріччя 
в мисленні як неприпустиму помилку, що 
руйнує весь лад і послідовність мислення. 
Окремі судження, позитивні і негативні, 
самі по собі, взяті порізно, не можуть вва-
жатися суперечливими. Тільки коли вони 
беруться разом і розглядаються як одно-
часно істинні, ці судження утворюють ло-
гічне протиріччя [7, 43-44]. 
При розгляді лібералізму та комуніта-

ризму я виходжу з принципу протиріччя, 
вважаючи на початку ці поняття однаково 
істинними. Адже з одного боку свобода та 
права людини – це найважливіші цінності 
суспільства. Перш за все, себе може зреа-
лізувати той індивід, який має доступ до 
всіх благ суспільства та вміє приймати ра-
ціональні рішення. Однак, з другого боку, 
коли йде мова про комунітаризм, не по-
трібно забувати про те раціональне, яке 
об’єднує людей у спільноту. Саме завдяки 
спільноті можна досягти благо не лише 
одного члена суспільства, але й усього со-
ціуму. Досягнення обох цілей є важливим 
однаковою мірою.
На істинності та важливості обох філо-

софсько-правових течій наполягає і А. Ет-
ціоні, стверджуючи, що, з одного боку, дій-
сно слід визнати пріоритет загальнолюд-
ських цінностей у правовій науці, а з іншо-
го – кожна з спільнот повинна мати твер-
де уявлення про те, що вона є частиною 
спільноти більш високого рівня, а також 
– у кожному співтоваристві і суспільстві в 
цілому права членів повинні знаходитися 
у відповідності з їх обов’язками. Не можна 
розширювати сферу прав людини за раху-
нок звуження сфери його обов’язків [8]. 
В.А. Бачинін [9, 63-65] зазначає на-

ступні структурно-змістовні параметри 

характеру і природи правового проти-
ставлення: у кожному правовому феноме-
ні містяться і можуть бути виявлені різні 
за своєю значимістю пари протилежних 
сторін, властивостей, якостей, функціо-
нальних особливостей, ввзаємообумов-
люючих і одночасно взаємовиключаючих 
один одного, знаходяться у відносинах 
взаємозв’язку і разом з тим володіють 
відносною самостійністю; основні ознаки 
відносин протилежностей – не тільки вза-
ємопроникнення, але й змістовно-функ-
ціональна «асиметрія», тобто наявність 
ведучої і веденої, домінуючої і підпоряд-
кованої сторін, кожна з яких має власну 
тенденцію змін, підпорядкованої як зо-
внішнім впливам, так і внутрішній логі-
ці свого саморозвитку; кожне конкретне 
правове протиріччя проходить у своєму 
розвитку ряд ступенів від виникнення до 
остаточного вирішення. Воно не в змозі 
нескінченно довго перебувати в застійно-
му становищі омертвілої антитези і рано 
чи пізно самоліквідується; правове про-
тиріччя володіє «чуттєво-сверхчуттєвою» 
природою, тобто має чуттєво сприйняту 
форму, в яку одягнене його внутрішнє, 
«надчуттєве»; правове протиріччя являє 
собою суспільне відношення, де сторони 
пов’язані безпосередніми і опосередко-
ваними, постійними і змінними, матері-
альними і духовними узами між собою і зі 
всією соціальною системою; в залежності 
від їх змістовно-функціональних особли-
востей правові суперечності можуть або 
сприяти стабілізації суспільної системи, 
впорядкування її структур, підвищенню 
ступеня її цивілізованості, або ж, навпа-
ки, сприяти її дезорганізації, дестабіліза-
ції і деструкції; абсолютна більшість пра-
вових протиріч виникає, загострюється і 
вирішується при неодмінній участі соці-
альних суб’єктів, при допомозі їхніх кон-
структивних або деструктивних зусиль; 
правові суперечності є наслідками дії од-
них конкретних факторів і причинами ви-
никнення інших, настільки ж конкретних 
явищ і процесів. Кожне приватне проти-
річчя, неминуче веде до того, що в межах 
цього ж соціального простору виникають 
нові протиріччя. У цьому полягає непере-
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борний драматизм буття, де гармонія від-
носна, а протиборство в дуже різних його 
формах абсолютне; за рахунок динаміки 
виникнення, загострення і незліченної 
безлічі конкретних соціально-правових 
протиріч відбуваються доброчинні або 
злоякісні зміни в характері правової ре-
альності.
Боротьба протилежностей – це склад-

ний процес виникнення, розвитку та ви-
рішення протирічь. Зміст закону єдності 
і боротьби протилежностей виражається 
через взаємодію категорій тотожності, 
відмінності, протилежності, суперечнос-
ті. Спочатку спостерігається тотожність 
предмета чи явища. Тотожність вислов-
лює рівність, однаковість, «симетрич-
ність», єдність взаємовиключних сторін 
існування предмета, явища. Тотожність 
полюсів, таких як праве – ліве, плюс – мі-
нус, хороше – погане, визначається самим 
чинником існування предмета як єди-
ної цілісної системи, має певну кількісну 
і якісну визначеність. Потім з’являється 
відмінність як початкова ступінь супе-
речності. Відмінність – це початок роз-
двоєння єдиного предмета чи явища на 
протилежні сторони і тенденції. Потім 
відмінність елементів і тенденцій у проце-
сі розвитку перетворюється на протилеж-
ності. Протилежності – це такі сторони і 
тенденції, внутрішньо властиві предметам 
і явищам, які, перебуваючи в єдності тим 
самим, взаємно виключають і взаємно обу-
мовлюють один одного. А відносини між 
протилежностями називаються протиріч-
чями. Протиріччя – це система відносин, в 
рамках якої протилежності породжують один 
одного, взаємопроникають і переходять один 
в одного, породжуючи щось нове [10]. 
Усе моє дослідження розглядається в 

рамках описаного вище процесу. Далі я 
визначу, у чому полягають відмінності між 
лібералізмом і комунітаризмом як філо-
софсько-правовими течіями, та об’єднаю 
ці відмінності за їх протилежними полю-
сами у бінарні концепти. У процесі відно-
шення основних протилежним елементів 
даних течій утворяться протиріччя як від-
носини, у рамках яких дані протилежності 
взаємопроникнуть і перейдуть один в од-

ного, задля утворення нової філософсько-
правової течії, яка покликана стати комп-
ромісом між розглядуваними філософсько-
правовими явищами.
Що стосується характеристики проти-

річчя, то воно як універсальна структура, 
містить у собі підставу для виділення кіль-
кох провідних конкретних типів, таких як 
антагоністичний, який полягає в тому, що 
в ньому переважає прагнення сторін до 
взаємовиключення. Соціальні відносини, 
підлеглі принципу взаємовиключення, 
здійснюють переважно дестабілізуючий 
вплив на суспільний організм, підривають 
його життєздатність, руйнують його зсе-
редини, захоплюють на шлях саморозпа-
ду. Суб’єкти цих відносин, у першу чергу, 
обирають з ряду об’єктивно існуючих мож-
ливостей соціальної взаємодії боротьбу. У 
результаті вони пов’язані залежностями 
негативно-деструктивного характеру.

 Антогональний тип –полягає в тому, 
що протилежності тут не прагнуть до вза-
ємовиключення, а воліють врівноважити 
відносини, компроміси, домовленості, які 
дозволяли б їм з обопільною вигодою ко-
ристуватися перевагами «мирного співісну-
вання». Соціальні відносини такого роду 
мають переважно конструктивний харак-
тер і виступають у якості системоутворю-
ючого фактора, що формує доцільні та 
продуктивні зв’язки між суб’єктами. Анта-
гональні відносини стабілізують соціальну 
систему, підвищують міру впорядкованос-
ті її структур і ступінь функціональності її 
підрозділів. 
Так, агональний тип – взаємодія сто-

рін – має за свою мету обопільні позитивні 
трансформації, які б полягали у взаємо-
проникненні сторін, а з ним і до все більш 
зростаючої міри гармонійності того цілого, 
до якого належать обидві протилежності. 
Противоріччя такого роду націлені свої-
ми функціональними векторами на пере-
творення соціальних організмів не просто 
в структурно впорядковані, внутрішньо 
врівноважені системи, але в гармонійні ці-
лісності, у яких відповідність частин дося-
гала б ступеня найвищого оптимуму, а самі 
цілісності наближалися б до досконалості 
за своїми якостями [9, 65-66]. 
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При розгляді бінарної опозиційності 
лібералізму та комунітаризму застосовува-
тиму принцип протиріччя за агональним 
типом, тому що метою даної статті є пошук 
обопільних позитивних трансформацій 
між лібералізмом та комунітаризмом як 
філософсько-правових явищ. 
Отже, часто комунітаристський рух 

розглядають як антиліберальний. На пер-
ший погляд, розбіжності аж надто очевид-
ні, проте вони можуть бути досить оман-
ливими. Сьогоднішні комунітаристи аж 
ніяк не антиліберали, якщо під лібераліз-
мом розуміти щиру відданість політичній 
свободі, соціальній справедливості, верхо-
венству права, конституційним правам, 
вільному громадянству (fullcitizenship), 
а також особливе ставлення до бідних та 
пригноблених. Якщо комунітаристи кри-
тикують певні ліберальні доктрини, це не 
означає, що вони відкидають або не шану-
ють головні ідеали та інституції лібераліз-
му, адже ці ідеали за останні два століття 
набули різних форм і підтримувалися різ-
номанітними політичними теоріями [11, 
40]. 
Як висновок, навіть якщо комуніта-

ристські критики не подали переконливих 
доказів на користь відмови від лібераліз-
му, вони кинули виклик його захисникам. 
Отже, їхні зусилля треба оцінити бодай 
через цю одну причину, але є й інша при-
чина. Комунітаризм має потенційні мож-
ливості допомогти нам визначити нову 
течію, яка поєднує комунітаризм із відда-
ністю основним ліберальним цінностям. 
Невдача цих критиків підважити лібера-
лізм припускає не те, що немає жодних ко-
мунітаристських цінностей, а те, що, коли 
як слід оцінювати їх, вони радше допо-
внюють, ніж замінюють основні лібераль-
ні цінності. Можна пересвідчитись, якою 
мірою наше моральне бачення вже тепер 
спирається на комунітаристські цінності, 
уявивши собі суспільство, в якому ніхто 
не робить чогось більшого чи меншого, а 
тільки поважає ліберальні права всіх ін-
ших людей [12, 349-350]. 
У світлі принципу суперечності соці-

альна реальність постає у вигляді різно-
манітних комунікативних та мотивацій-

них колізій – конфліктів, антагонізмів, 
антиномій, антитез, опозицій, дисонансів 
і т. д. Виявлення в соціальному феномені 
внутрішніх опозицій – це в певному сенсі 
схематизація того, що відбувається в со-
ціальній дійсності. У відносинах між про-
тилежностями за кожною з сторін завжди 
залишається ще дуже багато чого з того, 
що неможливо повністю врахувати навіть 
у самому докладному дослідженні. Цю не-
можливість осягнути неможливо, однак, 
не перешкоджає теоретичному аналізу 
[13, 21]. 
З огляду на це, я пропоную розгляну-

ти лібералізм та комунітаризм у вигляді 
наступних колізій – бінарних концептів, 
де під концептом розуміють акт «схоплю-
вання» змісту проблеми в єдності мовного 
висловлювання. Принцип «схоплюван-
ня» простежується з ранньої патристики, 
оскільки він пов’язаний з ідеєю невизна-
ченості речі, яка перевершує рамки по-
няття, модальним характером знання, при 
якому пріоритетним виявлялося знання 
діалектичне (формою його організації був 
диспут), і коментарем, якого вимагало все 
створене, розраховане на розуміння і ви-
ражене у творі [14, 306]. 
Отже, я вважаю, що бінарний концепт 

– це спеціально організоване подання, в 
певному сенсі схематизація проблеми між 
двома опозиціями, у ході якої відбувається 
демонстративне зіткнення думок з будь-
якого питання чи-то проблеми за допомо-
гою дуалістичного принципу протиріччя. 
Відтак, між лібералізмом та комунітариз-
мом присутні наступні бінарні концепти:

1) Дихотомія «індивідуалізм/колекти-
візм».Специфіка комунітаризму полягає 
в тому, що в основі цієї філософії лежить 
певного роду ідеалістичний світогляд, осо-
бливість якого –антиіндивідуалізм. Якщо 
спробувати схематично виразити суть цьо-
го погляду, то вона зводиться до наступно-
го: життя людини в суспільстві передбачає 
не тільки турботу про індивідуальні права, 
але й не меншою (і навіть більшою) мірою 
– турботу про благо співтовариства. Тому 
співтовариство становить найважливішу 
частину світоглядної концепції комуніта-
ристів. Якщо для лібералів індивід – це 
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швидше «ізольований атом», який лише 
випадково опинився в даних соціальних 
обставинах, а отже, має лише договірні, 
«відрядні», відносини з цією спільністю, 
які можливо в будь-який момент перегля-
нути, то для комунітаристів людина – за-
вжди носій певної соціальної ідентичності 
(«самототожності»). Суть цієї ідентичності 
полягає в уявленнях людини про те, хто 
вона є, яка її роль у суспільстві, чим вона 
може бути корисна для нього і які в неї ви-
никають соціальні зобов’язання і т. д., ви-
значаючи людину як представника певної 
спільноти (сім’ї, будинки, міста, нації і т. д.) 
[15, 92-93]. 

2) Концепт «ідивідуальне благо/за-
гальне благо». Обидві філософсько-право-
ві течії своєю метою вбачають досягнення 
блага, проте розуміння цього поняття є 
різним. Так, для лібералізму існує лише 
поняття «індивідуального блага», під яким 
слід розуміти досягнення доброботу та 
благополуччя лише для конкретного інди-
віда, при чому тим способом, яким він сам 
обере і буде вважати найоптимальнішим. 
Натомість комунітаризм відстоює поняття 
«суспільного блага» або ж «загального бла-
га», яке слід розуміти як досягнення цін-
ностей всього суспільства, як мета соціуму.

3) Дихотомія «права людини/мораль-
ні норми». Сучасні комунітаристи ставлять 
під сумнів вимогу пріоритету прав людини 
над благом і пов’язане з ним уявлення про 
людину як про суб’єкта, вільно вибирати 
цінності і цілі свого життя.

4) Бінарна опозиція «негативна сво-
бода/позитивна свобода». Комунітаристи 
намагаються відновити невпинний зане-
пад почуття спільності, яке тривалий час 
було основою, якщо не рівності, то відпо-
відальності і справедливості. Їхній голо-
вний ворог, звичайно, – не свобода взага-
лі, а негативна, тобто свобода егоїстичного 
індивіда, який забуває (чи прагне забути) 
своє суспільне походження, а також те, що 
через вкорінення у суспільне життя, з його 
нормами, цінностями та інституціями, і 
його свобода повинна мати соціальний, 
контекстуальний смисл. Вона має бути 
вкорінена також у громадських інституці-

ях та соціальних практиках, якщо не всьо-
го суспільства, то певної спільноти [16, 21]. 

5) Дуалізм «раціональність/ірраці-
ональність». Комунітаристи відкидають 
ліберальне уявлення про розум як голо-
вний інструмент управління державою і 
реформування суспільства. Проблема з ро-
зумом полягає в тому, що він протистоїть 
традиції і створює навколо себе ціннісний 
вакуум. Вони вважають, що необхідно по-
вернути втрачену роль почуттям і інтуїції. 
Ось головним чином, чому традиційні лі-
беральні концепції справедливості пови-
нні бути переглянуті [17, 189]. 
Тому така дуалістична інтерпретація 

за допомогою агонального типу проти-
річчя дає змогу визначити рівновагу між 
індивідуалізмом та колективізмом, а також 
дозволить оцінити теоретичні труднощі 
пов’язані з визначенням «золотої сере-
дини», яка знейтралізує боротьбу лібе-
ралізму та комунітаризму. Нові підходи 
до розуміння соціальної реальності ви-
магають фрагментації лібералізму, адже 
потенціал комунітаризму дасть поштовх 
ліберальним ідеям, який їх не замінить, 
а удосконалить та реконструює. Цей син-
тез ідей лібералізму і комунітаризму вті-
лить у собі комунітаристські прагнення до 
об’єднання і ліберальне розуміння особис-
тості та терпимості до іншого. 
Як висновок, бінарна опозиційність 

(від ла. binarius – подвійний та oppositio – 
протиставлення) у праві, на мою думку, – 
це принцип пізнання правової реальності, 
який базується на протиставленні дуаль-
них правових явищ, внаслідок чого вини-
кають бінарні концепти та відносини про-
тиріччя, що характеризуються боротьбою 
між розглядуваними правовими явищами 
чи компромісом або ж позитивними транс-
формаціями.
До ознак бінарної опозиційності я від-

ношу наступні: характеризується двобіч-
ністю сприйняття правової реальності; 
це завжди відношення між парою проти-
лежностей; характеризується опозицій-
ністю – не сприйняттям поглядів, рішень, 
думок чи поведінки протилежного право-
вого явища; опозиція виникає лише між 
дуалістичними явищами; опозиційні пра-
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вові явища не можуть бути тотожними 
чи рівними, однак вимірюються однією і 
тією ж мірою; характеризується дуалістич-
ним принципом протиріччя; в залежності 
від мети розгляду опозиційних правових 
явищ можна використовувати наступні 
типи протиріччя: антагоністичний (бо-
ротьба двох протилежностей, яка здій-
снює дестабілізуючий вплив); антогональ-
ний вплив (пошук компромісів і домовле-
ностей задля «мирного» співіснування між 
опозиціями); агональний (мета – обопільні 
позитивні трансформації).
У бінарній опозиції дуалістичні право-

ві явища проходять декілька етапів: ви-
значення обох правових явищ істинни-
ми; визначення тотожності та спільний 
властивостей даних правових явищ; по-
шук відмінностей, бінарних концептів між 
правовими явищами; виникнення відно-
син протиріччя, внаслідок яких виникає 
щось нове (боротьба чи компроміс або ж 
позитивні трансформації). Таким чином, 
обираючи методологічною основою аго-
нальний тип протиріччя, можна зробити 
висновок про можливість та необхідність 
дослідження ліберального комунітаризму 
як сучасної філософсько-правової течії, що 
виникла внаслідок конвергенції лібераліз-
му та комунітаризму як філософсько-пра-
вових явищ.
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АНОТАЦІЯ 
У статті здійснено теоретичне узагаль-

нення і запропоновано нове, з позицій філосо-
фії права, вирішення поставленої мети, яке 
полягає в аналізі лібералізму і комунітаризму 
як філософсько-правових течій через принцип 
бінарної опозиційності, який передбачає за-
стосування принципу суперечностей за аго-
нальним типом і, відповідно, пошук обопіль-
них позитивних трансформацій між лібера-
лізмом і комунітаризмом як філософсько-пра-
вовими явищами.
Через бінарну опозицію дуалістичні право-

ві явища (в даному випадку лібералізм і кому-
нітаризм) проходять кілька етапів. Перший 
етап - визначення обох правових явищ як іс-
тинних. Другий етап - визначення загальних 
характеристик даних правових явищ. Третій 
етап передбачає пошук відмінностей між 
філософсько-правовими явищами шляхом 
об’єднання цих відмінностей через їхні проти-
лежні полюси в бінарні концепти (це схемати-
зація проблеми між двома опозиціями, в ході 
якої відбувається демонстративне зіткнення 
думок з будь-якого питання або проблеми за 
допомогою дуалістичного принципу проти-
ставлення). На останньому етапі виникають 
відносини протиріччя, внаслідок яких форму-
ється нова філософсько-правова течія.
Ключові слова: лібералізм, комунітаризм, 

бінарна опозиційність, правове протистав-
лення, дихотомія.

SUMMARY 
The article deals with theoretical generalization 

and proposes a new, from the standpoint of the 
philosophy of law, the solution of the set goal, 
which consists in analyzing liberalism and 
communitarianism as philosophical and legal 
trends through the principle of binary opposition, 
which implies the application of the principle of 
contradictions in the agonal type and, accordingly, 
the search for mutually positive transformations 
between liberalism and communitarianism as a 
philosophical and legal phenomenons.

From the binary opposition, dualistic legal 
phenomenon (in this case, liberalism and 
communitarianism) go through several stages. The 
fi rst stage - the defi nition of both legal phenomenon 
as veritable. The second stage - the defi nition of the 
general characteristics of these legal phenomenons. 
The third stage involves fi nding the differences 
between philosophical and legal phenomenons by 
combining these differences through their opposite 
poles in binary concepts (this is a schematization 
of the problem between the two opposition, during 
which there is a demonstrative collision of thoughts 
on any issue or problem with the help of the dualistic 
principle of opposition). At the last stage there is 
a contradiction relationship, which results in the 
formation of a new philosophical and legal trend.

 Keywords: liberalism, communitarianism, 
binary opposition, legal opposition, dichotomy.
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ÏÐÀÂÎÂ² ÑÏÅÖ²ÀËÜÍÎ-ÊÐÈÌ²ÍÎËÎÃ²×Í² 
ÇÀÕÎÄÈ ÏÐÎÒÈÄ²¯ ÇËÎ×ÈÍÍÎÑÒ² Ó ÑÔÅÐ² 

ÍÀÄÐÎÊÎÐÈÑÒÓÂÀÍÍß Â ÓÊÐÀ¯Í²

Статья посвящена исследованию право-
вых мер противодействия криминальному 
недропользованию на уровне специально-кри-
минологического предупреждения. Отмечена 
необходимость создания правовых условий для 
функциональной интеграции криминологи-
ческой и экологической политик государства. 
Предложены пути криминологической спе-
цификации Основных принципов (Страте-
гии)   государственной экологической политики 
Украины на период до 2020 года, а также си-
стемы стратегической экологической оцен-
ки. Доказывается необходимость введения 
криминологической экспертизы проектных 
решений в сфере специального природопользо-
вания, а также совершенствования уголовно-
правовой охраны отношений в этой сфере.
Ключевые слова: недра, недропользова-

ние, преступность, детерминация, правовые 
меры, противодействие.

 ÌÀÊÑ²ÌÅÍÖÅÂ Ìàêñèì Ãåííàä³éîâè÷ - êàíäèäàò åêîíîì³÷íèõ íàóê 
(Õàðê³âñüêèé íàö³îíàëüíèé óí³âåðñèòåò âíóòð³øí³õ ñïðàâ, ì. Õàðê³â)

ÓÄÊ 343.97 : 343.775

формальною, але дійсною функцією (хоча 
й, певна річ, деструктивною, злоякісною) 
сучасної економіки та, найголовніше, – полі-
тики і права. У зв’язку з цим актуалізується 
блок гносеологічних та прикладних задач у 
спектрі оптимізації, підвищення криміноло-
гічної ефективності правового регулювання 
у сфері протидії кримінальному надроко-
ристуванню.

Аналіз останніх досліджень
 і публікацій

Наукові проблеми протидії злочиннос-
ті у сфері надрокористування у різні часи 
ставали предметом досліджень В. Ф. Ба-
ранівського, З. Б. Бахмудова, О. В. Ви-
ноградової, С. Б. Гавриша, Р. А. Гурба-
нова, Т. В. Корнякової, В. К. Матвійчука, 
Г. С. Поліщука, І. В. Попова, В. М. При-
сяжного, А. М. Притули, Б. Б. Тангієва, 
Ю. А. Турлової, А. М. Шульги та інших уче-
них. Визнаючи їх ґрунтовний характер та 
значущість для доктрини і превентивної 
практики, зауважимо, що питання кримі-
нологічної специфікації правового регу-
лювання у сфері протидії кримінальному 
надрокористуванню досліджені не в повній 
мірі, залишається чимало вільних зон на-
укового пошуку.

Мета статті полягає у розробці, описі 
та поясненні першочергових правових спе-
ціально-кримінологічних заходів протидії 
злочинності у сфері надрокористування.

Постановка проблеми
Злочинність у сфері надрокористуван-

ня має глибокі інституціоналізовані корін-
ня у структурі вітчизняної економіки. За-
кономірності її відтворення спираються 
на усталені форми політико-кримінальних 
практик, що кристалізувалися по мірі утвер-
дження, розбудови всієї державно-правової 
системи України. Тому варто бути свідомим 
того, що вказаний різновид злочиннос-
ті, поруч з флуктуаціями квазісистемного 
характеру (масиву злочинів окремих осіб, 
які діють епізодично, поза кримінальними 
промислами), є властивістю, а тому й не-
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Виклад основного матеріалу
Правові спеціально-кримінологічні захо-

ди протидії злочинності у сфері надрокорис-
тування реалізуються здебільшого в площи-
ні правотворчості, спрямовані на усунення 
недоліків законодавства як безпосередньо 
у вказаній сфері, так і кримінально-превен-
тивній практиці. Серед них основними, що 
мають, на нашу думку, першочергове зна-
чення, є такі:

1. Створення правових умов для функ-
ціональної інтеграції кримінологічної та 
екологічної політик держави. Провідним 
інструментом такої інтеграції є криміноло-
гічна специфікація положень стратегічних 
документів, окремих нормативно-правових 
актів у сфері формування та реалізації еко-
логічної політики, а саме:

1) кримінологічна специфікація Осно-
вних засад (Стратегії) державної екологічної 
політики України на період до 2020 року [1]. 
Така специфікація є необхідною з огляду на 
істотний вплив екологічної злочинності на 
стан, спрямованість, потенційну результа-
тивність державної екологічної політики. 
Розробка останньої без врахування, перед-
бачення, програмування антикриміноген-
них заходів не забезпечить досягнення 
очікуваних результатів. Певна річ, в межах 
цього дослідження навести результати кри-
мінологічного аналізу вказаної стратегії не 
видається за можливе. Тож свідомо обме-
жимось лише викладенням варіантів кримі-
нологічної специфікації найбільш значущих 
компонентів Стратегії, до яких відносяться: 
мета, принципи, стратегічні цілі і завдання. 
Опису вказаних компонентів присвяче-

ні 2 та 3 розділи Стратегії. Їх адаптація до 
вимог активізації протидії злочинності про-
ти довкілля взагалі та у сфері надрокорис-
тування, зокрема дає змогу запропонувати 
такі варіанти змін і доповнень щодо законо-
давчого закріплення принципів національ-
ної екологічної політики (розділ 2 Стратегії):

- принцип рівності п’ятьох складових 
розвитку держави (економічної, екологіч-
ної, соціальної, культурної та безпекової), 
що зумовлює врахування екологічних та 
криміногенних наслідків прийняття еко-
номічних, політичних, воєнно-політичних 
рішень, забезпечення кримінологічної без-

пеки в частині зниження тиску криміналь-
ної експлуатації природи на довкілля, насе-
лення;

- принцип відповідальності держави пе-
ред громадянами за стан довкілля, ефектив-
ну протидію екологічній злочинності;

- принцип запобігання, який передба-
чає аналіз і прогнозування екологічних та 
криміногенних ризиків, що ґрунтуються на 
результатах державної екологічної та кри-
мінологічної експертиз, моніторингу ефек-
тивності реалізації екологічних програм та 
правового регулювання у сфері протидії 
злочинності проти довкілля;

- принцип інтеграції питань охорони 
навколишнього природного середовища та 
раціонального використання природних 
ресурсів (екологічних цілей) в секторальну 
політику на тому ж рівні, що й економічні та 
соціальні цілі;

- принцип компенсації, який передба-
чає: а) запровадження для забруднювача 
стимулів щодо зниження рівня негативного 
впливу на навколишнє природне середови-
ще та повної відповідальності користувача 
за стан наданих йому у користування при-
родних ресурсів, а також зменшення впливу 
його діяльності (бездіяльності) на стан цього 
середовища [1]; б) забезпечення науково об-
ґрунтованого, достатнього для ефективної 
превенції рівня штрафних санкцій в межах 
адміністративно-правового та кримінально-
правового регулювання відповідальності за 
екологічні правопорушення;
Серед завдань, спрямованих на конкре-

тизацію цілі 2 «Поліпшення екологічної си-
туації та підвищення рівня екологічної без-
пеки» розділу 3 «Стратегічні цілі та завдан-
ня» Стратегії, у підпункті «геологічне серед-
овище та надра» виділено три завдання:

- впровадження до 2020 року екологіч-
но безпечних технологій проведення гір-
ничих робіт, обов’язкової рекультивації та 
екологічної реабілітації територій, поруше-
них внаслідок провадження виробничої ді-
яльності підприємствами хімічної, гірничої, 
нафтопереробної промисловості, зокрема 
забезпечення до 2020 року рекультивації зе-
мель на площі не менше 4,3 тисячі гектарів;

- забезпечення максимально повного ви-
користання видобутих корисних копалин, 



Ïðèðîäîêîðèñòóâàííÿ

210Ïðàâî.ua ¹ 1, 2019

мінімізації відходів при їх видобутку та пе-
реробці;

- здійснення до 2015 року державного 
обліку артезіанських свердловин та облад-
нання їх засобами виміру обсягів видобутої 
води [1];
Вважаємо такі завдання абсолютно не-

конкретними, логічно не завершеними, 
такими, що жодною мірою не орієнтують 
правозастосувача на досягнення конкрет-
них результатів у сфері зниження кримі-
нального тиску на довкілля. На підставі цих 
завдань неможливо розробити визначені 
загальнодержавні, регіональні, місцеві про-
грами, плани, в тому числі й кримінологічні. 
Не претендуючи на удосконалення еколо-
гічно-правової частини аналізованих поло-
жень, видається за можливе запропонувати 
доповнити вказаний перелік задач такими 
їх еколого-кримінологічними синтетични-
ми варіаціями: а) розширення інструмен-
тів електронного урядування у сфері спеці-
ального надрокористування, забезпечення 
прозорості та недискримінації в процедурах 
отримання спеціальних дозволів на надро-
користування; б) забезпечення комплексної 
еколого-кримінологічної оцінки впливу зло-
чинності у сфері надрокористування на стан 
довкілля; в) забезпечення розроблення між-
відомчих загальнодержавних та регіональ-
них програм у протидії порушенням правил 
охорони та користування надрами.
Викладені пропозиції мають узагальне-

ний характер, потребують деталізації в межах 
подальших досліджень; 

2) кримінологічне забезпечення стра-
тегічної екологічної оцінки (далі – СЕО). 
Варто визнати, що ані Закон України 
«Про стратегічну екологічну оцінку» від 
20.03.2018 р., ані Закон України «Про оцін-
ку впливу на довкілля» від 23.05.2017 р. не 
передбачають запровадження правових за-
сад оцінки впливу на довкілля злочинного 
надрокористування та інших кримінальних 
форм експлуатації природи. Враховуючи 
саме стратегічний характер таких оцінок, 
законодавець фактично не визнає наявності 
злочинного впливу на вказану сферу, що є, 
певна річ, суттєвим недоліком. 
Вочевидь, є потреба у поєднанні еколо-

гічної та кримінологічної стратегічної оці-

нок на основі відповідних прогнозів, зро-
блених за методом узагальненого сценарію. 
Інструменти кримінологічного забезпечен-
ня СЕО мають стати: а) кримінологічна екс-
пертиза нормативно-правових актів, їх про-
ектів та проектних рішень; б) кримінологіч-
ний моніторинг реалізації управлінських, 
господарських рішень у сфері управління 
раціональним природокористуванням та 
протидії екологічній злочинності;

3) прийняття Закону України «Про 
кримінологічну експертизу нормативно-
правових актів, їх проектів та проектних 
рішень». І якщо про запровадження інсти-
туту кримінологічної експертизи норма-
тивно-правових актів і їх проектів в укра-
їнській кримінологічній науці вже сказано 
достатньо багато (ця ідея з механізмами її 
реалізації репрезентована численними на-
уковими працями В. В. Голіни, А. П. За-
калюка, О. М. Джужи, О. М. Литвинова, 
Ю. В. Орлова та ін.), то щодо поширення 
цього інструменту ранньої та безпосеред-
ньої діагности криміногенності на інші 
об’єкти, зокрема на проектні рішення, у на-
уковій літературі пропозицій, наскільки це 
відомо авторові цих строк, не виказувалися. 
Переконані, що органи, які формують полі-
тику у сфері екології, мають забезпечувати 
програмування та сприяння у відповідно-
му сектору антикриміногенної діяльності у 
цій сфері. Це – вельми глибоке, комплек-
сне питання, питання розширення функції 
галузевих органів державного управління 
до визначених кримінологічних функцій в 
умовах системної протидії устрою криміна-
лізму та переоцінки, переосмислення ролі і 
значення кримінологічного знання й прак-
тики, виведення їх в авангард чинників 
та критеріїв публічного адміністрування. 
Тому, наразі, ми свідомо обмежимось лише 
констатацією такої необхідності, позначив-
ши пріоритетний напрям кримінологічних 
досліджень. Водночас вже зараз з упевне-
ністю можна стверджувати, що одним із 
важелів такого сприяння, такого еколого-
кримінологічного функціонального синте-
зу є кримінологічна експертиза проектних 
рішень у сфері спеціального природоко-
ристування, оцінки впливу проектів госпо-
дарської діяльності на довкілля. 
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2. Обґрунтування на рівні діяльності 
профільних комітетів, а також Головного на-
уково-експертного управління Апарату ВРУ 
недоцільності, кримінологічної неефектив-
ності відновлення мораторію на проведен-
ня планових перевірок суб’єктів спеціально-
го надрокористування. Таке обґрунтування 
повинно мати форму науково обґрунтова-
ного політичного діалогу, а його результа-
том варто визнати запобігання відновлення 
кримінологічно неефективної заборони на 
планові перевірки діяльності суб’єктів спе-
ціального надрокористування. 

3. Удосконалення правового регулю-
вання тендерних процедур на отримання 
спеціального дозволу на надрокористуван-
ня. Варто підтримати думку І. В. Хохлової 
та О. П. Шем’якова, які вважають за доціль-
не розповсюдження практики встановлен-
ня обов’язкових умов під час проведення 
відкритих конкурсів на отри мання спеці-
ального дозволу серед всіх претендентів на 
отримання права надрокористування, які 
б стосувались не лише економічних, тех-
ніко-технологічних та інших можливостей 
забезпечити високий науково-технічний 
рівень здійснення програм вивчення та 
викорис тання надр, повноту вилучення ко-
рисних копалин, ефективність природоо-
хоронних заходів, а й спроможності потен-
ційних надрокористувачів внести вагомий 
вклад у соціально-економічний розвиток 
держави та окремих регіонів. Тому вважає-
мо за необхідне доповнити КУпН нормами, 
які б за кріплювали обов’язковість та осно-
вні принципи проведення тендерів, місти-
ли антимонопольні вимоги, спрямовані на 
захист прав осіб, що беруть участь у тенде-
рах на право користування надрами (на-
приклад, підстави та порядок визнання не-
правомочними дій органів державної вла-
ди і управління, а також інших суб’єктів - 
корис тувачів надр, які призводять до дискри-
мінації осіб - учасників тендерів) [2, с. 225]. 
Такий крок забезпечить додаткові гарантії 
прозорості аукціонів, а також окремі адмі-
ністративні бар’єри на шляху до монополі-
зації у цій сфері. Монополізація ж в україн-
ських реаліях неодмінно супроводжується 
інтенсивним відтворенням корупційних 

акцесорних практик, загальною криміналі-
зацією відповідної галузі економіки. 

4. Забезпечення кримінологічної ефек-
тивності правового регулювання видобу-
вання бурштину-сирцю. Таке забезпечення 
має ґрунтуватися на удоскон аленні, а по суті 
– спрощенні правових процедур на отри-
мання спеціального дозволу на видобуван-
ня вказаної корисної копалини загально-
державного значення.
У сучасній економічній науці відомо, що 

неформальні моделі взаємодії у коротко-
строковому періоді,  на початковому етапі 
реформ є практично ідеальними шоків та 
найважливішими адаптаційними ресурса-
ми [3, с. 147]. Проте у довготривалій пер-
спективі вони здатні сприяти консервації 
неефективної структури економіки [4, с. 17], 
підживлюючи її тіньовий сектор, що об-
слуговується організованими злочинними 
угрупуваннями. 
Є підстави вважати, що найбільш ефек-

тивними та найменш витратними є ті фор-
мальні інститути, які утворюються з від-
повідних неформальних. Адже в подібних 
випадках вельми незначною є вірогідність 
відторгнення або викривлення нового фор-
мального інституту існуючими неформаль-
ними. Наприклад, Е. де Сото визнає тільки 
такий шлях створення ефективних законів 
[5, с. 213; 4, с. 18]. 
У перекладі на мову класичної юриспру-

денції – йдеться про забезпечення макси-
мальної відповідності природного та пози-
тивного права, синхронізацію їх норм, а точ-
ніше приведення у відповідність форми зміс-
тові. Але процес цей – вкрай суперечливий, 
передбачає необхідність формування пер-
спективної цілісної моделі суспільного роз-
витку. Тому варто бути свідомими існування 
принципового обмеження об’єктивного піз-
нання соціальних закономірності, а надто – 
оцінювання як позитивного чи негативного 
спрямування і форм функціонування того 
чи іншого неформального інституту, окре-
мих норм, звичаїв. Особливо гостро про-
блема такого оцінювання стоїть у аномійних 
суспільствах, у тих суспільствах, транзитив-
ні стани яких формують широке дискусійне 
поле щодо самих норм моралі. На цих по-
лях і природно, і штучно, керовано (як еле-
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мент безструктурного управління, гібрид-
ного геополітичного протистояння, широ-
коформатних інформаційних кампаній), але 
рельєфно вимальовуються чинники групо-
вої дезінтеграції, соціальної напруженості. 
Спроби ж імперативного втручання у меха-
нізми самоорганізації цих надскладних со-
ціальних систем, владне втручання у відтво-
рення цінностей, колективної етики – це як 
«збирання незабудок на замінованому полі» 
(З. Є. Гердт). 
Ю. В. Орлов, досліджуючи особливості 

правової детермінації злочинності як пред-
мета аналітичної деконструкції, правничої 
редукції в ідеально модельованому процесі 
кримінологічної експертизи нормативно-
правових актів і їх проектів, небезпідставно 
вказує на криміногенності десинхронізації 
неформального нормативного регулювання 
та легальних, юридично визначених його 
параметрів, необхідності забезпечити мак-
симальне уловлювання законодавцем най-
тонших аспектів соціального правоутворен-
ня, його відображення в правотворчості [6, 
с. 112–134; 7, с. 175–178]. 
Втім, визнаючи слушність висловлених 

ідей, суджень, варто зауважити, що, по-
перше, далеко не кожна неформальна нор-
ма може і має бути імпортована до легаль-
них нормативних систем. Скажімо, норми й 
інститути кримінальної, тюремної субкуль-
тури. По-друге, функціонування далеко не 
кожного неформального інституту істотно 
порушує фундаментальні засади співжиття 
конкретного суспільства, його морально-
психологічні, ціннісні засади. Це, зокрема, 
стосується економічних інститутів мезо- та 
мікрорівня відтворення. Міжгалузеві спле-
тіння інститутів трудової діяльності, надро-
користування формують предметно складні 
конгломерати норм і звичаїв. Проте, навіть 
побіжний їх аналіз дає підстави стверджува-
ти, що найглибші пласти суспільної моралі 
ними не зачіпаються. 
Водночас, як було нами обґрунтовано 

у розділі 3 цієї роботи, тривала, системна 
кримінальна практика, усталена злочинна 
діяльність щодо незаконного видобування 
бурштину сприяла формування надсклад-
ного, симбіотичного кримінально-культур-
но-економічного інституційного середови-

ща. У публіцистиці воно оформлено назвою 
«бурштинові республіки». Репресивно-за-
боронне втручання до їх несучих конструк-
ції цілком закономірно наражатиметься на 
істотний опір з боку всіх учасників кримі-
нальних промислів. Не один раз була на-
очна можливість у цьому переконатися. 
Єдиним шляхом підмивання фундаменту 
розвинених, інституціонально потужних 
кримінальних конструкцій є нерепресив-
ний, ліберально-конкуруючий вплив перш 
за все на сформовані в них базові чинники 
раціонального вибору, які змушують осно-
вний контингент кримінальних промислів, 
старателів, віддавати перевагу неформаль-
ним, кримінальним інститутам і нормам.
Забезпечення такого впливу вбачається 

у «легалізації» діяльності епізодичних стара-
телів. Звісна річ, термін «легалізація» вико-
ристовується нами тут зі значним ступенем 
умовності. Йдеться про оптимізацію право-
вого регулювання видобування бурштину 
сирцю, підвищення його кримінологічної 
ефективності. Основними кроками до цього 
мають стати: 
а) спрощення порядку отримання спе-

ціальних дозволів на видобування бурш-
тину-сирцю, що має відбуватися на рівні 
взаємодії старателя з органами місцевого 
самоврядування (ця ідея серед іншого ко-
респондується і з базовими ідеями політики 
децентралізації влади); усунення законодав-
чої вимоги про обов’язковий правовий ста-
тус видобувача як суб’єкта господарювання. 
Кожен громадянин, незалежно від наявнос-
ті чи відсутності у нього статусу підприємця, 
повинен отримати законодавчі механізми 
реалізації свого конституційного права на 
користування надрами;
б) запровадження помірної вартості спе-

ціального дозволу. Вона має бути нижчою, 
за ціну, яку стягують організатори кримі-
нально-промислового видобування буршти-
ну (з 1 мотопомпи – приблизно 500–650 дол. 
США в день);
в) встановлення юридичного обов’язку 

повного продажу видобутого бурштину-
сирцю державному підприємству «Бурштин 
України» за цінами, не нижчими за ті, що 
існують у межах первинних ланок систем 
збуту в організованих злочинних угрупу-
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ваннях, а також за ті, що пропонують «пере-
купники»; 
г) забезпечити юридичні механізми 

спрямування отриманих від спеціальних 
дозволів на видобування бурштину-сирцю 
кошти виключно використовувати на рекуль-
тивацію земель за окремими цільовими дер-
жавними та муніципальними програмами.
Отримавши успіх на цьому економіко-

інституціональному напрямі, розів’ються 
й інші, суміжні, які вже мають вихід на мо-
рально-психологічну сферу побутування со-
ціальних практик, на ту сферу, де генеруєть-
ся правовий нігілізм, інфантилізм, відчуття 
соціальної несправедливості й небезпеки. 
Відтак, за інверсією аналітичної схеми теорії 
«розбитих вікон» (Дж. Келлінг, Дж. Уілсон) 
можливо досягти комплексного зміцнення 
правопорядку на територіях розквіту кри-
мінально-промислового видобування бурш-
тину. 

5. Удосконалення кримінально-право-
вої охорони відносин у сфері раціонального 
надрокористування. Безумовно, для такого 
удосконалення має бути проведене окреме 
кримінально-правове дослідження як на-
укова база для відповідної правотворчої ді-
яльності. Втім, вже зараз, на підставі здійсне-
ного нами дослідження правових факторів 
кримінального надрокористування можли-
во запропонувати доповнити диспозицію:-
а) ч. 3 у ст. 240 КК України додатковою озна-
кою «вчинене групою осіб за попередньою 
змовою», внести зміни до її санкції, підви-
щивши верхню межу покарання у виді по-
збавлення волі до 6 років; б) ч. 4 ст. 240 КК 
України доповнити кваліфікуючою ознакою 
«..а так само ті самі діяння, вчинені органі-
зованою групою осіб». Такий крок надасть 
можливість застосовувати негласні слідчі 
(розшукові) заходи для розкриття найбільш 
небезпечних, групових форм незаконного 
надрокористування.
Крім того, за доцільне вбачається удо-

сконалення правової регламентації порядку 
поводження із корисними копалинами за-
гальнодержавного значення та криміналі-
зація суттєвого порушення такого порядку. 
Суть ідеї полягає у законодавчому обмежен-
ні можливостей придбання, зберігання, збу-
ту корисних копалин загальнодержавного 

значення, завідомо незаконно видобутих. 
Відповідно, має обмежитись й попит на такі 
корисні копалини, що гіпотетично має зни-
зити й пропозицію, обсяги їх видобування.

Висновки
У результаті проведеного дослідження 

доведена необхідність створення правових 
умов для функціональної інтеграції кримі-
нологічної та екологічної політик держави. 
Запропоновано шляхи кримінологічної спе-
цифікації Основних засад (Стратегії) дер-
жавної екологічної політики України на 
період до 2020 року, кримінологічного за-
безпечення системи стратегічної екологіч-
ної оцінки. Відстоюється думка про необхід-
ність запровадження інституту криміноло-
гічної експертизи проектних рішень у сфері 
спеціального природокористування, оцінки 
впливу проектів господарської діяльності 
на довкілля, а також про кримінологічну 
неефективність відновлення мораторію на 
проведення планових перевірок суб’єктів 
спеціального надрокористування. Запропо-
новано удосконалення правових процедур 
на отримання спеціального дозволу на ви-
добування бурштину-сирцю. Наголошено 
на необхідності удосконалення криміналь-
но-правової охорони відносин у сфері раціо-
нального надрокористування
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LEGAL SPECIAL-CRIMINOLOGICAL 

COUNTERACTING MEASURES TO THE 
CRIME IN THE SPHERE OF SUBSOIL USE 

IN UKRAINE
The article is devoted to examination of le-

gal counteracting measures to criminal subsoil 
use on the level of special-criminological pre-
vention. It emphasizes the necessity of creat-
ing legal conditions for functional integration 
of criminological and ecological state policies. 
It proposes ways of criminological specifi cation 

of the Main bases (Strategy) of state ecological 
policy of Ukraine for the period up to 2020 and 
criminological support of strategic ecological 
assessment. It supports an idea of the urgency 
of promoting the institute of criminological ex-
pertise of design solution in the sphere of spe-
cial environmental management, assessing the 
impact of business activity designs on environ-
ment and also an idea of criminological inef-
fectiveness of resumption of moratorium on 
scheduled auditing subjects of subsoil use.

The article substantiates the necessity of en-
hancing legal procedures for acquiring special 
permits for raw ember extraction, namely: a) 
streamlining procedures for acquiring special 
permits that should be implemented on the 
level of collaboration between the prospector 
and local self-government bodies; b) terminat-
ing legal requirement on mandatory legal sta-
tus of a business entity for prospectors; c) re-
ducing the cost of special permits; d) providing 
legal obligation to of complete submission of 
extracted raw ember to the state at prices not 
lower than current black market prices; e) pro-
viding legal mechanisms for channelling funds 
acquired from authorization of special permits 
to promting raw ember extraction to remedia-
tion of land.

The article emphasizes the necessity of en-
hancing criminal-legal protection of relation-
ship in the sphere of sustainable subsoil use. 
It works out proposition for amending and 
supplementing the Criminal code of Ukraine 
aimed at providing special criminalization of 
group forms of illegal subsoil use as well as il-
legal purchasing, storage and sale of knowingly 
illegally extracted subsoil of national impor-
tance. 

The article proposes measures for enhanc-
ing legal regulation of prospecting works, exca-
vations on the objects of archaeological heritage 
through regulating activity on expansion and 
use of private archeological collections, elabo-
ration of legal mechanism on assigning/acquir-
ing special permits for prospecting works, ex-
cavation and reporting fi nding of archeological 
objects.

Key words: subsoil, subsoil use, crime, de-
termination, legal measures, counteraction.

АНОТАЦІЯ 
Стаття присвячена дослідженню пра-

вових заходів запобігання кримінальному 
надрокористування на рівні спеціально-кри-
мінологічного запобігання. Наголошено на 
необхідності створення правових умов для 
функціональної інтеграції кримінологічної та 
екологічної політик держави. Запропоновано 
шляхи кримінологічної специфікації Осно-
вних засад (Стратегії) державної екологіч-
ної політики України на період до 2020 року, 
а також системи стратегічної екологічної 
оцінки. Відстоюється думка про необхідність 
запровадження кримінологічної експертизи 
проектних рішень у сфері спеціального приро-
докористування. Наголошено на необхідності 
удосконалення кримінально-правової охорони 
відносин у цій сфері.
Ключові слова: надра, надрокористування, 

злочинність, детермінація, правові заходи, 
протидія.
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В статті розкриваються призначення 
і зміст судово-контрольної діяльності у досу-
довому розслідування та висвітлюються про-
блеми, вимагаючі подальшого законодавчого її 
врегулювання.
Ключові слова: кримінальне провадження, 

досудове розслідування, правозахисна діяль-
ність, судово-контрольне провадження, слід-
чий суддя, учасники процесуальної діяльності.
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ви по суті, а представляє собою проведення 
слідчим суддею системи перевірочних дій 
попереджувального і правовідновлюваного 
характеру з метою забезпечення законності 
й обґрунтованості рішень, дій і бездіяльнос-
ті органів досудового розслідування і проку-
ратури, обмежуючих конституційні та інші 
права, свободи і законні інтереси учасників 
кримінального провадження. Цей вид ді-
яльності органів судової влади, хоч і вико-
нується у судово-контрольній формі, але за 
характером, змістом і направленістю є суто 
правозахисною функцією судових органів, 
яка реалізується ними у досудовій стадії 
кримінального провадження, що йменуєть-
ся «досудовим розслідуванням» (п. 5 ч. 1 ст. 
3 КПК України). Правозахисна діяльність 
слідчого судді реалізується у трьох формах: 
1) винесення за письмовими клопотаннями 
слідчого чи прокурора ухвал про застосу-
вання до конкретних учасників процесуаль-
ної діяльності конкретних заходів забезпе-
чення кримінального провадження: привід, 
відсторонення від посади, арешт майна, за-
тримання, тримання під вартою тощо, або 
відмова в постановленні таких ухвал; 2) на-
дання слідчому, прокурору за їх клопотан-
нями дозволів на проведення визначених 
законом слідчих (розшукових) дій і неглас-
них слідчих (розшукових) дій, або відмова 
в наданні таких дозволів; 3) розгляд скарг 
учасників досудового розслідування на рі-
шення, дії чи бездіяльність органів досудо-
вого розслідування та прокурора, які визна-
чені ст. 303 КПК України [2, с. 14].

Розповсюдивши дію принципу змагаль-
ності сторін на стадію досудового розсліду-
вання, вітчизняний законодавець запрова-
див до неї нового владного суб’єкта – слід-
чого суддю, поклавши на нього виконання 
судово-контрольної функції, спрямованої на 
недопущення незаконного обмеження кон-
ституційних прав, свобод і законних інтер-
есів учасників кримінального провадження з 
боку його владних суб’єктів, які безпосеред-
ньо проводять досудове розслідування, залу-
чають та допускають до нього інших фізич-
них та юридичних осіб. Судовий контроль 
здійснюється слідчим суддею в основному 
за визначеними законом рішеннями, діями і 
бездіяльністю слідчого і прокурора, бо саме 
ці владні суб’єкти під час проведення досудо-
вого розслідування кримінальних правопо-
рушень активно використовують увесь комп-
лекс примусових заходів процесуального ха-
рактеру, суттєво обмежуючих конституційні 
права і свободи людини і громадянина [1, с. 
180–185].
Призначення судового контролю не 

пов’язане з вирішенням кримінальної спра-
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Як бачимо, судовий контроль у стадії до-
судового розслідування обумовлений прин-
ципом верховенства права і спрямований 
не на забезпечення законності органами до-
судового розслідування під час проведення 
ними розслідування кримінальних правопо-
рушень, бо це виключна функція прокурора, 
а лише на недопущення безпідставного об-
меження слідчим і прокурором прав, свобод і 
законних інтересів учасників кримінального 
провадення, неприпустимість незаконного 
обмеження яких гарантована їм Конститу-
цією України. Тож архітектоніка публічної 
правозахисної діяльності у стадії досудового 
розслідування має багатоступеневий харак-
тер. В ній задіяні усі її владні суб’єкти. Так, 
слідчий забезпечує права, свободи і законні 
інтереси учасників досудового розслідуван-
ня від кримінальних правопорушень (кри-
мінальних проступків і злочинів), прокурор 
– від порушень органів досудового розсліду-
вання і порушень одних учасників проти ін-
ших, а слідчий суддя – від зловживань орга-
нів досудового розслідування і прокурора. І 
хоч судовий контроль не охоплює всієї діяль-
ності органів досудового розслідування і про-
курора (та це й не потрібно), проте він має 
визначальне значення, суттєво доповнюючи 
два інших види правозахисної діяльності, 
які реалізуються у цій стадії кримінального 
провадження [3, с. 157–164]. Якщо слідчий і 
прокурор, керуючись наданими їм повно-
важеннями, реалізують правозахисну діяль-
ність в односторонньому порядку, то слідчий 
суддя реалізує її виключно в судово-контр-
ольних провадженнях (судових засіданях) з 
обов’язковою участю сторін обвинувачення і 
захисту в умовах їх змагальності (ст. 151, 156, 
172, 193 та інші статті КПК України). Все 
це підвищує рівень забезпечення досудово-
го розслідування кримінальних правопору-
шень неспростовними доказами.
На жаль законодавець України при при-

йнятті КПК України 2012 року чітко не 
врегулював процедуру проведення слідчим 
суддею судово-контрольних проваджень. 
Зокрема, він допустив до судово-контроль-
них проваджень сторону захисту у повному 
її складі: підозрюваний, обвинувачений, його 
законний представник і захисник-адвокат, а 
сторону обвинувачення зобов’язав представ-

ляти лише одного із її учасників – прокурора, 
хоч ця сторона також має групову (колектив-
ну) побудову. Цим самим законодавець грубо 
порушив принцип рівності протиборствую-
чих сторін і перетворив змагальність сторін у 
цій стадії кримінального провадження в юри-
дичну фікцію. Означена помилка законодав-
ця чекає свого невідкладного виправлення, 
бо в разі надходження скарги від учасника 
кримінального провадження з цього приво-
ду до Європейського суду з прав людини, для 
України можуть наступити несприятливі на-
слідки. В цій ситуації слідчі судді зобов’язані 
за власною ініціативою запрошувати до судо-
во-контрольних проваджень усіх учасників 
сторони обвинувачення і обов’язково потер-
пілого, як безпосередніх учасників двосто-
ронніх кримінальних конфліктів: правопо-
рушник – жертва правопорушення.
В той же час із практики судово-контр-

ольних проваджень необхідно виключити 
випадки, коли слідчі судді допускають до 
цих проваджень сторону захисту у повному 
складі з необмеженою кількістю захисників-
адвокатів підозрюваного, обвинуваченого та 
багаточисельною групою підтримки із вій-
ськовослужбовців, народних депутатів тощо, 
з якими зі сторони обвинувачення змагаєть-
ся лише один прокурор, навіть без залучення 
слідчого, якого законом віднесено до сторо-
ни обвинувачення і який досконало знає до-
казову базу по кримінальній справі. Тож не 
випадково в таких «квазізмаганнях» завжди 
перемагає багаточисельна армада сторони 
захисту, а прокурори-одинаки отримують 
поразки. Шкода, що така форма змагальнос-
ті сторін до цих пір влаштовує і вищестоящі 
судові інстанції і навіть сам Верховний Суд 
України, що не сприяє підвищенню рівня 
правозахисної (правозабезпечувальної) ді-
яльності з боку слідчих суддів України.
Не рахуючись з міжнародними стандар-

тами та практикою Європейського суду з 
прав людини, законодавець України не від-
ніс учасника двостороннього кримінального 
конфлікту – потерпілого до сторони обвину-
вачення, чим завдав їй суттєвого ураження. 
У зв’язку з цим, недопущення потерпілого 
до судово-контрольних проваджень, де роз-
глядаються питання, пов’язані з обранням 
запобіжного заходу до його безпосередньо-
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го кривдника – підозрюваного, обвинуваче-
ного, вчені-правознавці прямо називають 
«відмовою жертві кримінального правопору-
шення в її можливості на відстоювання своїх 
порушених прав, свобод і законних інтересів 
на першому важливому етапі кримінального 
провадження – стадії досудового розсліду-
вання» [4, c. 165].
Дієвим засобом правозахисної діяльності 

слідчого судді є розгляд ним скарг учасників 
досудового розслідування на рішення, дії чи 
бездіяльність слідчого, прокурора, які об-
межують їхні права, свободи і законні інтер-
еси, або перешкоджають подальшому руху 
кримінального провадження до правосуддя 
(ст. 303 КПК України). Проте й тут законо-
давець України не навів окремого переліку 
процесуальних прав кожного скаржника у 
судово-контрольному провадженні, чим сут-
тєво ускладнив правозахисну діяльність слід-
чого судді на цій відповідальній ділянці його 
роботи. Означену прогалину діючого КПК 
України теж необхідно усунути в законодав-
чому порядку.
Запровадивши до стадії досудового роз-

слідування правозахисну судово-контрольну 
форму забезпечення прав, свобод і законних 
інтересів його учасників, законодавець Укра-
їни також не врегулював ще й саму проце-
дуру проведення судово-контрольних про-
ваджень, хоч порядок їх проведення носить 
змагальний характер і повинен базуватися 
на строго визначеній системі дозвільно-пра-
вових норм, врегульованих КПК України. 
Не визначив законодавець України і суб’єкта 
судово-контрольного провадження, який по-
винен доказувати обґрунтованість доводів, 
наведених у скарзі учасника кримінального 
провадження. Сьогодні цей обов’язок дока-
зування слідчі судді перекладають на самого 
скаржника. В таких ситуаціях учаснику судо-
во-контрольного провадження досить склад-
но протистояти публічним органам досудо-
вого розслідування [5, с. 18]. Представляєть-
ся, що тут саме слідчий суддя повинен вста-
новити наявність або відсутність порушення 
прав скаржника, а не перекладати обов’язок 
доказування на останнього.
Потребують законодавчого врегулюван-

ня і форми взаємодії слідчого, прокурора і 
слідчого судді при реалізації ними своїх пра-

возахисних (правозабезпечувальних) функ-
цій, оскільки забезпечення прав, свобод і 
законих інтересів учасників досудового роз-
слідування цими його владними суб’єктами 
носить комплексний і взаємопов’язаний ха-
рактер. Нерідко правозахисна діяльність, 
розпочата одним владним суб’єктом досудо-
вого розслідування, продовжується іншим. 
Наприклад, слідчий суддя не має права роз-
глядати клопотання слідчого про проведен-
ня певної слідчої (розшукової) дії без пого-
дження цього клопотання з прокурором, а в 
разі отримання дозволу від слідчого судді на 
проведення цієї слідчої (розшукової) дії, вона 
буде виконуватися слідчим під жорстким на-
глядом прокурора. Тож без законодавчого 
визначення форм взаємодії складний право-
захисний механізм досудового розслідування 
ефективно функціонувати не буде.
Швидке, оперативне усунення окресле-

них нами недоліків законодавчого врегулю-
вання судово-контрольної діяльності сприя-
тиме значному підвищенню її правозахисно-
го рівня у стадії досудового розслідування.
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