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Розглянуті питання правового забезпе-
чення недоторканості Президента та на-
родних депутатів України. За допомогою 
аналізу наукових поглядів сформовано та 
надано авторське визначення понять «недо-
торканість» та «правове забезпечення» (по 
відношенню до правового статусу спеціальних 
суб’єктів). Визначено характерні особливос-
ті діяльності таких суб’єктів та їх право-
вого статусу як передумов забезпечення їх 
недоторканості. Надано пропозиції стосовно 
вдосконалення інституту недоторканості 
Президента та народних депутатів України. 
Запропоновано зміни та доповнення до на-
ціонального законодавства щодо підвищення 
ефективності діяльності народних обранців 
та вдосконалення мотивувально-заохочува-
них форм їх професійної діяльності.
Ключові слова: недоторканість, правове 

забезпечення, юридична рівність, спеціаль-
ний статус, державна влада, правове регулю-
вання, законодавство, гілка влади, реформи.
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ших та достовірно відомих із них є багато-
столітня діяльність давньоримської аристо-
кратії. Нащадки тих трьохсот осіб, якими 
була заснована Римська держава, узурпува-
ли для себе усі тогочасні політичні права, у 
тому числі було наголошено, що лише так 
звані «нобілі» мають виключне право займа-
ти ключові державні посади, такі як посада 
консула, проконсула, сенатора, цензора та 
чимало інших.
Через призму багатотисячної історії роз-

витку суспільних та соціальних відносин 
по всьому світу традиція наділяти керівни-
цтво політичної влади певними привілеями, 
яких не існує у більшості звичайних грома-
дян, а також традиція закриватися від своїх 
виборців різноманітними фізичними, еко-
номічними та юридичними бар’єрами про-
довжують так чи інакше існувати. Звичайно, 
що подібна «практика» не обійшла сторо-
ною Україну, де здавна існували засилля та 
безкарність можновладців. Проте, у зв’язку 
зі зміною політичної ситуації, відбувається 
зникнення владних привілеїв.

Аналіз останніх досліджень 
і публікацій

Різноманітні питання, що стосуються 
правового забезпечення недоторканості 
Президента та народних депутатів Украї-
ни та його специфічних рис, були предме-
том дослідження багатьох науковців. Без-
посередньо питання розгляду, вивчення та 
систематизації понятійних категорій у сфері 
привілеїв та особливих прав, якими наділя-

Постановка проблеми
Починаючи з незапам’ятних часів іс-

торії людства, кожна правляча верхівка у 
будь-якій державі воліла на власний розсуд 
встановити такі правила, які б закріплюва-
ли її панівне положення у суспільстві, а та-
кож створити та зафіксувати певні бар’єри, 
якими вона хотіла відгородитися від інших 
верств населення.
Існує безліч конкретних історичних 

прикладів подібної діяльності представни-
ків державної влади. Серед одних з найпер-
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лися певні представники політичного керів-
ництва держави, здійснення ними своїх фа-
хових функцій, сучасне місце таких привіле-
їв серед вітчизняних адміністративно-пра-
вових норм, а також сучасна проблематика 
їх характерних особливостей та їх порів-
няння з соціально-політичними ситуаціями 
в інших країнах досліджувались у наукових 
працях: М. М. Воронова, Н. Г. Григорук, 
В. С. Журавського, В. М. Кампо, О. В. Май-
данника, О. О. Майданник, О. В. Петри-
шина, В. Ф. Погорілка, М. Ф. Селівона, 
С. Г. Серьогіної, О. Ф. Скакун, Ю. М. Тоди-
ки, О. Ф. Фрицького, В. М. Шаповала та ін-
ших фахівців.

Метою даної статті є дослідження специ-
фіки та характерних особливостей адміні-
стративно-правових засад функціонування 
певних суспільно-політичних привілеїв для 
представників державного керівництва в 
Україні, а також пошук відповіді на питання 
щодо необхідності збереження подібних ар-
хаїчних привілеїв чи їх спростування.
Також до мети написання цієї статті вхо-

дить доведення, шляхом наукового опрацю-
вання, вагомого впливу якісного функціону-
вання політичної системи, зокрема, її зако-
нодавчої гілки, на увесь процес перетворен-
ня вітчизняного державного механізму на 
більш потужний і якісний.

Виклад основного матеріалу
Для того, аби більш ретельно та повно-

цінно розглянути специфіку та пробле-
матику питання недоторканності певних, 
чітко визначених законодавством осіб, слід 
зазначити, що особливості цієї тематики, 
а також наукові погляди на неї є різними. 
Адже інститут недоторканості має місце 
не лише в тих державах, де існують авто-
ритарні режими, головною метою яких є 
лише узурпація влади та власне збагачен-
ня. Подібні звичаї надання недоторканос-
ті представникам вищого політичного ін-
стемблішменту також історично функціо-
нують і в країнах із сталими правовими та 
демократичними порядками і традиціями. 
Необхідно наголосити на тому, що у таких 
країнах ця практика залишається через те, 
що виступає гарантом захищеності осіб, 

що мають тимчасову недоторканність від 
їх неправомірного кримінального переслі-
дування під час виконання ними професій-
них обов’язків.
Проте, слід зазначити, що в Україні, 

якщо порівнювати її політичну систему з 
розвиненими країнами Західного світу, не-
доторканність політиків найвищого рівня 
має непомірно широкий характер, що зна-
чною мірою ускладнює розслідування здій-
снених ними злочинів та правопорушень. 
Можна навіть констатувати, що донедавна 
норми чинного кримінального процесуаль-
ного законодавства України майже повністю 
унеможливлювали здійснення швидкого, 
повного та неупередженого розслідування 
і притягнення до кримінальної відповідаль-
ності осіб, які зловживали власною недотор-
канністю.
У вітчизняних науковців нема сумніву у 

тому, що однією з найбільш невідкладних 
справ повинна стати робота з удосконален-
ня правового регулювання розслідування 
злочинів, які були вчинені особами, що ко-
ристувалися своєю недоторканністю у зло-
чинних цілях. Спеціалістами зазначається, 
що конкретними шляхами перетворення 
їх науково-теоретичних поглядів у реаль-
ні дії мали б стати модифікація існуючих 
або ж створення принципово нових форм 
і методів проведення розслідувань, а також 
пропонування дієвих ініціатив з перегляду 
усталеної практики проведення окремих 
процесуальних дій [1].
Надані вище твердження потребують 

бути доповненими тезою про те, що про-
ведення будь-яких слідчих чи оператив-
но-розшукових дій по відношенню до осіб 
із недоторканністю або ж притягнення їх 
до кримінальної відповідальності повинні 
відбуватися виключно на загальних під-
ставах, у повній відповідності до правових 
засад, які полягають у наголошенні на до-
триманні рівності громадян перед законом 
і судом. Саме подібні принципи здійснення 
кримінальних та адміністративно-правових 
проваджень щодо осіб, які тимчасово корис-
туються недоторканністю, й слід вважати 
такими, що відповідають найвищим світо-
вим стандартам з-поміж країн правового та 
демократичного табору.
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Задля того, аби більш краще вивчити 
та дослідити різноманітні фактори впливу 
наявності недоторканності у певних дер-
жавних осіб, а також оцінити та зважити 
позитивні та негативні наслідки застосуван-
ня такої практики, варто провести якісний 
аналіз законодавчих систем розвинених та 
успішних зарубіжних держав у сфері регу-
лювання правового становища голів таких 
держав, їх парламентаріїв та суддів. Висно-
вки, що були сформульовані вітчизняними 
правознавцями наприкінці їх наукових до-
сліджень іноземних державно-політичних 
систем, склалися у декілька умовиводів [2].
Перш за все потрібно підкреслити, що 

політичні особи країн Західного світу, зо-
крема, і законодавці, здійснюють свої повно-
важення на підставі так званого «вільного», 
або загальнонаціонального, депутатського 
мандата. У тих країнах Європи, де застосо-
вується практика проведення виборів зде-
більшого на пропорційній основі, депутати 
отримують свій мандат непрямим шляхом, 
а саме шляхом розподілення мандатів від-
повідно до кількості отриманих голосів ви-
борців під час проведення виборів до зако-
нодавчого органу влади.
Також варто додати, що через здійснен-

ня парламентаріями своїх професійних 
обов’язків до них цілком логічно висувають-
ся деякі вимоги морально-етичного харак-
теру, наприклад, з приводу несумісності їх-
нього мандата з іншими, зокрема, комерцій-
ними видами діяльності. Окрім цього, серед 
розвинених країн із двопалатною законо-
давчою системою існує традиційна різниця 
між правовим становищем членів верхніх і 
нижніх палат парламенту. У даному випадку 
усе залежить від ролі та впливу конкретної 
палати на політичні та законотворчі проце-
си в країні. Уваги потребує також і питання 
щодо типу правової системи, що має місце у 
тій чи іншій країні, адже воно є ключовим 
при розгляді змісту і обсягу парламентської 
недоторканості депутатів.
Вченими підкреслюється, що у право-

вих та демократичних країнах Заходу відбу-
вається поступове зменшення діапазону та 
вагомості ролі політичної недоторканності 
у системі здійснення державної влади. Най-
більш помітними такі процеси є насамперед 

у країнах континентальної Європи, де є по-
ширеною романо-германська правова сис-
тема. У таких державах ще донедавна існу-
вала відносно сильна система захисту членів 
законодавчих органів влади, зокрема, і від 
кримінального переслідування.
Натомість, у Великій Британії, Австра-

лії, Канаді та Сполучених Штатах Америки, 
тобто країнах англо-американського права, 
недоторканість політичних осіб, у тому чис-
лі від притягнення до кримінальної відпо-
відальності, визнається доволі обмеженою, 
що обумовлено насамперед історичними 
традиціями цих країн, а також наявністю у 
цих державах сильної та незалежної судової 
системи.
Проте, при розгляді рівня політичної 

недоторканності та обсягу владних повно-
важень у голів виконавчої влади цих держав 
варто наголосити, що, наприклад, у США 
є наявним дуже сильний та впливовий по-
літичний інститут президентства, тобто у 
цій країні президентська посада є одним з 
ключових засад повсякденного існування 
та життєдіяльності цієї держави. Американ-
ський президент хоча і належить традицій-
но до однієї з двох політичних партій, але 
він є самостійною та дуже потужною фігу-
рою у політичній системі Сполучених Шта-
тів. Зокрема, він наділений владою одноо-
собово приймати величезний обсяг рішень, 
що стосуються повсякденного існування та 
безпеки країни, адже він є верховним голов-
нокомандувачем збройних сил і, водночас, 
головою уряду, тому йому підзвітні усі фе-
деральні виконавчі департаменти (міністер-
ства) США.
Звичайно, що в Америці, як у справжній 

розвиненій демократичній країні, де тради-
ційно існувало верховенство права, завжди 
мали місце речі, які успішно стримували усі 
можливі негативні наслідки сильної прези-
дентської влади. До таких речей перш за все 
потрібно віднести систему стримувань і про-
тиваг, яка, у свою чергу, полягає в існуванні 
сильної законодавчої влади двопалатного 
Конгресу, який, до речі, ніким не може бути 
розпущений, а також сильної, незалежної та 
політично незаангажованої судової системи, 
що по праву є предметом гордості усіх аме-
риканців [3].
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А у країнах Європи, навпаки, здавна 
склався принцип відносної колегіальнос-
ті виконавчої влади, при якому або голова 
уряду (особливо на контрасті з одноосібною 
виконавчою владою американського пре-
зидента) є дуже сильно залежним від своєї 
політичної партії чи конкретно фракції у 
парламенті, а тому повинен ретельно коре-
гувати та погоджувати свою діяльність з чле-
нами своєї політичної сили, (Об’єднане Ко-
ролівство, Німеччина, Нідерланди, Італія та 
ін.), або ж взагалі посада одноосібного голо-
ви уряду є повністю відсутньою, а замість неї 
існує прописана у законодавстві колегіальна 
рада вищих осіб держави (Швейцарія).
Треба зауважити, що серед спільних 

рис, які існують між політичними система-
ми США та країн Європейського Союзу, є, 
наприклад, фактор доволі обмеженого іму-
нітету представників законодавчої гілки 
державної влади, який, до речі, діє здебіль-
шого лише під час здійснення законодав-
цями своїх професійних функцій, тобто ви-
конання власних депутатських обов’язків. 
Окрім цього, наявною також є майже по-
вна відсутність хоча б якогось імунітету від 
кримінальних переслідувань у суддів. Ця 
характерна риса системи північноамерикан-
ського та західноєвропейського судочинства 
майже усіма вітчизняними та зарубіжними 
правознавцями визнається такою, що є сво-
єрідним взірцем для судових систем інших 
країн.
Але все ж таки потрібно наголосити, що 

надзвичайно успішне та ефективне функці-
онування цих згаданих вище судових сис-
тем є можливим лише у країнах із розвине-
ним ліберально-демократичним державним 
устроєм, а також, що є не менш важливим, 
справжнім, а не фіктивним пануванням вер-
ховенства права над усіма сферами суспіль-
но-політичного життя країни. На додаток 
до цього слід згадати ще декілька важливих 
чинників, що забезпечують високий рівень 
правосуддя та справедливості у згаданих 
країнах.
Окрім ефективного органу законодав-

чої влади та справедливої судової систе-
ми, надзвичайно впливовими суспільними 
факторами у західних країнах є засоби ма-
сової інформації, потужно розвинена гро-

мадськість, яка активно контролює усі дії 
та кроки представників державної влади, а 
також існування методів правомірного втру-
чання громадян у політичні процеси та існу-
вання широких можливостей для цілком ле-
гального і миттєвого корегування внутріш-
ньо- і зовнішньополітичного руху держави. 
Усі наведені засоби ефективного контролю 
за діяльністю органів державної влади до-
зволяють розвиненим демократично-пра-
вовим державам обходитися без потреби у 
наділенні осіб із владними повноваженнями 
якимись привілеями, на кшталт недоторка-
ності.
Доречно буде зауважити, що у зв’язку із 

нещодавно прийнятим Верховною Радою 
України Законом «Про внесення змін до 
статті 80 Конституції України (щодо недо-
торканності народних депутатів України)», 
який набере чинності 1 січня 2020 року [4], 
єдиною політичною особою, що має ши-
рокий ступінь недоторканості, залишить-
ся лише Президент України. Адже відомо, 
що вітчизняні судді хоча і зберігають наразі 
певний рівень недоторканності, проте, вони 
не є політичними фігурами [5].
Отже, базуючись на нещодавніх змінах, 

що відбулися після проведення в Украї-
ні парламентських виборів 21 липня 2019 
року, слід вказати на те, що незважаючи на 
довгоочікувану реалізацію волевиявлення 
громадян України, тобто ліквідацію імуніте-
ту від переслідувань, яким так часто полю-
бляли зловживати народні депутати, таке 
діяння потенційно може нести в собі і певні 
ризики, особливо у недостатньо сформова-
ній правовій державі.
Мова йде про те, що при недостатньо 

ефективно діючій системі стримувань і про-
тиваг у державі, а також при високому рівні 
корупції та інших зловживань серед вищих 
осіб держави існують ризики залякування 
та подальшого використання у злочинних 
цілях тих політичних осіб, що не мають ді-
євих засобів самозахисту від подібних зло-
чинних посягань (наприклад, депутатського 
імунітету).

Висновки
Підсумовуючи усі думки відомих експер-

тів та науковців з цього приводу, доцільно 
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буде констатувати те, що незважаючи на 
можливі ризики для держави і суспільства, 
які можуть стати реальністю після нещодав-
ньої ліквідації імунітету від юридичних пе-
реслідувань у народних депутатів України, 
рішення про відміну депутатської недотор-
каності було абсолютно виваженим. Адже на 
прикладі нашої ж сучасної історії ми могли 
спостерігати, що при деяких минулих пре-
зидентах навіть та ж недоторканність депу-
татів аж ніяк не була на заваді узурпації вла-
ди, негативні наслідки якої українському на-
родові вже не раз доводилося ліквідовувати 
лише за допомогою масових акцій протесту 
та Революції гідності.
Найбільш надійним та єдиним правиль-

ним способом позитивного для українсько-
го народу та громадськості вирішення цієї 
проблеми є комплексний підхід у реформу-
ванні вітчизняних державно-владних інсти-
тутів та переведенні їх на один рівень з ви-
сокими нормами та стандартами функціону-
вання таких установ у розвинених країнах 
Північної Америки та Західної Європи.
Серед конкретних кроків, що мають бути 

зроблені представниками вищого держав-
ного керівництва країни, обов’язково пови-
нні бути запровадження найбільш ефектив-
них методів знищення корупційних схем, з 
огляду на досвід найбільш успішних в цьому 
сенсі країн, якісний розвиток вітчизняної 
освіти та науки, термінове покращення рів-
ня життя звичайних громадян та робота над 
поверненням тимчасово окупованих україн-
ських територій.
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SUMMARY 
The issues of legal support for the inviolability of 

the President and the People’s Deputies of Ukraine 
are considered. By analyzing scientifi c views, the 
author defi nes the concepts of “inviolability” and 
“legal support” (in relation to the legal status of 
special subjects). The characteristic features of the 
activities of such entities and their legal status as 
prerequisites for their inviolability are identifi ed. 
Suggestions were made regarding the improvement 
of the Institute of the Presidential and People’s 
Deputies of Ukraine. Amendments to the national 
legislation are proposed to increase the effectiveness 
of the activity of the people’s deputies and to 
improve the motivationally-encouraged forms of 
their professional activity.

Keywords: inviolability, legal security, legal 
equality, special status, state power, legal regulation, 
legislation, branch of power, reforms.
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ÑÎÌÀÒÈ×ÍÅ ÏÐÀÂÎ ËÞÄÈÍÈ 
ÍÀ ÌÎÄÈÔ²ÊÀÖ²Þ ÑÂÎÃÎ Ò²ËÀ

Модифікація тіла сьогодні відбувається 
по всьому світу в різних формах і з багатьох 
причин. Історично в багатьох культурах 
здійснювалися обмежувальні та виснажли-
ві модифікації жіночих тіл. Нині практика 
є іншою, як то використання косметичної 
хірургія, пірсинг тіла, татуювання та інші. 
Тенденція модифікації тіла розширюється 
новими та все більш химерними методами.
Науковці сучасний процес розширення 

способів модифікації тіла, а основне їх актив-
но зростаючу популярність називають про-
цесом «демократизація» модифікації тіла. 
Також доводиться, що суспільний смак змі-
нюється, тому татуювання та інші моди-
фікації тіла сприймалися як законні форми 
вираження, з вираженою особистістю через 
татуювання.
Правове регулювання модифікації тіла не 

відмічається чіткістю. Європейські країни 
зводять об’єм регулювання до встановлення 
віку за яким особа може здійснювати модифі-
каційні дії та ліцензування фахівців. Остан-
ній вид діяльності не врегульований націо-
нальними нормами цивільного права.
Проаналізовано, що щодо віку позиції кра-

їн також розбіжні. Більшість держав дозво-
ляють татуювання після повноліття, однак 
деякі держави передбачають право отриман-
ня дозволу у батьків у більш ранньому віці 
Австралія, Австрія Хорватія, Словаччина, 
Україна (від 16 років), Іспанія, Нідерланди, 
(від 14 років). Великобританія робить виня-
ток для неповнолітніх тільки у випадку тату-
ювання з медичних причин. В деяких держа-

 ÒÓÐßÍÑÜÊÈÉ Þð³é ²âàíîâè÷ - äîêòîð åêîíîì³÷íèõ íàóê, ÷ëåí ÍÊÐ 
Êîíñòèòóö³éíîãî ñóäó Óêðà¿íè

ÓÄÊ 340.12: 342.726

вах взагалі відсутнє регулювання, в наслідок 
чого фахівці сперечаються про тлумачення 
питання віку за аналогією з іншими норма-
ми, зокрема Німеччина, Естонія, Бельгія. 
Акцентовано на важливості знайти ро-

зумну відповідність між правом на модифі-
кацію тіла та зовнішнім виглядом особи у 
суспільстві, особливо в тому разі, якщо вка-
зане стосується певних вимог у сфері праці. 
Законодавство цивілізованих держав визна-
чає прийнятність наявності стандартів 
зовнішнього вигляду та одягу, які обрані на 
підприємстві, установі організації. Отож, 
роботодавець має легальне право створюва-
ти корпоративні норми, які включають в 
тому числі зовнішній вигляд. Представники 
з татуюванням чи пірсингом підлягають 
стигматизації за фактом зовнішнього ви-
гляду, особливо яскраво це проявляється під 
час прийому на роботу, тому вони змушені 
шукати роботу більш інклюзивних робочих 
місцях. 
Право на модифікацію тіла може визна-

чатися соматичним право людини в тому 
разі, якщо воно не порушує законні інтереси 
інших осіб. В юридичному правотворчому по-
рядку вказане право зазвичай чітко визна-
чається, проте діє принцип «особі дозволено 
робити все, що прямо не заборонено законом». 
Судова практика доводить, що суди не визна-
чають дискримінаційними вимоги робото-
давця щодо зовнішнього вигляду чи вимог щодо 
одягу своїх працівників. 
Ключові слова: соматичні права, тіло лю-

дини, модифікація, татуювання.
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Постановка проблеми
Модифікація тіла сьогодні відбуваєть-

ся по всьому світу в різних формах і з бага-
тьох причин. Приклади модифікацій тіла 
з усього світу включають пірсинг носа, 
пов’язаний з індуїзмом, подовження шиї 
в Таїланді та Африці, татуювання хною 
в Південно-Східній Азії та на Близькому 
Сході, видалення зубів на Балі, пірсинг 
губ та розтягнення мочки вух в Африці та 
обрізання жінок та чоловіків у багатьох 
регіонах світу.
Два видатні історичні приклади моди-

фікації тіла - перев’язування ніг та корсе-
ти. Протягом сотень років в Китаї звичай-
но виконували цю традицію на дівчатках, 
починаючи від 3 до 7 років і протягом всьо-
го життя. Всі пальці ніг, окрім великого, 
були зламані і складені навпіл. Пов’язки 
змінювали часто, підтримуючи постійний 
тиск. До кінця процесу ноги жінки зазви-
чай були довжиною лише кілька сантиме-
трів. Хоча перев’язування ніг по суті калі-
чить жінок, які пройшли процес, батьки 
продовжували практику, щоб покращити 
шанси дочки на одруження. 
В багатьох культурах здійснювалися 

обмежувальні та виснажливі модифікації 
жіночих. У західних країнах у вікторіан-
ську епоху жінки повинні були носити 
жорсткі корсети, намагаючись отримати 
ідеальну фігуру з широкими стегнами 
та крихітними таліями, зав’язаними на 
12 дюймів. Фактично таке корсетування 
було формою постійної модифікації тіла 
[1]. 
Однак питання модифікації тіла є ак-

туальним і нині. Вказане є одним з про-
явів соматичних прав, тобто права люди-
ни розпоряджатися своїм тілом. Питання 
прав людини нового покоління розгля-
дали науковці як з погляду теорії, так і 
філософії права, зокрема С. Головатий, 
І. Жаровська, Ю.Бисага, П.Рабінович, 
С.Сливка, С.Стеценко, О. Скакун, В. Ко-
вальчук та багато інших. Проте комп-
лексного правового аналізу таких прав 
людини на модифікацію свого тіла через 
призму соматичної групи прав ще не було 
предметом розгляду. 

Постановка завдання
Метою цієї статті є аналіз такого виду 

соматичних прав людини як право на мо-
дифікацію свого тіла. 

Виклад основних положень
Нині практика є іншою, як то викорис-

тання косметичної хірургія, пірсинг тіла, 
татуювання та інші. Сьогодні тисячі людей 
змінюють свої тіла різними химерними та 
незвичайними способами. Люди, яких на-
зивають «художниками з модифікації тіла», 
проводять нетрадиційні хірургічні проце-
дури, що варіюються від простих, таких як 
імплантація металевих болтів на шию лю-
дини, до самих крайніх, таких як створен-
ня хребтів під шкірою людини, для того 
щоб зробити її схожим на людську ящірку. 
Популярними є калібрування вушних ра-
ковин та розтягування їх до гіганських роз-
мірів. 
Тенденція модифікації тіла розширю-

ється новими та все більш химерними мето-
дами лікування. У Японії популярно серед 
молоді вводити велику кількість фізіоло-
гічного розчину в обличчя, потім притис-
каючи великий палець до середини, щоб 
створити відступ. Це залишає тимчасовий 
вигляд, що нагадує пончик, який отримав 
назву «голова бублика».
Науковці сучасний процес розширення 

способів модифікації тіла, а основне їх ак-
тивно зростаючу популярність називають 
процесом «демократизація» модифікації 
тіла [2, c.1097]. Д. Робертс це пояснює так 
- татуювання все більш помітно в сучасних 
західних країнах. Колись поширене серед 
групи матросів, байкерів та ув’язнених, 
татуювання, ймовірно, стали широко при-
йнятною споживчою практикою, при цьо-
му стереотипи, пов’язані з модифікацією 
тіла, стираються, і зрушення, що відбува-
ються в соціальному позиціонуванні цих 
практик. 
Канадські вчені доводять, що суспіль-

ний смак змінюється, тому татуювання та 
інші модифікації тіла сприймалися як за-
конні форми вираження, з вираженою осо-
бистістю через татуювання [3, c. 221].
Проте не тільки популярність через 

модну тенденцію є прикладом активної 
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модифікації, але й зміна психологічного 
сприйняття себе як особистості, бажання 
виокремити свою внутрішню сутність через 
зовнішній вигляд. Так, дослідженні сту-
дентів північноамериканських коледжів, 
проведених групою експертів під керівни-
цтвом Л. Діксона виявив, що татуювання 
можуть грати важливу функцію формуван-
ня сенсу у формуванні ідентичності дорос-
лої людини. Основними причинами, які 
формували рішення учасників досліджен-
ня мати татуювання, були такі як фактор 
пам’яті про життєві зміни, естетичну при-
вабливість, наголос на груповій приналеж-
ності чи інших стосунках, або як згадка про 
близьких людей [4]. Вагітність набагато 
сильніше пов’язана з наявністю татуювань 
у жінок, ніж у чоловіків [5, c. 416].
Інші вчені дослідили, що жінки частіше, 

ніж чоловіки, мають пірсинг тіла, але тату-
ювання частіше зустрічаються серед. Хоча 
татуювання були поширеними серед чоло-
віків і жінок у віці від 20 до 39 років, все 
найвищі показники татуювання були вияв-
лені серед жінок 20-х років. Отримані дані 
свідчать про те, що гендерна модель тату-
ювання може змінюватися, особливо серед 
молодих людей. 
Правове регулювання модифікації тіла 

не відмічається чіткістю. Європейські кра-
їни зводять об’єм регулювання до встанов-
лення віку за яким особа може здійснювати 
модифікаційні дії та ліцензування фахівців.
Датський закон про татуювання вказує, 

що наступає відповідальність для осіб, які 
проводять татуювання для осіб до 18 років, 
а також на голові, шиї та руках. Також вка-
зано, що відповідальність не поширюється, 
якщо такі дії здійснюються за кордоном [6].
Закон Мальти «Про контроль татую-

вання» визначає два склади злочину «5. (1) 
правопорушенням будь-якої особи, якій не 
виповнилося вісімнадцяти років, просити, 
дозволяти, зазнавати або допускати татую-
вання будь-якої частини тіла. (2) будь-яким 
іншим особам здійснювати татуювання 
будь-якої частини свого тіла, за винятком 
випадків, коли татуювання виконується 
особою, яка володіє дійсною ліцензією» [7]. 
Санкція передбачає штраф, або позбавлен-
ня волі до 6 місяців. До речі, строк ліцензії 

на заняття тату діяльністю видається тіль-
ки на один рік. 
Про потребу регулювання по-

слуг татуювання вказують і відчизня-
ні фахівці в цивільному праві. Слід по-
годитися з позицією А.О. Мілевської 
про те, що «не кожен виконавець може на-
давати послуги з татуювання, а тільки той, 
що володіє необхідними знаннями, вмін-
нями чи кваліфікацією. Проте, аналізую-
чи дані послуги та практику їх надання в 
Україні, важко встановити якими ж зна-
ннями чи кваліфікацією має володіти дана 
особа. Класифікатор професій України не 
містить згадок про таких фахівців, не зна-
йдено і вимог до такої посади, що свідчить 
про те, що держава, оминаючи в правовому 
регулюванні таку діяльність, не встановлює 
мінімальні компетентності до виконавців 
послуги, що є абсолютно неправильним. 
Згадаємо хоча б про те, що дана послуга 
має безпосередній вплив на шкіру люди-
ни, і його безпечність може бути досягнута 
лише тоді, коли особа володіє необхідни-
ми знаннями з анатомії, правил здійснен-
ня місцевої анестезії, розрізняє асептики 
та антисептики, вміє запобігати розвитку 
алергічних реакцій і т.д. Тобто, дана особа 
має мати медичну кваліфікацію, а не лише 
пройти курси майстрів татуажу» [8, c.327].
Щодо віку позиції країн також розбіж-

ні. Більшість держав дозволяють татуюван-
ня після повноліття, однак деякі держави 
передбачають право отримання дозволу у 
батьків у більш ранньому віці Австралія, 
Австрія Хорватія, Словаччина, Україна (від 
16 років), Іспанія, Нідерланди, (від 14 ро-
ків). Великобританія робить виняток для 
неповнолітніх тільки у випадку татуюван-
ня з медичних причин. До речі, в деяких 
державах взагалі відсутнє регулювання, 
в наслідок чого фахівці сперечаються про 
тлумачення питання віку за аналогією з ін-
шими нормами, зокрема Німеччина, Есто-
нія, Бельгія. 
На рівні законодавчої ініціативи нині 

розглядається питання про заборону та-
туювання в Росії. Мотивація наступна тату 
слід розглядати як крайню ступінь язични-
цтва. Татуювання небезпечні для здоров’я 
і можуть привести до виникнення смер-
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тельно небезпечних захворювань. Також 
тату про «духовному інтелектуальну кризу» 
і надлишку статевих гормонів у людини, їх 
носять [9].
Акцентуємо на важливості знайти ро-

зумну відповідність між правом на модифі-
кацію тіла та зовнішнім виглядом особи у 
суспільстві, особливо в тому разі, якщо вка-
зане стосується певних вимог у сфері праці. 
Законодавство цивілізованих держав ви-
значає прийнятність наявності стандартів 
зовнішнього вигляду та одягу, які обрані 
на підприємстві, установі організації. Така 
уніфікація має ряд переваг, що включають 
вирівнювання працівників під брендом ор-
ганізації, професіоналізація роботи, відпо-
відність нормам охорони праці та безпеки 
та створення почуття організаційної іден-
тичності. Уніформи створені для того, щоб 
допомогти членам громадськості швидко 
визначити персонал та звернутися за до-
помогою до правильного члена персона-
лу. Отож, роботодавець має легальне право 
створювати корпоративні норми, які вклю-
чають в тому числі зовнішній вигляд.
Представники з татуюванням чи пір-

сингом підлягають стигматизації за фактом 
зовнішнього вигляду, особливо яскраво це 
проявляється під час прийому на роботу, 
тому вони змушені шукати роботу більш 
інклюзивних робочих місцях. За даними 
XpertHR (2015), багато роботодавців ство-
рюють вимоги до одягу працівника та зо-
внішнього вигляду на робочому місці. За 
результатами опитування, 578 роботодав-
ців у Великобританії повідомлялося, що: 
майже три чверті вибірки застосовували 
політику дрес-коду; найбільша користь від 
запровадження норм одягу була сприйнята 
як «встановлення стандартів» уставлення 
до культури робочого місця; татуювання та 
пірсинг були дозволені лише у 41% опита-
них організацій [10, c.67].
Наприклад, у Starbucks, співробітники 

 ініціювали онлайн-петицію, спрямовану 
на зміну політики татуювання. В наслідок її 
працівникам було дозволено демонструва-
ти татуювання за умови, що воно є «зі сма-
ком» і не видно на обличчі або горлі [11].
В літературі описаний наступний казус. 

Жінку журналістку з татуюванням попро-

сили прикрити його на час телепередачі, 
вона не доклала жодних зусиль, щоб зроби-
ти це і тому була звільнена. Суд визнав, що 
дії роботодавця не вбачали дискримінації 
[12].
Розширюються стандарти визначення 

ідентичності навіть для представників пра-
воохоронних органів. Судовий позов роз-
глядався у 2012 р. у федеральної землі Пів-
нічний Рейн-Вестфалія Німеччини, оскіль-
ки чоловіка не допустили до конкурсу для 
навчання на поліцейського. Підставою 
було наявність татуювання на обох руках у 
вигляді черепа, жіноче лице із зав’язаним 
ротом і бійцівський собака, оскільки такий 
вигляд несумісний з принципами нейтралі-
тету службовця поліції. Суд запропонував 
компромісний варіант: на службі чоловік 
повинен завжди з’являтися в одязі з до-
вгим рукавом [13]. 
Репрезентативним є прецедент США, 

що стосується дискримінації на підставі зо-
внішнього вигляду «Cloutier v. Costco Whole-
sale Corp», де заборона працівнику носити 
ювелірні вироби також було висунуто як 
вимога релігійної дискримінації. Кімберлі 
Клутьє стверджувала, що її роботодавець, 
нерозумно ставився до прикрас для облич-
чя, що було основою її релігійної практики 
як члена Церкви модифікації тіла. Перед 
першим робочим днем   Cloutier отримала 
копію трудової угоди, яка містила дрес-код 
працівника. Коли її найняли, у Клутьє було 
кілька сережок та чотири татуювання, але 
жодного пірсингу на обличчі. З часом Клу-
тьє займалася різними формами модифіка-
ції тіла, включаючи пірсинг обличчя та рі-
зання шкіри, які, як вона визнала, не були 
мотивовані релігійною вірою. Підприєм-
ство переглянуло свій дрес-код, щоб забо-
ронити будь-які прикраси для обличчя, за 
винятком сережок, але позивачка не вра-
хував нову політику, тому була звільнена. 
Суд обґрунтував, що Costco мало законний 
інтерес представляти перед клієнтам до-
сить професійний вигляд. Будучи каси-
ром, позивачка регулярно спілкувалася з 
клієнтами, і її пірсинг обличчя погіршував 
професійний образ, який був на розсуд 
Костко. Суд відкинув тут релігійний чин-
ник як дискримінаційний [14].
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Висновок
Право на модифікацію тіла може визна-

чатися соматичним право людини в тому 
разі, якщо воно не порушує законні інтер-
еси інших осіб, особливо на сучасному етапі 
демократичних перетворень в Україні, 
який «характеризується загостренням по-
літичних і соціальних суперечностей»[15, c. 
242]. В юридичному правотворчому поряд-
ку вказане право зазвичай чітко визнача-
ється, проте діє принцип «особі дозволено 
робити все, що прямо не заборонено зако-
ном». Судова практика доводить, що суди 
не визначають дискримінаційними вимоги 
роботодавця щодо зовнішнього вигляду чи 
вимог щодо одягу своїх працівників. 
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SOMATIC HUMAN RIGHT TO 
MODIFY HIS/HER BODY

Body modifi cation is happening all over 
the world today in many forms and for many 
reasons. Historically, many cultures have un-
dergone restrictive and debilitating modifi ca-
tions of female bodies. Now practice is differ-
ent, such as the use of cosmetic surgery, body 
piercing, tattoos and others. The trend of 
body modifi cation is expanding with new and 
increasingly bizarre methods.

Scientists call the modern process of ex-
panding ways of body modifi cation, and main-
ly the actively growing popularity, the process 
of “democratization” of body modifi cation. It’s 
also proven that the public taste is changing, 
so tattoos and other body modifi cations are 
seen as legitimate forms of expression, with an 
expression of personality through tattoos.

Legal regulation of body modifi cation 
is not clear. European countries reduce the 



15

Òóðÿíñüêèé Þ.². - Ñîìàòè÷íå ïðàâî ëþäèíè íà ìîäèô³êàö³þ ñâîãî ò³ëà

amount of regulation to the age at which a 
person can perform modifi cation and licens-
ing of specialists. The latter activity is not gov-
erned by national rules of civil law.

It is analyzed that countries’ positions on 
age are also different. Most states allow tattoos 
after the age of majority, but some states pro-
vide for the right to obtain permission from 
parents at an earlier age: Australia, Austria, 
Croatia, Slovakia, Ukraine (16 years old), 
Spain, and Netherlands (14 years old). The 
UK only makes an exception for minors if 
they are tattooed for medical reasons. In some 
countries, there is no regulation whatsoever, 
which is why experts argue about interpret-
ing age by analogy with other norms, such as 
Germany, Estonia, and Belgium.

Emphasis is placed on the importance of 
fi nding a reasonable match between the right 
to body modifi cation and the appearance of 
the individual in society, especially if the above 
applies to certain requirements in the fi eld of 

work. Legislation of the civilized States deter-
mines the admissibility of the presence of stan-
dards of appearance and clothing, which are 
selected at the enterprise, institution, organi-
zation. Therefore, the employer has a legal 
right to create corporate norms that include 
appearance. Representatives with tattoos or 
piercings are stigmatized by appearance, espe-
cially when they are hired, so they are forced 
to look for jobs in more inclusive workplaces.

The right to body modifi cation may be 
determined by a somatic human right insofar 
as it does not violate the legitimate interests 
of others. In law-making, this right is usually 
clearly defi ned, but there is a principle “a per-
son is allowed to do anything that is not ex-
pressly prohibited by law.” The case law has 
shown that courts do not fi nd discriminatory 
employer requirements for appearance or 
their employees’ clothing requirements.

Keywords: somatic rights, human body, 
modifi cation, tattoos.



16Ïðàâî.ua ¹ 1, 2020

Òåîð³ÿ, ³ñòîð³ÿ äåðæàâè ³ ïðàâà, êîíñòèòóö³éíå ïðàâî

ÓÄÎÑÊÎÍÀËÅÍÍß ÅËÅÊÒÐÎÍÍÎÃÎ ÓÐßÄÓÂÀÍÍß 
Â ÊÎÍÒÅÊÑÒ² ÅÔÅÊÒÈÂÍÎ¯ ÑÈÑÒÅÌÈ 

ÖÈÔÐÎÂÎ¯ ²ÄÅÍÒÈ×ÍÎÑÒ²

Стаття присвячена аналізу правових ас-
пекти удосконалення електронного урядуван-
ня в контексті ефективної системи цифрової 
ідентичності. 
Доведено, що конституційне право первин-

но імплементує ідеї трансформації публічно-
правового життя. Доктрина конституціона-
лізму передбачає принцип участі громадян у 
здійсненні публічної влади, комунікацію з гро-
мадськістю, а основне прийняття державних 
рішень з врахуванням думки громадян. Отож 
електронне врядування первинно націлене на 
ефективну реалізацію вказаних принципів. 
Його слід вважати засобом демократизації 
державної влади та конституційного – право-
вих норм. Електронне управління виокремлює 
таку важливу функцію як забезпечення участі 
громадськості у формі звернення громадян. 
Петиція - це офіційний запит, адресова-

ний владі та підписаний численними особа-
ми. За допомогою петицій громадяни мають 
змогу висловити підтримку чи невдоволення 
урядовими ініціативами та надати відгуки 
урядовим установам. 
Петеційна форма звернень в Україні по-

требує удосконалення в аспекті ідентифікації 
особи. Запозичивши позитивний досвід норма-
тивно на національному рівні слід визначити 
ряд вимог, для можливості функціонального 
забезпечення петеційної форми участі грома-
дян та збереження конфіденційності інфор-
мації.
Ключові слова: електронний уряд, циф-

рова ідентичність, електронна петиція, до-
ступність влади.

 ÐÎÌÀÍ×ÓÊ Îëüãà Çàõàð³âíà - çäîáóâà÷ êàôåäðè êîíñòèòóö³éíîãî ïðàâà òà 
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ÓÄÊ 342.727

Постановка проблеми
Однією з найбільш затребуваних реформ 

сучасної конституційно-правової реальності є 
широке застосування інформаційно-комуніка-
ційних технологій на публічній службі. Швидкі 
події в цій галузі та величезні перспективи, які 
вони мають у різних сферах, не тільки посили-
ли очікування громадськості для управління, 
орієнтованої на громадян, вони також поста-
вили значні виклики перед публічною владою 
та правовою системою для задовольнити зрос-
таючі очікування громадян шляхом пропону-
ючи покращені послуги та інноваційні рішен-
ня проблем публічного управління. Вказане 
є досить важливим в сучасній конституційній 
реформі, оскільки «формування громадян-
ського суспільства та заохочення громадської 
активності визнано пріоритетним завданням 
суспільнополітичного розвитку» [1, c.242].

Стан дослідження
Проблемою відкритості та доступності 

органів публічної влади займалися пред-
ставники як теоретичної юриспруденції, так 
і конституційного і адміністративного пра-
ва, зокрема О. Дніпров, О. Зарічний, І. Жа-
ровська, В. Ковальчук, Ю. Бисага, Д. Бєлов, 
О. Скрипнюк та інші. Проте активне впро-
вадження системи електронного урядування 
потребує додаткового аналізу проблемних 
питань в цій сфері. 

Метою статті є правові аспекти удоскона-
лення електронного урядування в контексті 
ефективної системи цифрової ідентичності. 
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Виклад основних положень
Конституційне право первинно імпле-

ментує ідеї трансформації публічно-право-
вого життя. Доктрина конституціоналізму 
передбачає принцип участі громадян у здій-
сненні публічної влади, комунікацію з гро-
мадськістю, а основне прийняття держав-
них рішень з врахуванням думки громадян. 
Отож електронне врядування первинно на-
цілене на ефективну реалізацію вказаних 
принципів. Його слід вважати засобом демо-
кратизації державної влади та конституцій-
ного – правових норм. 
Така первинна ідея демократизації пе-

редбачає активне впровадження інфор-
маційно-комунікативних технологій в усіх 
цивілізованих державах, влада по всьому 
світу розпочали програми та проекти, які 
прагнуть кардинально покращити надання 
державних послуг шляхом прийняття ІКТ 
у державному секторі. Насправді відомий 
як електронний уряд, цифровий уряд, елек-
тронне управління та уряд в Інтернеті стати 
провідною ознакою реформи державного 
сектору як в розвинених, так і в країнах, що 
розвиваються. Фактично електронний уряд 
позиціонується як засіб подолати обмеження 
традиційних бюрократій та тим більше по-
кращити надання державних послуг. 
Історично ініціативи електронного уряду 

були спрямовані на покращення внутрішніх 
процесів та ефективності роботи державних 
агентств, тепер все більше проектів електро-
нного уряду використовуються для спроби 
надання інтегрованих послуг громадянам, 
бізнесу та іншим зацікавленим сторонам. Зго-
дом система електронного врядування роз-
ширилася і включає в собі на дання послуг у 
різних сферах, зокрема прийнято виділят и: 

· електронне управління, зосереджене 
на внутрішньодержавному процесі управлін-
ня (G2G); 

· електронні послуги,  орієнтовані на 
надання державних послуг громадянам та 
бізнесу (G2C / G2B); 

· та електронне громадянство, орієнто-
ване на вклад громадян та бізнесу в управ-
ління (C2G, B2G) [2, c.1916].
Електронне управління виокремлює таку 

важливу функцію як забезпечення участі гро-
мадськості у формі звернення громадян. 

Петиція - це офіційний запит, адресова-
ний владі та підписаний численними особа-
ми. За допомогою петицій громадяни мають 
змогу висловити підтримку чи невдоволення 
урядовими ініціативами та надати відгуки 
урядовим установам. У світі підписанти пе-
тиції зазвичай надають унікальний іденти-
фікатор (наприклад, національний іденти-
фікаційний номер) разом із власноручним 
підп исом, щоб не допустити фальшивості або 
дублювання підписів. Враховуючи високу 
вартість збору та перевірки підписів петицій 
вручну, не дивно, що петиції все більше до-
ступні в Інтернеті. Електронні петиції пред-
ставляють суттєві переваги щодо фізичної 
петицій: набагато простіше охопити велику 
кількість людей, які потенційно зацікавлені 
у їх підписанні, і процес перевірки підписів 
може бути автоматизований.
Петиційна форма звернень в Украї ні по-

требує удосконалення в аспекті ідентифікації 
особи. Зокрема, стаття 23-1 Закону України 
«Про звернення громадян» визначає загаль-
ні положення про сутність електронної пе-
тиції, порядок її подання та розгляду. Так 
«відповідні органи державної влади, орга-
ни місцевого самоврядування та громадські 
об’єднання під час збору підписів на підтрим-
ку електронної петиції зобов’язані забезпе-
чити серед іншого і «електронну реєстрацію 
громадян для підписання петиції; недопу-
щення автоматичного введення інформації, 
у тому числі підписання електронної пети-
ції, без участі громадянина; фіксацію дати і 
часу оприлюднення електронної петиції та 
підписання її громадянином»[3]. Вказаний 
акт тільки в загальному встановлює основні 
принципи ідентифікації. 
Підзаконний нормативний акт, який дещо 

ширше тлумачить цю дію полягає в наступно-
му. Постановою Кабінету Міністрів України
від 22 липня 2016 р. № 457 затверджено По-
рядок розгляду електронної петиції, адре-
сованої Кабінету Міністрів України. Там не 
міститься інформації про ідентифікацію під-
писантів, виключно розширено ведеться 
мова про ініціатора петиції. Зокрема «грома-
дянин, який бажає представити свою пози-
цію щодо петиції, заповнює спеціальну фор-
му, яка розміщена на Урядовому порталі або 
веб-сайті громадського об’єднання. Громадя-
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нин, який бажає представити свою позицію 
щодо петиції, повинен ідентифікуватися на 
Урядовому порталі або веб-сайті громадсько-
го об’єднання за допомогою засобів електро-
нної ідентифікації, що підпадають під схему 
електронної ідентифікації, затверджену Кабі-
нетом Міністрів України» [4]
Відповідно існує Положення про інте-

гровану систему електронної ідентифікації, 
яке було затверджено постановою Кабінету 
Міністрів України від 19 червня 2019 р. № 
546. Воно подає наступне тлумачення «інте-
грована система електронної ідентифікації 
- інформаційно-телекомунікаційна система, 
яка призначена для технологічного забезпе-
чення зручної, доступної та безпечної елек-
тронної ідентифікації та автентифікації ко-
ристувачів системи, сумісності та інтеграції 
схем електронної ідентифікації, їх взаємодії з 
офіційними веб-сайтами (веб-порталами), ін-
формаційними системами органів державної 
влади, органів місцевого самоврядування, 
юридичних осіб і фізичних осіб - підприєм-
ців, забезпечення захисту інформації та пер-
сональних даних з використанням єдиних 
вимог, форматів, протоколів та класифікато-
рів, а також задоволення інших потреб, ви-
значених актами законодавства» [5]
Отож, зробити ці дії можливо наступним 

чином.
1. Шляхом отримання електронного 

цифрового підпису, що вимагає комплексу 
попередніх дій та необхідності відвідання 
компетентних уповноважених органів, на-
приклад представництво АЦСК органів юс-
тиції України, які доступні тільки в обласних 
центрах. 

2. Ідентифікація через ID-картки мож-
лива тільки для власників нового, пластико-
вого паспорта з реквізитами безпеки доступу 
до чипа персональних даних. Якщо особа є 
власником паспорта громадянина у формі 
ID-картки без відповідного чипа та/або пас-
порта у форматі книжечки, пройти процеду-
ру ідентифікації за їх допомогою неможливо.

3. Через BankID – це спосіб електро-
нної автентифікації громадян за допомогою 
їхніх даних у банку, де вони обслуговуються.
Цей сервіс дозволяє онлайн, без необхіднос-
ті особистого візиту, підтвердити особистість 
людини. Проте має суттєві перестороги, в 

електронному порядку необхідно вводити 
свої дані, необхідним є введення логіна, па-
роля, номера картки тощо. Отож користувачі 
повинні бути впевнені у безпечності переда-
чі такої інформації, оскільки при цьому вико-
ристовуються дані людини, що зберігаються 
в банку, де вона обслуговується, – ПІБ, пас-
порт, ІНН, адреса, електронна пошта та інші.

4. Використовуючи послугу MobileID. 
Проблема в тому, що звичайна SIM-карта не 
дає змоги записати на неї електронний під-
пис, тому необхідним є відвідування центру 
обслуговування клієнтів оператора [на під-
ставі аналізу даних 6]. 
На сайті офіційного інтернет представни-

цтва Президента України така ідентифікація 
не є доступною, як до речі й ідентифікація 
через Ідентифікація через ID-картки [7]. 
Поряд з цим, безпечна і надійна система 

цифрової ідентичності визнається важливою 
складовою розвитку електронного уряду. З 
одного боку, і для раціональності та ефектив-
ності важливо запропонувати користувачеві 
унікальний ідентифікатор під час взаємодії з 
різними державними структурами. З іншого 
боку, за певних обставин видається необхід-
ним зберегти анонімність користувача, щоб 
не гальмувати активність користувачів. Таке 
обмеження суперечить принципам систем 
Web 2.0, що передбачає взаємодію та кому-
нікацію. 
Наприклад, якщо мова йде про надання 

особистого висновку громадянина про рівень 
якості надання публічної послуги, користувач 
може дійсно бажати залишатись анонімним. 
За відсутності унікального ідентифікатора 
та неможливості взаємодії анонімним спосо-
бом громадянин отримує дві можливості, або 
утворювати декілька ідентифікаторами для 
доступу до різних сервісів, або створити ви-
гадані ідентичності для збереження анонім-
ності. Така ситуація за твердженням фахівців 
«створює складність та когнітивні витрати та 
збільшує ризик шахрайства та надмірності 
даних» [8].
З технічної точки зору цілком можли-

во, що унікальний ідентифікатор може бути 
сертифікований державним органом, щоб 
дозволити доступ до всіх публічних онлайн-
сервісів. Наприклад, платформи Facebook 
та Google дали можливість використовувати 
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свої відповідні ідентифікатори для підклю-
чення до сайтів за допомогою API Facebook 
Connect та API відкритого соціального іден-
тифікації Google (інтерфейси програмування 
програм). Тому для державних систем уні-
кальна ідентифікація викликає фундамен-
тальне питання щодо централізації іденти-
фікації даних стосовно набору державних 
органів, які можуть створити і управляти 
ідентифікаторами. Тобто необхідною є сис-
тема, подібніа до Facebook та Google, де усі 
сервіси підключалися б до єдиної системи, 
яка управляє даними про з’єднання та на-
дає дозволи на доступ. Встановлення такої 
структури залежить від того, чи є унікальний 
ідентифікатор, концептуально (тобто, яка ін-
формація) та адміністративно (тобто як вона 
обробляється), визначений для кожного гро-
мадянина в управлінських відносинах краї-
ни. 
Якщо такий ідентифікатор ключа існує 

(як це має місце в деяких європейських кра-
їнах), централізована система аутентифікації 
буде прозорою для користувача. Якщо тако-
го унікального ідентифікатора не існує (як це 
відбувається наприклад у Франції), реаліза-
ція є більш складною, оскільки вимагає по-
ступової заміни декількох входів одним логі-
ном. У Франції портал service-public.fr розро-
бляється з метою доступу до всіх державних 
служб (наприклад, соціальне забезпечення, 
декларація про доходи) за допомогою єдино-
го входу. З етичних міркувань та для запобі-
гання перетину даних і, таким чином, захис-
ту конфіденційності громадян було прийня-
то рішення створити окремий конкретний 
ідентифікатор для цього порталу [9]. 
Технічні досліджень продемонстрували 

небажання громадян приймати унікальні 
системи ідентифікації. Прийняття корис-
тувачів часто затримується занепокоєнням 
щодо контролю та / або використання даних 
для злочинних дій. 
Багато доступних на сьогодні електро-

нних петицій просто збирають ім’я та наці-
ональний ідентифікаційний номер підпис-
ників. Зважаючи на те, що ця інформація 
не є секретною, неможливо перевірити, чи 
справді підписант петиції надає свої власні 
дані. Іншими словами, виявити обман не вда-
ється, що зменшує надійність списку підписів 

петиції. Щоб запобігти цьому, деякі сервери 
електронних петицій перевіряють IP-адресу 
підписанта та дозволяють лише один підпис 
на IP-адресу. Але це обмежує права корис-
тувачів на свободу висловлення думки, саме 
тих які використовують IP-адресу умісно з 
іншими людьми (наприклад, що в деяких ор-
ганізаціях тисячі користувачів поділяють ту 
саму IP-адресу). 
Для того, щоб електронний підпис під пе-

тицією був унікальним та законним, необхід-
но використовувати криптографічні засоби, 
такі як цифрові підписи, як зокрема пропо-
нується нині в Україні. Якщо припустити, що 
громадяни мають електронні картки елек-
тронного посвідчення, очевидним способом 
реалізації електронних петицій є те, щоб гро-
мадяни підписували їх за допомогою ключів, 
наявних на їх електронній картці. Однак 
таке рішення проблематично з точки зору 
конфіденційності. Сертифікат відкритого 
ключа електронного ідентифікатора (необ-
хідний для підтвердження цифрового під-
пису) містить багато інформації про власника 
картки, наприклад, ім’я, номер національно-
го реєстру та дату народження. Розкриття 
всієї цієї інформації для підписання петиції, 
безумовно, буде суперечити принципу міні-
мізації даних, що ґрунтується на юридичній 
доктрині захисту персональних даних. Мі-
німізація даних означає, що певна кількість 
персональних даних може оброблятися, але 
лише така їх частина, яка є вкрай необхідно 
для законних цілей. Іншими словами, додат-
кові питання захисту даних виникають, коли 
петиції дозволяють отримувати конфіден-
ційну інформацію про користувача, оброб-
ка якої взагалі заборонена законодавством 
про захист даних. Зокрема, така інформація 
може стосуватися (серед інших категорій 
даних) політичної думки, релігійних чи осо-
бистих переконань, всі вони розглядаються 
як «чутливі персональні дані» відповідно до 
Директиви 95/46/ЄС «Про захист фізичних 
осіб при обробці персональних даних і про 
вільне переміщення таких даних»[10].
Унікальною технічною можливістю є 

апробована бельгійська система. При роз-
робці електронних петицій використовують 
бельгійський електронний ідентифікатор 
для початкової автентифікації, а потім до-
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зволяє користувачеві отримати анонімні, які 
використовуються для електронного підпису 
петицій на сервері. Для надання первинної 
автентифікації використовується існуюча 
електронна картка електронного посвідчен-
ня на основі чого в подальшому особа отри-
мує один анонімний обліковий запис для 
петиції. Використання анонімних даних для 
підписання електронних петицій забезпе-
чує максимальний захист конфіденційності 
завдяки мінімізації даних. Використовуючи 
анонімні дані, узгоджуються дві, здавалося 
б, суперечливі вимоги: анонімне підписання 
петиції, в той час як встановлює обмеження 
щодо того, хто має право підписувати, і гаран-
тує, що кожен громадянин може підписати 
певну петицію лише один раз. Комп’ютерні 
системи виявляють багаторазове підписан-
ня петиції з тим самим анонімним обліковим 
записом, щоб усунути повторне підписання 
[11].

Висновок
Таке удосконалення є первинно необхід-

не для національної правової системи. Отож 
запозичивши позитивний досвід норматив-
но на національному рівні слід визначити 
ряд вимог, для можливості функціонального 
забезпечення петеційної форми участі грома-
дян та збереження конфіденційності інфор-
мації.

· Захищена автентифікація - сервери 
електронного урядування повинні чітко ау-
тентифікувати себе перед користувачем, щоб 
запобігти дублюванню нелегітимних серве-
рів, особливо з метою запобігання отриман-
ня від громадян облікових даних та забезпе-
чення того, що запит надходить від законно-
го користувача. 

· Авторизація, тобто тільки громадяни, 
які мають право підписати петицію, повинні 
це зробити. Наприклад, в деяких випадках 
петиції можуть підписувати лише громадяни, 
які мають повноліття, або ті, хто проживає на 
певній території. Наприклад створення спе-
ціальних верефікаторів, зокрема програма не 
дізнається точний вік користувача, але може 
перевірити мінімальний / максимальний вік 
засвідчений емітентом у облікових даних.

· Цілісність даних, тобто жодна органі-
зація не повинна мати змогу змінювати дані, 

що обмінюються між громадянином та сер-
верами електронного уряду.

· Конфіденційність, що вимагає, щоб 
усі обміни даними між громадянином та сер-
верами електронного уряду повинні зберіга-
тися в таємниці від інших організацій. Крім 
того, необхідний захист аналізу трафіку, щоб 
зовнішні спостерігачі не змогли визначити, 
що громадянин отримує доступ до сервера 
електронних петицій (або певної петиції на 
сервері).

· Анонімність підписанта - сервер елек-
тронних петицій (навіть у змові з емітентом 
облікових даних) не повинен ідентифікувати 
громадян, які підписали петиції.

· Профілактика декількох підписів, 
тобто заявка на електронну петицію повинна 
бути розроблена таким чином, щоб вона мо-
гла належним чином виявляти та виправля-
ти спроби громадян підписати одну електро-
нну петицію кілька разів.

· Наявність громадської перевірки, 
тому що важливою вимогою до прозорості 
підписання електронної петиції є надання 
доказів справедливого підрахунку підписів 
під петицією.
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IMPROVEMENT OF ELECTRONIC 
GOVERNMENT

IN THE CONTEXT OF AN EFFECTIVE 
DIGITAL IDENTITY SYSTEM

The article focuses on analyzing the legal as-
pects of improving e-government in the context 
of an effective digital identity system.

It is proved that constitutional law primary 
implements the ideas of transformation of pub-
lic-legal life. The doctrine of constitutionalism 
envisages the principle of citizen participation in 
the exercise of public authority, communication 
with the public, and the basic decision-making 
of the state, taking into account the opinion of 
citizens. Therefore, e-government is primarily 
aimed at effectively implementing these prin-
ciples. It should be considered as a mean of de-
mocratization of state power and constitutional 
- legal norms. E-government highlights such an 
important function as ensuring public participa-
tion in the form of citizen appeals.

The petition is an offi cial request addressed 
to the authorities and signed by numerous per-
sons. Petitions allow citizens to express their 
support or dissatisfaction with government ini-

tiatives and provide feedback to government 
agencies.

The petition form of appeals in Ukraine 
needs improvement in the aspect of person 
identifi cation.

It is summarized that, having borrowed 
positive experience, a number of requirements 
should be defi ned at the national level in order 
to be able to provide a functional form of peti-
tion for citizen participation and to preserve the 
confi dentiality of information.

1. Secure Authentication - e-government 
servers should clearly authenticate themselves 
to the user to prevent illegitimate servers’ dupli-
cation, especially to prevent obtaining from citi-
zens credentials and ensuring that the request is 
received from a legitimate user.

2. Authorization, i.e. only citizens who 
have the right to sign the petition, must do so. 
For example, in some cases petitions can only be 
signed by citizens who are of legal age or who 
live in a certain territory.

3. Data integrity, i.e. no organization 
should be able to modify the data exchanged 
between the citizen and the e-government serv-
ers.

4. Confi dentiality, which requires that 
all communications between the citizen and e-
government servers should be kept secret from 
other organizations. In addition, traffi c analysis 
protection is required to prevent external ob-
servers from determining that a citizen is access-
ing the e-petition server (or a specifi c petition on 
the server).

5. Subscriber’s anonymity - the e-petitions 
server (even in collusion with the issuer of cre-
dentials) should not identify the citizens who 
have signed the petitions.

6. Prevention of multiple signatures, i.e. an 
e-petition application must be designed in such 
a way that it can properly identify and correct 
citizens’ attempts to sign one e-petition several 
times.

7. The availability of public scrutiny, as an 
important requirement for transparency in the 
signing of an electronic petition is to provide 
evidence of a fair counting of the petition signa-
tures.

Keywords: e-government, digital identity, e-
petition, availability of authority.
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ÏÎÐ²ÂÍßËÜÍÎ-ÏÐÀÂÎÂÀ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÀ 
ÒËÓÌÀ×ÅÍÍß ÏÐÀÂÎÂÈÕ ÍÎÐÌ ÑÓÄÀÌÈ Â 

ÇÀÐÓÁ²ÆÍÈÕ ÊÐÀ¯ÍÀÕ

В данной работе предлагается рассмо-
треть выработанные и применяемые на со-
временном этапе подходы отдельных право-
вых систем и стран к толкованию права, в 
частности судебного. Автор подчеркивает, 
что правовая наука по своей природе является 
транснациональной, и то, что выдано и при-
меняется в одной стране с той же структурой 
и теми же традициями, может повлиять на 
способы толкования права в другой стране, а 
иногда и привести к обновлению применения 
законов.
Это в значительной степени справедливо 

для Франции, Германии, Англии, которые 
часто определяют судебную практику многих 
иностранных государств, в которых их право 
традиционно рассматривается в качестве 
модели. В статье рассматриваются подходы 
судей вышеупомянутых стран к толкованию 
правовых норм и договоров, сравниваются их 
похожие и отличительные черты. Анализи-
руются преимущества и недостатки каждого 
из таких подходов.
Также вне поля зрения автора не остались 

вопросы реформирования права во Франции, 
где кардинально несколько лет тому назад пе-
реписали договорное и обязательственное пра-
во, приблизив его к немецкому праву и содер-
жанию общеевропейских актов унификации 
права (PECL, DCFR). Что особенно считаем 
необходимым подчеркнуть, в процессе рефор-
мирования были включены в законодатель-
ство наработки судебной практики за многие 
годы, право стало болем гибким, справедли-
вым и эффективным. 

 ÀÍÒÎØÊ²ÍÀ Âàëåð³ÿ Êîñòÿíòèí³âíà - äîöåíò êàôåäðè ãàëóçåâèõ 
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Проанализировав заграничный опыт от-
носительно толкования права, автор под-
черкивает фундаментальность этой тема-
тики: невзирая на все отличия в подходах 
разных правовых систем, всех их объединяет 
одна цель: выработка надлежащей практики 
применения правовых норм через правильное 
понимание и разъяснение правовых предписа-
ний.
Ключевые слова: толкование нормы пра-

ва, толкования норм права судом, практики 
толкования, способы толкования, судебная 
практика, телеологическое толкование.

Видання закону або регламенту – спра-
ва влади. Проте практичне значення зако-
ну залежить від способу його застосування. 
Застосування ж закону припускає і певний 
метод тлумачення, важливість якого у наш 
час неодноразово підкреслювалася док-
триною. У різних країнах пропонувалися 
найрізноманітніші методи тлумачення та 
правові доктрини (теорії) з даного питан-
ня. Тому для фундаментального вивчення 
вироблених підходів до тлумачення вважа-
ємо за доцільне розглянути практики тлу-
мачення права держав, які мають розвине-
ну правову науку, засновану на надбаннях 
вчених правознавців та практиків за багато 
століть. Це однозначно дозволить нам зба-
гатити свої знання в даній царині та глиб-
ше зрозуміти сутність досліджуваних явищ.
Варто відмітити, що загальні питання 

тлумачення правових норм та індивідуаль-
них актів були предметом розгляду таких 
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дослідників як М. Вопленко, Т. Насиров, 
П. Недбайло, А. Піголкін, Ю. Ткаченко, 
О. Черданцев, Ю. Власов, В. Карабань, 
А. Манукян, Л. Матвєєва, Д. Михайлович, 
З. Юдін, які присвятили монографічні до-
слідження цій проблемі. Разом з тим на-
укові надбання та практичні рекомендації 
більш сучасного періоду іноземних держав 
(20-21ст.) з вказаної теми ними мало висвіт-
лювалися. Тільки поодинокі роботи таких 
вчених як М.Г. Дубінін, О. В. Чернецька, 
В.С. Шилінгов, Є.Н. Тонков, М.А. Мати-
нян, Ю.В.Неділько розглядають сучасний 
закордонний досвід у сфері інтерпретацій-
ної діяльності.
Саме тому в даній роботі пропонується 

розглянути вироблені та застосовувані на 
сучасному етапі підходи окремих право-
вих систем та країн до тлумачення права, 
зокрема судового, щоб сформулювати своє-
рідні орієнтири нашій державі для форму-
вання належної практики правозастосуван-
ня та регулювання правовідносин. 
Досить важко визначити, який же прак-

тичний вплив кожної з цих теорій в тій або 
іншій країні. Законодавець з похвальною 
мудрістю ніколи не вважав, що він може 
встановити певні методи тлумачення; будь-
які правила, які могли б бути видані ним в 
зв’язку з цим, не зменшили б свободу тлу-
мачення. Ніде і ніколи практика не дотри-
мувалася тільки одного з існуючих методів 
тлумачення. Прагнучи знайти справедли-
ве рішення, вона комбінує різні підходи. 
Кінець кінцем все залежить від психології 
того або іншого судді і позиції тієї школи, 
яку він свідомо або інтуїтивно підтримує. 
Тлумачення права можна назвати вер-

шиною юридичної майстерності і основою 
в питаннях правозастосування. Перш ніж 
застосовувати будь-який принцип або нор-
му права в конкретній ситуації, необхідно 
спочатку його правильно витлумачити [3, 
С.131]. 
У всіх країнах суддя, прагнучи до того, 

щоб уникнути докорів у свавіллі, віддає 
перевагу тлумаченню, яке разом з буквою 
закону враховує і намір законодавця. Це 
означає, що в переважній більшості випад-
ків суддя проводить логічне (якщо не гра-
матичне) тлумачення, доповнене і підправ-

лене в необхідних випадках зверненням до 
обставин прийняття відповідних норма-
тивних актів. Але якщо того вимагає спра-
ведливість, суддя у будь-якій країні знайде 
спосіб відставити текст закону, що заважає 
йому. 
Коли фактична ситуація здається до-

сить простою, типовою, такою, що часто 
повторюється, то, використовуючи той або 
інший технічний метод, її намагаються охо-
пити відповідною правовою нормою, щоб 
зацікавлені особи знали, як їм слід поводи-
тися. Так, французький Касаційний суд не 
лише контролює спосіб застосування суд-
дями правової норми, але і дає власне тлу-
мачення цієї норми.
Правова наука за своєю природою є 

транснаціональною. Так, наприклад ви-
дане і застосоване в одній країні з тією ж 
структурою і тими ж традиціями, що у 
Франції, може вплинути на способи тлума-
чення права в нашій країні, а іноді і при-
вести до оновлення застосування законів 
без втручання законодавця. Яскравим при-
кладом цьому може слугувати той факт, що 
постанови Касаційного суду або Державної 
ради Франції часто визначали судову прак-
тику багатьох іноземних держав, в яких 
французьке право традиційно розглядало-
ся в якості моделі. 
Це ще більше явно для англомовних 

країн, де право створюється в основному су-
дами: постанови вищих судів Великобрита-
нії часто зумовлюють діяльність австралій-
ських або канадських суддів і, навпаки, за 
деякими австралійськими або канадськими 
рішеннями у Великобританії признається 
авторитет, майже рівний англійським пре-
цедентам.
У деяких сучасних країнах (у Велико-

британії, більшості штатів США, Канаді, Ав-
стралії) судовий прецедент визнається дже-
релом права і лежить в основі усієї право-
вої системи. Відповідно до пануючої в них 
доктрини, він не створює норми, а тільки 
формулює те, що витікає із загальних на-
чал права, закладених в людській природі. 
У багатьох інших державах судовий пре-
цедент використовують при вирішенні пи-
тань застосування права, заповнення про-
галин в законі, визнання звичаю; на основі 
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прецеденту вносяться окремі доповнення в 
чинне законодавство, дається тлумачення 
закону.
Підходи до вирішення багатьох право-

вих питань в Англії є своєрідні, оскільки ця 
країна не сприйняла римське право, в яко-
му основне місце займає цивільне право в 
якості зразка. І саме тому правова система 
Англії не визнає поділу права на приватне 
і публічне. Також не визнається виділення 
торгового права із норм цивільного права, 
як це прийнято у Франції, в Німеччині й 
багатьох інших країнах. Пояснюється це 
принципом верховенства права [11, С.350]. 
В Англії на сучасному етапі відносно 

тлумачення закону не існує суворих кано-
нів. Отже має бути розвинене певне розу-
міння, як і якою мірою можна прибігати 
до того або іншого методу тлумачення, які 
шанси є для того, щоб змусити суд змінити 
судову практику. У Англії основна особли-
вість полягає в тому, що ніколи не говорять 
про зміну судової практики, а лише про но-
вий розвиток права шляхом застосування 
техніки виключень. Техніка виключень є 
основним технічним прийомом англійсько-
го права, яким повинен володіти англій-
ський юрист. Фактично, використовуючи 
техніку виключень, в Англії приходять до 
потрібних результатів, не порушуючи самої 
будови права, подібно до того як у Франції 
приймають нові рішення, залишаючи зовні 
незміненими старі кодекси.
Раніше правило прецеденту дотримува-

лося надзвичайно суворо згідно вимог того 
часу. Зараз розвиток права вимагає більшої 
гнучкості в силу прискореного темпу транс-
формації сучасного суспільства. На конти-
ненті змогли задовольнити ці вимоги, збе-
рігши кодекси, але встановивши гнучкіші 
методи тлумачення. У Англії зберігається 
правило прецеденту, але в тих галузях, де 
це необхідно, пристосовуються до вимог 
епохи, розробляючи нові доктрини і вико-
ристовуючи техніку виключень. 
Необхідно підкреслити величезну роль 

судового тлумачення закону. Правозасто-
совний орган пов’язаний не лише самим 
текстом закону, але і тим тлумаченням, яке 
дане йому в попередніх судових рішеннях 
– «прецеденти тлумачення». 

Ще більшу свободу при тлумаченні пра-
ва представляє «правило шкоди» або «пра-
вило виправлення шкоди» (англ. – mischief 
rule), яке застосовується для усунення дво-
значного розуміння норм, що містяться в 
положеннях права. Суть цього правила по-
лягає в тому, що «кожний подальший за-
кон повинен виявити помилки і недоліки 
попереднього, щоб усунути ці протиріччя»; 
у випадку якщо вони не були усунені, «саме 
суддя повинен інтерпретувати закон так, 
щоб виключити можливу шкоду нового за-
кону, а рівно усунути прогалину в праві» [9, 
С.38]. 
Специфіка англійської системи права 

дозволяє суддям створювати прецеденти у 
рамках регулювання статутів, отже, їм при-
таманний певний елемент правотворчості, 
недоречний в системі континентального 
права. Окрім перерахованих правил, суд-
дя лорд Альфред Томпсон Деннінг виділяв 
«старий граматичний підхід», який ґрун-
тується на вивченні слів в ізоляції. У разі 
виявлення прогалин в статуті, вони пови-
нні опускатися до тих пір, поки не будуть 
усунені правотворчим органом. Інший 
спосіб тлумачення полягає  в тому, щоб ви-
разити основну мету, що лежить в основі 
права. Детальніше це правило було виро-
блене лордом Діплоком у справі Kammins 
v. Zenith Investments в 1971 році, внаслі-
док чого він назвав його «цільовий підхід» 
(англ. – purposive approach) [5, С.156-157].
Право Канади хоча і формувалося під 

впливом системи англійського загального 
права, але входить до групи американсько-
го загального права. В країні діє основний 
принцип цієї системи: рішення судів ви-
щого рівня набувають силу судового пре-
цеденту. В наші дні система канадського 
загального права функціонує як самостій-
на. Проте зберегли значення і увійшли до 
складу канадського загального права рі-
шення англійських судів, прийняті раніше 
в результаті тлумачення чинних в Канаді 
англійських законів і норм загального пра-
ва.
В цілому судова практика не є джере-

лом права тому що не є формою вираження 
норм права, а лише результатом правозас-
тосування, тлумачення норм, в той час як 
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джерело права є результатом правотвор-
чості. Дане положення ґрунтовно дослі-
джено юристами англосакської правової 
системи, які розглядають в якості джерела 
права саме судовий прецедент, а не судову 
практику. 
Важливість ролі судової практики в 

сучасному процесі тлумачення підтвер-
джується постійним зростанням кількості 
збірок судових рішень з різних правових 
питань в таких країнах континентальної 
правової сім’ї, як Франція, Німеччина, 
Швейцарія, Італія, та в багатьох інших. 
Крім того вищі судові органи в цих країнах 
регулярно видають акти, що узагальнюють 
судову практику і тлумачать діючі законо-
давчі норми з метою їх одноманітного за-
стосування.
Позитивістська теорія, яка вважає, що 

закон є винятковим джерелом права, зда-
валося б, безперечно перемогла в різних 
країнах романо-германської правової сім’ї 
відразу ж після кодифікації. Ця доктрина 
і сьогодні часто викладається студентам як 
загальноприйнята в цих країнах. За кордо-
ном, особливо в країнах загального права, 
вважають, що вона відповідає і практиці. 
Насправді сталося значне пом’якшення по-
зицій юристів. Доктрина природного пра-
ва в наші дні відродилася. Самі прибічники 
позитивізму відмовилися від розуміння за-
кону таким, яким він представлявся в XIX 
столітті; зараз вони визнають творчу роль 
суддів. Ніхто не вважає більше закон єди-
ним джерелом права і не вважає, що чисто 
логічне тлумачення закону може в усіх ви-
падках привести до знаходження правово-
го рішення [4, С.70].
Німецьке право сьогодні – це вже не 

«професорське право», як його називав Ко-
шакер, протиставляючи його «праву юрис-
тів» [13]. Більше того, представляється, що 
право сьогодні не лише наздогнало, але і 
перегнало французьке право по тій ролі, 
яку грає в його розвитку, – в усякому разі, у 
ряді галузей – судова практика.
Взагалі слід підкреслити, що європей-

ська теорія інтерпретації, на відміну від ан-
глійської, намагається окремо розглядати 
природу тлумачення права від тих правил, 
які здійснюються на практиці. Відповідно 

до цього виділяється теоретична і практич-
на (юридична, судова) інтерпретація. Кон-
цепції тлумачення, розроблені юридичною 
наукою, також застосовуються на практиці. 
Наприклад, Федеральний Верховний 

суд Германії вказав, що при створенні за-
кона суб’єкт правотворчості не обмежує 
його дію конкретними, заздалегідь пла-
нованими випадками, тому що норматив-
ний акт є не «мертвою буквою», а «живим 
духом», що розвивається, пристосовується 
до життєвих умов, і ця адаптація є корис-
ною до тих пір, поки не виходить за рамки 
закону. Окрім цього, він вважає, що вирі-
шальною для інтерпретації законодавчих 
положень є яскраво виражена в них воля. 
Для її об’єктивного визначення необхідно 
звернутися до різних методів тлумачення, 
які доповнюватимуть один одного при до-
слідженні формулювання норми, її контек-
сту, мети, а також законодавчих матеріалів 
і історії прийняття. При цьому, як правило, 
спочатку необхідно звернутися до букваль-
ного тлумачення.
Проте слід зазначити, що в німецькій 

юридичній науці не визначене конкретне 
співвідношення різних прийомів і методів 
тлумачення, хоча ця обставина не означає, 
що тлумачення має бути довільним. Коли 
різні аргументи тлумачення конкурують, 
треба віддавати перевагу тим, які приво-
дять до висновків, що задовольняють осно-
вному змісту закона і вимогам справедли-
вості. Ними, головним чином, являються 
цілі і завдання, що стоять перед правом.
Таким чином, можна констатувати, що 

в Німеччині телеологічне тлумачення є ви-
рішальним чинником в усуненні сумнівів 
при тлумаченні права.
Італія, де панує яскраво виражена до-

гматична тенденція, поза сумнівом, нині 
ще далі від практикованих у Франції гнуч-
ких методів тлумачення. Розрив між ви-
кладанням права і судовою практикою, 
що існує в цій країні, ускладнює розуміння 
іноземцями того, як судді і практики Італії 
тлумачать свої закони. Навіть знайомство з 
судовими рішеннями оманливо, застерігає 
нас один італійський професор, оскільки ці 
рішення, як правило, публікуються у ви-
тримках і дуже часто саме в опущеній час-
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тині міститься обгрунтування прийнятого 
рішення.
Аналогічні зауваження можна зроби-

ти відносно іспанського і португальського 
права, а також права країн Латинської Аме-
рики. Тут також сильні традиційні установ-
ки і своє головне завдання судді бачать в 
справедливості рішення, хоча у багатьох 
теоретиків цих країн в шані ті течії полі-
тичної філософії, які підкреслюють роль за-
кону. 
У Іспанії згідно ст. 1.6 ЦК «судова прак-

тика доповнює судову систему доктриною, 
яку неодноразово встановлює Верховний 
суд в ході тлумачення і застосування зако-
ну, звичаю і загальних принципів права», 
незважаючи на те, що ст. 1.1 ЦК до дже-
рел права відносить лише закон, звичай і 
загальні принципи права. 
Таким чином, як свідчить аналіз систем 

права в різних країнах та правових систе-
мах судова практика не виступаючи офі-
ційно визнаним джерелом права, все ж має 
велике значення, особливо в процесі тлума-
чення, оскільки може фактично змінювати 
положення закону і встановлювати зміст 
загальних принципів права.
Важливим при вивченні тлумачення 

права є також питання про те, наскільки 
інтерпретацією змінений сенс норми. В 
зв’язку з цим європейські дослідники тлу-
мачення права дотримуються двох концеп-
цій [6]:

- скептична – суть норми визначає ін-
терпретатор; 

- формальна – завдання інтерпретато-
ра полягає у скрупульозному встановленні 
істинного сенсу норми, закладеного в ній 
законодавцем (отже, сенс норми виник до 
її тлумачення, і розкривається лише з пра-
вильною інтерпретацією).
Цікавим в рамках тематики досліджен-

ня буде розгляд реформування в галузі ци-
вільного права Франції. Так у 2016 році у 
Франції через 212 роки провели кардиналь-
не реформування норм зобов’язального і 
договірного права в Кодексі Наполеона.
Французи кардинально переписали 

своє договірне і зобов’язальне право, на-
близивши його до німецького права і змісту 
загальноєвропейських актів уніфікації пра-

ва (PECL, DCFR) [14]. В цілому в процесі 
реформування були включені напрацюван-
ня судової практики за багато років, право 
зроблено більш гнучким, справедливим і 
ефективним, а отже привабливим в умо-
вах зростаючої конкуренції європейських 
юрисдикцій. 
В світлі проведених реформ стало акту-

альним питання, як відрізнити імперативні 
норми від норм диспозитивних в положен-
нях ЦК Франції про зобов’язання і догово-
ри. Розробники віддали перевагу традицій-
ній для європейського права методології 
– відмова від чіткого текстуального позна-
чення більшості норм в якості імператив-
них або диспозитивних. 
У ряді найбільш очевидних випадків 

текст прямо говорить про те, що забороне-
но домовлятися про щось, а іноді говорить, 
що сторони мають право погоджувати умо-
ву, відмінну від наказаного в законі. Але 
такі підказки зустрічаються в дуже неве-
ликому числі випадків. У переважній біль-
шості нових норм просто закріплюються ті 
або інші права і обов’язки сторін без чіткої 
ідентифікації природи норми [12]. 
Відповідно сталої традиції природа та-

ких норм вважається не конкретизованою 
в законі, і це завдання судів шляхом теоло-
гічного тлумачення визначити їх імпера-
тивну або диспозитивну природу [1,С.332]. 
Загальна ідея така: за загальним правилом 
норми договірного права є диспозитивни-
ми (із загального принципу договірної сво-
боди – все що прямо не заборонене, то до-
зволено), який у Франції має конституційне 
значення. Але суди можуть при тлумаченні 
дійти висновку і про імпліцитну імператив-
ність відповідної норми, якщо на його по-
гляд мета норми полягає в обмеженні до-
говірної свободи. 
Отже, можна констатувати, що розроб-

ники вирішили не відступати від укоріне-
ної методології, заснованої на судовому 
телеологічному тлумаченні природи норм 
договірного права, вважаючи недоцільним 
закріпити в законі чітко, які норми імпера-
тивні, а які диспозитивні.
Слід зазначити, що дане питання під-

німалося російськими вченими, зокре-
ма Г. А. Гаджієвим, М. Г. Розенбергом, 
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О. Н. Садковим, А. С. Комаровим, Д. І. Сте-
пановим, А. В. Єгоровим ат іншими. Вони 
виступали проти збереження в практиці су-
дів своєї країни вже застарілого в ринкових 
умовах радянського підходу, згідно з яким 
у судів немає свободи інтерпретації і усі 
норми договірного права однозначно імпе-
ративні, якщо тільки в них немає прямого 
дозволу погоджувати інше. На практиці це 
призводило до того, що застосування пра-
ва сторін погоджувати інше за текстом ЦК 
вело до виникнення багаточисленних ви-
падково імперативних правил, блокуючих 
розвиток договірних відносин.
Пленум ВАС РФ прийняв Постанову 

«Про свободу договору і її межі» в 2014 році, 
яка закріпила загальноєвропейську і зо-
крема характерну для французького права 
методологію тлумачення норм договірного 
права, засновану на судовому телеологічно-
му тлумаченні норм, що не мають прямого 
текстуального атрибуту імперативності або 
диспозитивності [7]. 
Проте ця методологія поширюється 

зараз виключно на практику арбітражних 
судів і практику Судової колегії з економіч-
них спорів ВС РФ, яка активно застосовує 
ці принципи тлумачення, закріплені в По-
станові Пленуму ВАС [2]. 
Отже, при тлумаченні спірних норм 

вибір на користь імперативності повинен 
сприйматися як виняток із загального пра-
вила і всякий раз переконливо обґрунто-
вуватися в судовому рішенні, на що прямо 
вказується у Постанові Пленуму ВАС «Про 
свободу договору і її межі».
Названа постанова заслуговує на увагу 

з боку білоруського законодавства. У Біло-
русі правозастосовна практика ґрунтується 
на буквальному тлумаченні норм договір-
ного права, за відсутності в нормі прямої 
вказівки на допустимість її зміни домовле-
ністю сторін така норма застосовується як 
імперативна.
У зв’язку з цим необхідно визначення 

норм в якості імперативних незалежно від 
формальних ознак повинно бути застосов-
но  не лише у сфері приватних відносин, 
ускладнених іноземним елементом. Отже 
доцільно для забезпечення реалізації сто-
ронами принципу свободи договору ви-

користати механізм телеологічного тлума-
чення, спрямований на виявлення цільової 
спрямованості норми, навіть при її фор-
мально імперативному закріпленні в зако-
нодавстві, що пропонується закріпити на 
рівні постанови Пленуму Верховного Суду 
Республіки Білорусь.
Характеризуючи процес тлумачення в 

США слід враховувати, що діє компетенція 
не федеральної влади, а кожного з штатів. 
При цьому система права у різних штатах 
має багато відмінностей, які переважно 
пов’язані із законодавчими рішеннями, але 
бувають і наслідком тлумачення загально-
го права. Значні відмінності по штатах має 
судова система, цивільний і кримінальний 
процес (наприклад, підстави і умови роз-
лучення, спільність та роздільність майна 
подружжя, відмінності у праві товариств і 
т. ін.). Проте слід відмітити, що Верховний 
суд США суттєво змінив конституційне роз-
ділення повноважень між федерацією і 
штатами шляхом тлумачення формул кон-
ституційного тексту і поправок. Зокрема 
штати зобов’язали поважати деякі загальні 
принципи, як на законодавчому рівні, так і 
у судовій практиці [10, С.125]. 
Слід підкреслити схожість підходів ан-

глійських і американських юристів тому, 
що право – це передусім судова практика, 
а норми закону входять в систему права 
лише після того, як неодноразово застосо-
вані і представлені суддями. У американ-
ських судах, також як і в англійських, пере-
вагу віддають посиланню не на закони, а на 
судові рішення, де вони застосовані.
Тлумачення законів в країнах соціаліс-

тичного напряму мало чим відрізняється 
від прийнятого в СРСР. Воно має бути су-
ворим, що неодноразово підкреслювалося 
в юридичній літературі цих країн. Проте 
так підходять до тлумачення лише нового 
права. Що стосується законів, успадкова-
них від минулого, які залишаються в силі, 
то діють інші критерії. 
Проте старі закони поступово сходили 

зі сцени, а відносно нових у результаті дис-
кусії були вироблені гнучкіші принципи 
тлумачення, сприяючі посиленню зв’язку 
між правом і життям суспільства. Консти-
туція ЧССР 1960 року в ст. 102 встановила, 
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що судді повинні тлумачити закони відпо-
відно до соціалістичної правосвідомості, і 
це правило було розвинене в Цивільному 
кодексі 1964 р.
Навряд чи можна погодитися з іде-

єю болгарського дослідника Б. Спасова 
про те, що під тлумаченням закону слід 
розуміти виключно загальнообов’язкове 
роз’яснення сенсу право вої норми [8, 
С.143]. Цілком зрозуміло, що тлумачення – 
більше і багатоас пектне явище юридичної 
практики.
В Україні не існує спеціального закону, 

присвяченого тлумаченню права, як в де-
яких інших державах, наприклад, в Кана-
ді діє Interpretation Act 1975 р., але окремі 
норми про тлумачення права містяться в 
Конституції України, Цивільному кодексі 
та інших законодавчих актах.
Отже, у світі одна система права може 

носити релігійний характер, і ніякий зако-
нодавець не може змінювати норми тако-
го права. У інших країнах закони – лише 
модель, яку вважають можливим порушу-
вати, якщо того вимагає звичаї. Де-небудь 
ще судовому рішенню надається значення, 
що виходить за рамки цього процесу. Ви-
користання загальних принципів і формул 
також може в деяких правових системах 
служити для того, щоб підправити в ту або 
іншу сторону формальну норму діючого 
права. Справа ускладнюється тим, що ви-
сновки теоретиків про джерела права або 
способи тлумачення закону не завжди да-
ють точне уявлення про реальне положен-
ня. Так, доктрина у Франції стверджує, 
що судова практика не є джерелом права; 
проте насправді при певних обставинах 
рішення Касаційного суду або Державної 
ради часто грають роль не меншу, ніж за-
кон. Ще і сьогодні в Англії закон охоче зо-
бражують як винятковий феномен в систе-
мі, яка є класичною системою суддівського 
права. Проте закони в Англії такі ж чис-
ленні, і вони грають там роль анітрохи не 
меншу, ніж у Франції. Їх перестали тлума-
чити буквально і обмежувальне, як це про-
понувалося старовинними канонами. За-
лишається вірним лише те, що англійські 
юристи як і раніше погано почувають себе 
у присутності норм, сформульованих за-

конодавцем, і прагнуть якнайшвидше роз-
чинити їх в судових рішеннях, винесених 
в ході застосування цих норм. Доктрина 
ісламу не допускає, щоб законодавець міг 
змінювати норми права, що становлять 
священне мусульманське право; ця забо-
рона не перешкоджає тому, щоб різними 
шляхами – поліцейськими або процесуаль-
ними – володар в мусульманських країнах 
фактично паралізував дію тієї або іншої 
норми або підпорядкував її застосування 
різним умовам, не торкнувшись ортодок-
сальних принципів.
Проаналізувавши закордонний досвід 

щодо тлумачення права, варто ще раз під-
креслити фундаментальність цієї тематики: 
незважаючи на всі відмінності у підходах 
різних правових систем, всіх їх об’єднує 
одна мета: вироблення належної практи-
ки застосування правових норм через пра-
вильне розуміння та роз’яснення правових 
приписів.
Також в сучасному глобальному світі, 

який характеризується тісною взаємодією 
та взаємним проникненням, особливо в ін-
телектуальній сфері, комунікаціях, не мож-
на не знати і не вивчати інший позитивний 
успішний досвід. Отже з’ясування специфі-
ки судового тлумачення в різних країнах 
дозволить збагатити вітчизняну юридичну 
науку та виробити, осучаснити певні підхо-
ди до вказаних питань, як осіб, що засто-
совують право так і осіб, які творять нові 
закони та потребує подальшого розгляду 
та вивчення.
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Antoshkina Valeriya
COMPARATIVE-LEGAL 

CHARACTERISTICS OF THE 
INTERPRETATION OF LEGAL RULES BY 

COURT IN FOREIGN COUNTRIES
This paper proposes to study the ap-

proaches to the interpretation of law, in par-
ticular judicial, developed and applied at the 

АНОТАЦІЯ 
В даній роботі пропонується розглянути 

вироблені та застосовувані на сучасному ета-
пі підходи окремих правових систем та країн 
до тлумачення права, зокрема судового. Автор 
підкреслює, що правова наука за своєю приро-
дою є транснаціональною, і видане і засто-
соване в одній країні з тією ж структурою і 
тими ж традиціями, може вплинути на спо-
соби тлумачення права в іншій країні, а іноді 
і привести до оновлення застосування законів. 
Це значною мірою справедливо для Франції, 
Німеччини, Англії, які часто визначають 
судову практику багатьох іноземних держав, 
в яких їх право традиційно розглядається в 
якості моделі. В статті розглядаються під-
ходи суддів вищезазначених країн до тлумачен-
ня правових норм і договорів, порівнюються їх 
схожі та відмінні риси. Аналізуються перева-
ги та недоліки кожного з таких підходів. 
Проаналізувавши закордонний досвід щодо 

тлумачення права, автор підкреслює фунда-
ментальність цієї тематики: незважаючи на 
всі відмінності у підходах різних правових сис-
тем, всіх їх об’єднує одна мета: вироблення на-
лежної практики застосування правових норм 
через правильне розуміння та роз’яснення 
правових приписів.
Ключові слова: тлумачення норми пра-

ва, тлумачення норм права судом, практи-
ки тлумачення, способи тлумачення, судова 
практика, телеологічне тлумачення.
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present stage by individual legal systems and 
countries. The author emphasizes that legal 
science is transnational in its nature and what 
is published and applied in one country of the 
same structure and traditions, can infl uence 
on the ways of law interpretation in another 
country and sometimes lead to a renewing of 
the laws application. 

It is largely true for France, Germany, 
England, which often infl uence on the court 
practice of many foreign states in which their 
law is traditionally considered as a model. The 
article studies the approaches of judges of the 
above-mentioned countries to the interpreta-
tion of legal rules and treaties, their similar 
and distinctive features are compared. The 
advantages and disadvantages of each of these 
approaches are analyzed.

Also outside the author’s view there were 
no issues on reforming the law in France, 
where a few years ago, they fundamentally 
rewrote contractual law and law of obliga-

tions, bringing it closer to German law and 
to the content of pan-European acts of unifi -
cation of law (PECL, DCFR). We particularly 
consider necessary to emphasize that, in the 
course of reform, the case law has been incor-
porated into the legislation for many years, 
the law has become more fl exible, fair and ef-
fective.

Having analyzed the foreign experience 
regarding the interpretation of law, the author 
emphasizes the fundamentality of this topic: 
despite all the differences in the approaches of 
different legal systems, all of them are united 
by one goal: developing of a good practice of 
application of legal norms through proper un-
derstanding and clarifi cation of legal regula-
tions.

Keywords: interpretation of the legal 
norms, interpretation of the rules of law by a 
court, interpretation practices, ways of inter-
pretation, court practice, teleological interpre-
tation.
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ÍÀ ÐÎÇÂÈÒÎÊ ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÈÕ ÏÐÀÂÎÇÀÕÈÑÍÈÕ 

ÃÐÎÌÀÄÑÜÊÈÕ ÎÐÃÀÍ²ÇÀÖ²É

У статті приділено увагу історії розвит-
ку правозахисних громадських організацій 
«часів інакодумства». Важливим поштовхом у 
формуванні неурядових організацій нового де-
мократичного спрямування став дисидентсь-
кий рух, що особливо актуалізувався та набув 
поширення в СРСР, та в Україні зокрема, в 
1960-1980-ті роки. 
Попри значний доробок вчених з пробле-

матики дисиденства, корелятивному аналізу 
впливу дисидентського руху на ґенезу громадсь-
ких правозахисних організацій приділено не-
достатньо уваги. Комплексне ж вивчення 
будь-якого явища, правозахисних організацій 
неурядового сектору зокрема, не можливе без 
з’ясування рушійних важелів, що визначили 
його існування у сучасному вигляді. Тому ме-
тою даної розвідки стало з’ясування впливу 
дисидентського руху, особливо його правозахис-
ного напрямку, на формування українських 
правозахисних громадських організацій.
Встановлено, що дисидентсько-право-

захисний рух 60-80-х років відіграв важли-
ву роль у розвитку української громадської 
самоорганізації, пропагуючи ідеї правової дер-
жави, самоцінності особистості, превалю-
вання загальнолюдських цінностей над кла-
совими, визначив передумови нової суспільної 
ситуації, сприяв трансформації свідомості 
українського суспільства щодо не можливості 
подальшого демократичного поступу без реаль-
ного дотримання прав людини, у тому числі 
права народу на національне самовизначення.
З’ясовано, що започатковані ним традиції 

знайшли своє продовження у діяльності су-
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часних правозахисних організацій, зокрема 
найбільшої в Україні асоціації правозахисних 
організацій - Української Гельсінської спілки з 
прав людини.
Ключові слова: права людини, дисидент-

ство, дисидентський рух, правозахисний рух, 
громадські правозахисні організації.

Постановка проблеми, стан наукової 
розробленості та 

аналіз останніх досліджень
Правозахисний дисидентський рух – уні-

кальне явище нещодавнього історичного ми-
нулого. Обумовлене множиною соціально-
економічних і політичних факторів, воно має 
глибокі історичні корені. 
З початку 90-х рр. ХХ ст. проблематика 

дисидентського руху, українського зокрема, 
перебуває в центрі уваги широкого кола як 
українських, так і зарубіжних дослідників. У 
працях О. Бажана, Т. Батенка, О. Даніеля, 
Ю. Данилюка, Л. Богораз, Ю. Зайцева, Г. Ка-
сьянова, В. Кіпіані, А. Русначенка та ряду ін-
ших вчених здійснено спроби з’ясувати вито-
ки дисидентського руху, обґрунтувати його 
хронологічні рамки, представити діяльність 
окремих інакодумців, гуртків, груп, органі-
зацій. Визначальним дослідженням історії 
українського дисидентського руху є моно-
графія А. Русначенка, де автором акцентова-
но на спадкоємності та безперервності укра-
їнського визвольного руху, розглянуто наці-
ональний, культурницький правозахисний і 
робітничий рухи в Україні середини 1950-х 
– початку 1990-х років. У працях Б. Захаро-
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ва, Ю. Данилюка, О. Бажана висвітлюється 
історія різних дисидентських напрямів та те-
чій в Україні. 
Попри значний доробок вчених з окрес-

леної тематики, корелятивному аналізу 
впливу дисидентського руху на ґенезу гро-
мадських правозахисних організацій приді-
лено недостатньо уваги. Комплексне ж ви-
вчення будь-якого явища, правозахисних 
організацій неурядового сектору зокрема, не 
можливе без з’ясування рушійних важелів, 
що визначили його існування у сучасному ви-
гляді. Тому метою даної розвідки є з’ясування 
впливу дисидентського руху, особливо його 
правозахисного напрямку, на формування 
українських правозахисних громадських ор-
ганізацій.

Виклад основного матеріалу
Однією з ознак правової держави є не 

лише декларативне закріплення прав і сво-
бод людини, а й їх гарантування. Реальне 
забезпечення прав і свобод досягається шля-
хом створення механізму їх всебічної захи-
щеності та встановлення відповідальності за 
порушення [1].
Слушно зазначає Ю.С. Шемшученко, що 

на довгому історичному шляху від Стародав-
ньої Греції та античного Риму, де суспільство 
і держава ототожнювалися, до сучасної на-
укової концепції громадянського суспільства 
у суспільній свідомості сформувалось уявлен-
ня, що держава не завжди є надійним гаран-
том прав та інтересів окремої особи і суспіль-
ства. Що ж може змусити державу бути таким 
гарантом? Соціальною силою, спроможною 
урівноважити силу держави та зобов’язати 
останню з нею рахуватися, є громадянське 
суспільство [2, с. 10].
Яскравим наочним підтвердженням 

означеної тези виступає дисидентсько-право-
захисний рух, що був проявом боротьби гро-
мадянського суспільства проти радянського 
тоталітаризму та створив якісно нові умови 
для розвитку громадських організацій нової 
формації, орієнтованих у своїй діяльності пе-
редусім на утвердження загальнолюдських 
цінностей та захист прав людини. 
Визначення поняття дисидентства, його 

наукової періодизації, співвідношення по-
нять «дисидентство» та «інакодумство», «дис-

идентський» та «правозахисний», «опозицій-
ний», «національно-визвольний» рухи і нині 
є досить дискусійними питаннями, про що 
свідчить велике розмаїття їх трактувань. 
Більшість дослідників обмежують дис-

идентство 60-80-ми роками ХХ століття. На 
думку Бажана О.Г., їм цілком аргументовано 
заперечує Рой Мєдвєдєв та робить висновок, 
що дисидентство як явище в різних формах 
існувало на всіх етапах розвитку як радян-
ського суспільства, так і будь-якого суспіль-
ства взагалі [3, с. 28; 4, с. 239]. 
Схожої позиції дотримується і Юрій Лу-

кін, зазначаючи, що «…в будь-якому суспіль-
стві є не лише ті, хто схвалюють офіційну по-
літику, індиферентні конформісти, але і не 
згодні, інакомислячі, що виступають проти 
пануючої релігії, ідеології, існуючої політич-
ної системи, способу життя». В історії тому є 
багато прикладів: «протестантизм, інші ре-
формаційні течії в історії християнства, роз-
кол в Російській православній церкві в XVII 
столітті, протопіп Авакум, антифеодальні 
виступи, геліоцентризм Коперника, Джор-
дано Бруно, Галілея…. протести робітників, 
страйки, мітинги, антивоєнні, екологічні та 
інші акції в XV столітті» [5, с. 105].
Щодо витоків українського дисидентства, 

то, зокрема Ю.Т. Литвин вважає, що воно 
бере свій першопочаток ще з ідей української 
козацької держави, самовідданої боротьби 
народу проти соціального, національного та 
релігійного поневолення, знаходить органіч-
не продовження в творчості Тараса Шевчен-
ка, в державотворчих традиціях української 
революції 1917-1920 pp. [6, с. 364].
Доречно акцентує В.В. Овсієнко, що хоча 

«ідею прав людини українські мислителі ви-
словлювали ще в ХІХ ст. (Михайло Драгома-
нов, Богдан Кістяківський та інші); у неявній 
формі вона також була важливою складовою 
частиною Конституції УНР 1918 року, але 
рух, який свідомо ставив перед собою мету до-
могтися визнання прав людини державою… 
– явище, що виникло тільки в 60-х рр., на тлі 
критики культу особи й «казарменного кому-
нізму», у період хрущовської «відлиги» [7].
Безпосередня учасниця правозахисного 

руху Л. Алєксєєва в свою чергу відзначає, що 
оформлення правозахисників в соціальний 
рух відбулося в СРСР лише в 1960-ті роки. 
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На її переконання, саме в цей період поча-
ли мати місце спільні сумісні дії різних соці-
альних груп, що були об’єднані: 1) спільною 
метою – змінити свій соціальний статус; 2) 
спільними цінностями,… 3) спільною систе-
мою норм, регулюючих та регламентуючих 
поведінку їх учасників; 4) неформальним 
лідером, роль якого змінюється по мірі роз-
витку руху соціального,…5) специфічними 
способами символізації своїх цінностей в по-
літичній ідеології [8]. Особливістю правоза-
хисного руху в СРСР було те, що він не набув 
форми соціального інституту, що володів би 
специфічними нормами і санкціями, а ґрун-
тувався лише на єдиних цінностях і цілях [9]. 
Вчена виокремлює такі етапи в істо-

рії його розвитку: 1953-1964 рр. – початок; 
1965-1968 рр. – перші правозахисні виступи; 
1968-1972 рр. – становлення; 1973-1974 рр. 
– криза; 1974-1975 рр.– подолання кризи; 
1976-1981 рр. – гельсінський період; 1980-
1983 рр. – після розрядки [8]. Серед цих 
ключових дат в якості рубіжних визначають: 
кінець 1969-го року – організаційне оформ-
лення; друга половина 1970-х років – період, 
«червоною ниткою» яких стали Гельсінські 
угоди; початок 1980-х років – знищення руху 
[9]. 
Думку, що громадський правозахисний 

рух в радянській державі розпочався саме 
з дисидентського періоду поділяє і Г. Май-
стренко, пропонуючи таку періодизацію 
правозахисного руху в Російській Федерації: 
радянський або точніше дисидентський – з 
1965 р. до 1985 р.; «період перебудови» – до 
1995 р.; сучасний [10, с. 36]. 
Своєрідний підхід до визначення етапів 

правозахисного руху запропоновано А.В. 
Гавриловою: період становлення (1965-1968 
рр.) – період від процесу Даніеля і Синяв-
ського до «Пражської весни»; другий період 
(1968-1975 рр.) – період кризи та широкого 
міжнародного визнання; третій – гельсін-
ський (1976-1985 рр.); четвертий – період 
легалізації правозахисної діяльності (1985 
р. – по теперішній час). Авторка відзначає 
ще про існування так званого «передправо-
захисного етапу», обґрунтовуючи це тим, що 
боротьба народу за свої права мала місце і під 
час сталінського режиму, однак вона не мо-
гла набути масового та організованого харак-

теру в умовах тотального терору. «Невеликі 
групи та співтовариства існували і в 1930-
ті, і в 1940-ті роки, але, будучи в глибокому 
підпіллі, вони не могли здійснити суттєвого 
впливу на події в країні» [11, с. 152].
Дисидентський рух був різновекторним 

соціальним явищем. Переважна частина на-
уковців виокремлює в якості основних 3-и 
його напрямки (течії): правозахисний, на-
ціонально-орієнтований та релігійний [8; 
11, с. 12; 12, с. 617]. Слід погодитися з Т.В. 
Гавронською, що останній є набагато менш 
притаманним радянській Росії порівняно з 
братерськими республіками, зокрема і Укра-
їною, оскільки питання національного само-
визначення в Росії лежало дещо в іншій пло-
щині, керівництво РСФСР значною мірою 
ініціювало процеси культурної та національ-
ної асиміляції [11, с. 179]. Безумовно означе-
ні напрями дисидентства не слід розглядати 
ізольовано – слушно зазначає О. Бажан, що 
«в практиці опозиційного руху у рамках до-
сліджуваного періоду вони нерідко виступа-
ли зі спільних позицій, згуртованою силою» 
[3, с. 30-31]. В Україні ж боротьба за права 
людини завжди відбувалась на тлі прагнен-
ня народу до національної незалежності. За-
слуговує на увагу позиція Є. Захарова, який 
на підставі аналізу історичних документів та 
спогадів дисидентів, дійшов висновку, що 
український дисидентський рух в радянській 
державі «був найсильнішим» та відзначав-
ся, окрім національної специфіки, ще і ре-
гіональними особливостями в межах самої 
України – «можна стверджувати, що на За-
хідній Україні дисидентський рух переважно 
приймав форму національно-визвольного, а 
на Східній – національний і релігійний рухи 
з’єднувалися з правозахисним [13, с. 312, с. 
315]. 
Метою правозахисного напрямку дис-

идентського руху була спроба досягти «глас-
ності» і покращення ситуації з політичними, 
економічними, особистими та іншими права-
ми людини [7], продемонструвати хибність 
комуністичної ідеології, оманливість «соці-
алізму з людським обличчям», що знаходив 
уособлення в особливій радянській концеп-
ції правового статусу особи і громадянина. 
Як відзначає О.І. Лушин, «в СРСР людина 
(особистість, громадянин) розглядалася пе-
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редусім як трудівник-колективіст, учасник 
спільної справи, що вершилась під керівни-
цтвом та контролем партії. Такою спільною 
справою було будівництво основ соціалізму 
та рух до комунізму, колективізація, індустрі-
алізація, виконання п’яти- і семилітніх пла-
нів і т.п.» В усіх випадках особі відводилася 
лише роль своєрідного «гвинтика державно-
го механізму, трудового резерву, людського 
фактору, виробничої сили». Виступаючи в 
таких іпостасях, вона завжди служила чомусь 
надособистому, далекому від її власних по-
треб та інтересів [14]. 
Кожний період ознаменувався певними 

подіями. Але вже на етапі становлення в 1969 
році була створена перша в СРСР правоза-
хисна асоціація «Ініціативна група захисту 
прав людини в СРСР» (ІГ) [15, с. 153]. З Укра-
їни до групи увійшли харків’янин Генріх Ал-
тунян та киянин Леонід Плющ. Приєднався 
до асоціації також Мустафа Джемілєв – лідер 
руху кримських татар за повернення до Кри-
му, – що на той час мешкав у Ташкенті. Ді-
яльність організації зводилась до петиційних 
компаній: подання заяв, звернень до різних 
радянських та міжнародних установ щодо 
стану з правами людини в СРСР, або ж на за-
хист окремих інакодумців, що були піддані 
репресіям. На прохання Петра Якіра – чле-
на ІГ – Генріх Алтунян разом з однодумця-
ми (54 особи) підписали відкритого листа до 
Верховної Ради СРСР на захист кримських 
татар і П. Григоренка, заарештованого на 
початку травня 1969 року. Серед підписантів 
були: Леонід Плющ, В’ячеслав Чорновіл, Се-
мен Подольський та інші. В травні 1969 року 
ІГ було направлено звернення і до Комітету 
ООН з прав людини про стан дотримання 
прав та свобод людини в СРСР. Згодом біль-
шість учасників цих акцій стали об’єктами 
переслідувань з боку влади: когось було засу-
джено, хтось отримав суворі догани по місцю 
роботи, або ж взагалі був звільнений з поса-
ди [13, с. 316]. На жаль, діяльність ІГ тривала 
не довго та перервалась у зв’язку з арештом 
влітку 1972 року її очільників П. Якіра, В. 
Красина. 
На думку науковця А.В. Гаврилової, саме 

досвід легальної роботи цієї організації на-
дихнув та переконав інших у можливості 
діяти відкрито. Як наслідок, у 1970 році був 

створений Комітет прав людини в СРСР, що 
був першою незалежною громадською ор-
ганізацією з розробленим регламентом та 
правилами членства, а також першою неза-
лежною асоціацією СРСР, що отримала фор-
мальне міжнародне визнання: в червні 1971 
року комітет став філіалом Міжнародної ліги 
прав людини – неурядового об’єднання зі 
статусом консультативного органу при ООН, 
ЮНЕСКО і МОТ та увійшов до Міжнародно-
го інституту права. Вчена акцентує, що, хоча 
першопочатково комітет організовувався як 
дослідницька і консультативна організація, 
до його членів зверталася велика кількість 
людей з проханням у захисті своїх прав – від 
перегляду судових вироків до сприяння у ви-
їзді за кордон [15, с. 153].
У серпні ж 1975 року сталася подія – під-

писання Прикінцевого акта Наради з без-
пеки і співробітництва в Європі, – яка «мала 
таке важливе значення, що дозволяє поділи-
ти історію правозахисного руху в Україні на 
період до цієї події і після неї» [7].
Не зважаючи на протидію владних струк-

тур, після опублікування згаданого акту в 
газеті «Известия», з метою втілення міжна-
родної домовленості у життя, у різних регіо-
нах Радянського Союзу почали створювати-
ся групи сприяння виконання Гельсінських 
угод. 12 травня 1976 р. була організована 
Московська громадська група (скорочено – 
МГГ). На її кшталт аналогічні організації ви-
никають і в союзних республіках. Першою 
після московської (до речі, на думку Є. Заха-
рова, за ініціативою члена російської групи, 
українця за походженням Петра Григоренка 
[16]., з позиції О. Бажана – достеменно не ві-
домо хто був ідейним зачинателем створен-
ня, але однозначно у витоків стояли і Микола 
Руденко, і Олесь Бердник, і Оксана Мешко, 
і Левко Лук’яненко, і Петро Григоренко. 
[17, с. 74]), 9 листопада 1976 року, – Україн-
ська громадська група сприяння виконанню 
Гельсінських угод (скорочено – УГГ), трохи 
згодом – Литовська (25 листопада того ж 
року), 14 січня 1977 р. – Грузинська і 1 квітня 
– Вірменська. На Україні, Литві та у Вірменії 
ї ці групи були першими відкритими громад-
ськими асоціаціями [15, с. 153]. 
Найголовнішою відмінністю правозахис-

ного руху цього періоду від рухів і течій по-
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передніх було те, «що правозахисники вже 
не протиставляли себе системі, а діяли все-
редині неї, намагаючись боротися законним, 
легальним шляхом, прагнули змусити владу 
виконувати міжнародні угоди, власну Кон-
ституцію та закони» [13, с. 315].
УГГ взяла на себе координацію всього 

правозахисного руху в українській республі-
ці, її діяльність дала змогу привернути увагу 
прогресивної світової громадськості до про-
блем української нації і свобод громадян в 
Україні, сприяла формуванню єдиного за-
гальнонаціонального правозахисного цен-
тру, відіграла позитивну роль в консолідації 
опозиційного руху в Україні [17, с. 77]. 
Утворення Гельсінських груп сприяло 

появі спеціалізованих правозахисних орга-
нізацій, найбільш відомі з яких, щоправда, 
були переважно загальносоюзного значення. 
Так, у 1977 році при МГГ була створена Ро-
боча комісія з розслідування використання 
психіатрії у політичних цілях; в березні 1978 
року – Ініціативна група захисту прав інвалі-
дів в СРСР», в середині 1979 р. – група «Пра-
во на еміграцію» та інші. 
Слід відзначити, що на думку деяких 

науковців, Робоча комісія з розслідування 
використання психіатрії вважається одні-
єю з найбільш ефективних правозахисних 
асоціацій того часу [15, с. 153]. Організація 
активно займалась збором інформації про 
політичних в’язнів та інакомислячих, що 
утримувалися в психіатричних лікарнях. ЇЇ 
зусиллями були скорочені строки утримання 
в спеціалізованих медичних закладах пра-
возахисників Володимира Борисова, Петра 
Старчика, Едуарда Федотова. Та одним із 
значних досягнень асоціації стало ухвалення 
Міжнародним з’їздом психіатрів в 1977 р., на 
підставі поданих нею для обговорення до-
кументів, Резолюції щодо засудження психі-
атричних репресій в Радянському Союзі [15, 
с. 153]. Співпрацював з комісією харківський 
дисидент, психіатр Анатолій Корягін – про-
водив незалежні психіатричні експертизи, 
друкував в самвидаві праці про репресивну 
психіатрію. За свою діяльність він згодом був 
підданий переслідуванню, заарештований та 
засуджений у лютому 1981 року [13, с. 317].
В контексті аналізу дисидентського руху 

в Україні не можливо не згадати і релігій-

ний його напрямок. Історично склалося, що 
боротьба за права віруючих в Українській 
греко-католицькій церкві (УГКЦ) й Укра-
їнській автокефальній православній церкві 
(УАПЦ) відбувалася по-різному. Існування 
таких церков в Україні влада не визнавала, 
їх прихильників та віруючих жорстоко пере-
слідувала. Першою правозахисною органі-
зацією на захист прав віруючих УГКЦ стала 
«Ініціативна група захисту прав віруючих і 
церкви в Україні», створена 9 вересня 1982 
р. До її складу увійшли Йосип Тереля , отець 
Григорій Будзінський, отці Ігнатій та Діоні-
сій, Стефанія Петраш-Січко. Незважаючи на 
створювані перепони, протягом усього часу 
панування радянської влади рух УГКЦ не 
вщухав [13, с. 318].
Українська автокефальна православна 

церква, була ліквідована більшовиками в 
1930 році, її священики, монахи й віруючі 
піддані репресіям. Частково відновлена під 
час німецької окупації, після війни УАПЦ 
існувала тільки в екзилі. Як зазначає Є. За-
харов, «в Україні не було руху УАПЦ, проте 
був один православний священик, правоза-
хисник, який уособив боротьбу українського 
православ’я за права людини в Україні – Ва-
силь Романюк, багаторічний політв’язень, 
член УГГ, а згодом – патріарх Володимир» 
[13, с. 318].
Гонінь зазнавали і протестантські конфе-

сії. У лютому 1964 була створена правозахис-
на організація ЄХБ, очолювана Лідією Вінс 
– «Рада родичів в’язнів євангельських хрис-
тиян-баптистів», що проіснувала більше 15 
років.

 
Висновки

Отже, дисидентсько-правозахисний рух 
60-80- х років здійснив значний вплив на 
розвиток української громадської самоорга-
нізації, пропагуючи ідеї правової держави, 
толерантності, самоцінності особистості, пре-
валювання загальнолюдських цінностей над 
класовими та партійними, ідею відмови від 
будь-якого насилля, заклав передумови но-
вої суспільної ситуації, сприяв трансформації 
свідомості українського спільноти щодо не 
можливості подальшого демократичного по-
ступу без реального дотримання прав люди-
ни, у тому числі права народу на національ-
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не самовизначення. Традиції, започатковані 
ним, живуть і донині. Сучасна Українська 
Гельсінська спілка з прав людини, що «ста-
ла правонаступницею УГГ, своєю метою ви-
значає реалізацію та захист прав людини й 
основних свобод через сприяння практично-
му виконанню гуманітарних статей Прикін-
цевого акта Гельсінської наради з безпеки і 
співробітництва в Європі 1975 року, інших 
прийнятих на його розвиток міжнародно-
правових документів та зобов’язань Украї-
ни у сфері прав людини та основних свобод» 
[18], налічуючи на даний час близько 30-ти 
представників, є найбільшою асоціацією 
правозахисних організацій в Україні [19], 
здійснює правозахисну діяльність по різним 
напрямкам, являється родоначальницею ба-
гатьох прогресивних зрушень в цій сфері, а 
тому займає чільне місце в авангарді україн-
ського громадянського суспільства.
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Naumenko O.
IMPACT OF DISSIDENT HUMAN 
RIGHTS MOVEMENT ON THE 

DEVELOPMENT OF UKRAINE’S HUMAN 
RIGHTS SOCIAL ORGANIZATIONS
The article deals with history of human 

rights social organizations “in the era of dissent”. 
A signifi cant impact on formation of new democ-
racy-oriented nongovernmental organizations 
was provided by the dissident movement which 
became particularly active and spread across the 
USSR, including Ukraine, in 1960s-1980s. 

Despite the signifi cant achievements of 
scholars who studied variuos issues of the 
dissident movement, correlative analysis of the 
impact of the dissident movement on the genesis 
of human rights social organizations is still rath-
er neglected. A comprehensive study of any so-
cial phenomenon, in particular human rights 
organizations in the nongovernmental sector, 
is not possible without identifying the driving 
forces that have determined its existence in 
contemporary form. That is why the aim of this 
research was to determine the impact of the dis-
sident movement, in particular its human rights 
wing, on formation of Ukraine’s human rights 
social organizations.

It has been established that the dissident hu-
man rights movement of 1960s -1980s played an 
important role in developing self-organization 
of the Ukrainian society, propagating notions 
of the state that follows the rule of law, intrinsic 
value of a person, prevalence of universal human 
values over class differences. The movement 
outlined preconditions for a new social situation, 
contributed to transformation of the Ukrainian 
national consciousness by showing that further 
progress of democracy was not possible without 
strict compliance with human rights standards, 
including norms pertaining to the right of a 
people to national self-determination. 

The research states that the traditions estab-
lished by the movement have inspired activities 
of the present-day human rights organizations, 
in particular those of the largest association of 
human rights organizations in Ukraine – the 
Ukrainian Helsinki Human Rights Union.

Key words: human rights, human rights 
movement, dissidence, dissident movement, 
human rights social organizations.
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 ÄÅÌ²ÄÅÍÊÎ Àíàñòàñ³ÿ Ëåîí³ä³âíà - àñï³ðàíòêà êàôåäðè êîíñòèòóö³éíîãî 
ïðàâà Óêðà¿íè Íàö³îíàëüíîãî þðèäè÷íîãî Óí³âåðñèòåòó Óêðà¿íè ³ì. ßðîñëàâà 
Ìóäðîãî

Постановка проблеми
Українське суспільство переживає сьо-

годні складний період свого становлення, 
який можна назвати етапом політичних, 
економічних та соціальних змін. Передусім 
йдеться про обрання європейського векто-
ра розвитку, а пріоритетом – захист прав та 
свобод людини і громадянина, бо саме на-
лежна реалізація й ефективний захист прав 
людини – це критерій визнання сучасної 
держави демократичною і правовою.
У той же час варто пам’ятати, що по-

чинати будь-які перетворення слід із під-
вищення правової культури, активізації і 
посилення протидії  порушенням законних 
прав громадян з боку представників влади, 
що, до речі, є одним із головних завдань не-
урядових правозахисних організацій: саме 
вони покликані забезпечувати громадський  
контроль за діяльністю як державних орга-
нів, ї х посадових осіб, так і суб’єктів приват-
ного права, що, у свою чергу, сприяє зміц-
ненню позицій  громадянського суспільства 
в Украї ні як правовій  державі.
Для повного розуміння мети діяльності 

таких організацій необхідно дослідити зна-
чення поняття «міжнародні неурядові пра-
возахисні організації», з’ясувати їх основні 
функції.
Теоретичною основою при вивченні 

окресленого питання мали праці Г. В. Бер-
ченка, І. О. Грицая, Л. І. Летнянчина, 
В. В. Речицького, Т. М. Слінько. Крім того, 
проблема визначення поняття «неурядо-
ві правозахисні організації» й з’ясування їх 

основних функцій знаходяться в колі інтер-
есів Харківського правозахисника Є. Ю. За-
харова.

Метою наукової статті є дослідити і 
з’ясувати поняття, ознаки і функції неуря-
дових правозахисних організацій  в Украї ні 
та світі, відокремити ї х від інших інститутів 
громадянського суспільства задля всебіч-
ного розуміння їх діяльності та перспектив 
розвитку цього інституту.

Виклад основного матеріалу
Приступаючи до висвітлення питання, 

вкажемо, що суспільне життя Європи, осо-
бливо Східної наприкінці ХХ – початку ХХІ 
століття тісно пов’язане з прискоренням ба-
гатьох процесів, що у свою чергу зумовило 
підвищення інтересу до проблеми грома-
дянського суспільства і до забезпечення на 
практиці прав та свобод як окремого гро-
мадянина так і громади в цілому. Звісно, як 
складова європейського простору, Україна 
не є з цього винятком. Зауважимо, що про-
цес демократизації в нашій державі супро-
воджується розбудовою інститутів грома-
дянського суспільства, завдяки діяльності 
яких формується суспільна правосвідомість 
і закріплюється пріоритет прав і свобод лю-
дини. Звісно ці інститути різні за чисель-
ністю, мають неоднакові повноваження, 
завдання та територіальний вплив, але їх 
кінцева мета та призначення – вирішення 
повсякденних питань та здійснення прак-
тичного самоврядування.
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Не можна оминути й того, що саме про-
цеси демократизації суспільства як на на-
ціональному, так і на світовому рівні зумов-
люють появу у людини-громадянина розу-
міння та відчуття незалежності від держави, 
що, звісно, стимулює створення суспільних 
інститутів, відокремлених від державного 
апарату, які діють у межах громадянського 
суспільства.
У той же час, на переконання науков-

ців, громадянське суспільство – це систе-
ма, що характеризується наявністю трьох 
складових – трьох секторів, а саме: держав-
ного (першого), комерційного (другого) та 
недержавного (третього). Врівноважуючи 
суспільство, ці сектори уможливлюють нор-
мальний розвиток особистості, оскільки без 
дієвого недержавного сектору існування як 
правової держави, так і громадянського сус-
пільства просто неможливе [1].
Ця система виникла на противагу сис-

темі «держава», а головною причиною цьо-
го є відокремлення і відмежування життя 
людей від державного офіціозу, держав-
ної машини як апарату громадського ад-
міністрування. До речі, саме це становить 
сутність, головну ознаку громадянського 
суспільства, робить його справжньою ру-
шійною силою соціальної демократизації. 
Із наведеного можна зробити висновок, що 
громадянське суспільство – це альтерна-
тива, контрагент державного врядування, 
якому властиві формалізм, ієрархія, цен-
тралізована директивність й етатистські 
замахи. Крім того, воно не є структурною 
одиницею, а його слід розглядати переду-
сім як спосіб життя людей у стилі приват-
ності, сферу людської свободи, життєдіяль-
ність особистостей поза офіційною регла-
ментацією, властиву кожній людині частку 
неказенного, цивільного у її житті [2]. На 
підтвердження попередньої тези наведемо 
думку В. В. Речицького, який зазначає, що 
існує позиція, згідно з якою громадянське 
суспільство й держава для конституціона-
лістів – це не партнери, а «органічні» анта-
гоністи [3].
У свою чергу, «Великий енциклопедич-

ний словник» та «Юридична енциклопедія» 
наводять таке визначення даного поняття: 
громадянське суспільство – це суспільство 

з розвиненими економічними, політични-
ми, духовними та іншими відносинами і 
зв’язками, яке взаємодіє з державою і функ-
ціонує на засадах демократії і права. Побу-
дова громадянського суспільства є метою 
суспільного розвитку, засобом всебічного 
забезпечення інтересів, прав та свобод лю-
дини і громадянина [4].
Аналіз різних точок зору стосовно тлума-

чення поняття «громадянське суспільство» 
дає можливість визначити його основні осо-
бливості та зробити висновок, що воно є 
певною системою і діє через певні елементи 
– власні інститути. Як зазначив Г. В. Берчен-
ко, саме формалізація громадянського сус-
пільства в будь-які інститути є показником 
його зрілості і здатності більш цілеспрямо-
вано і ефективно виражати і реалізовувати 
свої інтереси [5]. Ці інститути утворюються 
шляхом об’єднання громадян, а на думку Л. 
І. Летнянчина, свобода об’єднання – це одне 
із невід’ємних прав людини, що закріплене 
у багатьох міжнародно-правових докумен-
тах, як от Загальна декларація прав людини 
1948 р. (ст. 20), Конвенція про свободу асоці-
ації та захисту права на організацію 1948 р. 
(статті 2, 10), Конвенція про захист прав лю-
дини і основоположних свобод 1950 р. (ст. 
11), Міжнародний пакт про громадянські 
та політичні права 1966 р. (ст. 22). Як і інші 
документи, Конституція України (ст. 36) від-
повідно до загальновизнаних міжнародних 
стандартів гарантує і захищає це право [6]. 
Із цього приводу Т. М. Слінько вказує, що 
недержавні організації як елемент громад-
ського суспільства виконують функції посе-
редників між державою і суспільством [7]. 
Неурядові правозахисні організації (далі – 
НПО) є однією з форм таких об’єднань та 
відповідно інститутів громадянського сус-
пільства. Завдяки своїй діяльності вони ви-
конують завдання громадянського суспіль-
ства із дотримання принципів останнього. 
Їх кількість та якість – це показник розвине-
ного недержавного сектору правозахисної 
системи. Ефективне правове регулювання їх 
діяльності надасть змогу підвищити рівень 
правової освіти громадян, суттєво допомо-
же уряду в забезпеченні законності й підго-
товці та втіленні соціальних та економічних 
програм. 
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Такі організації мають певні особливості.
По-перше, НПО являють собою основну 

форму організації громадянського суспіль-
ства у сфері захисту прав людини, адже саме 
за їх допомогою (через їх представників) 
громадяни залучаються до прийняття спра-
ведливих судових рішень, тобто отримують 
можливість впливати на судову систему.
По-друге, будучи посередником між дер-

жавою і громадянами, налагоджуючи діалог 
та співробітництво між ними, НПО допо-
магають державним структурам бути краще 
обізнаними з сучасним станом дотримання 
законності у сфері прав людини, а населен-
ню – зрозуміти політику й логіку рішень ор-
ганів державної влади і, за необхідності, за-
безпечити підтримку.
По-третє, НПО, представляючи інтере-

си суспільства і пересічних громадян, краще 
обізнані з їх нагальними потребами, а також 
проблемами. Ними накопичено позитивний 
(часто альтернативний державній практиці) 
досвід вирішення проблем і задоволення 
потреб, який може бути цікавий для дер-
жавних структур.
По-четверте, НПО функціонують як 

спостерігачі у певній сфері, оскільки добро-
вільно беруть на себе функції «жандармів»: 
фіксують зміни на своїй ділянці роботи, 
слідкують за дотриманням правових норм, 
відслідковують вплив нормативно-регуля-
тивних змін у країні, регіоні, місцевості. У 
разі виникнення загрози порушення прав 
людини вони можуть оперативно, при-
вернувши до неї увагу громадськості, ЗМІ, 
державних структур, мобілізувати їх на кон-
кретну діяльність.
По-п’яте, НПО представлені широкими 

верствами населення і різними соціальними 
групами з діаметрально протилежними ін-
тересами. Їх залучення дозволяє прийняти 
найбільш справедливе рішення.
Спираючись на наведені особливості не-

урядових правозахисних організацій, мож-
ливо вивести їх визначення. Щоправда, 
при цьому варто брати до уваги загальне 
поняття інститутів громадянського суспіль-
ства, яке в Україні до 2007 року було біль-
ше філософською категорією, оскільки не 
мало законодавчо окреслених меж. Проте 
у листопаді 2007 р. розпорядженням Уря-

ду № 1035-р схвалено Концепцію сприяння 
органами виконавчої влади розвитку грома-
дянського суспільства, постановою Кабінету 
Міністрів України від 5 листопада 2008 р. 
№976 затверджено порядок сприяння про-
веденню громадської експертизи діяльності 
органів виконавчої влади. Згідно із зазначе-
ними актами до інститутів громадянського 
суспільства віднесено також і правозахисні 
організації. 
Незважаючи на наявність начебто спе-

ціальних актів, законодавчо встановленого 
визначення терміну «неурядові правозахис-
ні організації» й досі не наведено. Натомість 
Є. Ю. Захаров визначає правозахисні орга-
нізації (ПО) як особливий вид недержавних 
неприбуткових організацій, діяльність яких 
спрямована на утвердження й захист прав і 
свобод людини, ефективний контроль за їх 
дотриманням державою, її органами і поса-
довими особами. ПО сприяють зменшенню 
організованого насильства, здійснюваного 
державою. Для цього вони працюють одно-
часно у трьох напрямках:

1) захист прав людини в конкретних 
випадках (ця допомога повинна бути без-
коштовною для заявника), громадські роз-
слідування фактів порушень прав людини 
державними органами; 

2) поширення інформації про права лю-
дини, правове виховання; 

3) аналіз стану з правами людини [8].
У свою чергу І. О. Грицай дає визна-

чення поняття «неурядові правозахисні 
організації» через їх особливості: 1) осно-
вна мета діяльності – захист прав та закон-
них інтересів як фізичних, так і юридичних 
осіб; 2) учасниками організації можуть бути 
як фізичні, так і юридичні особи; 3) засно-
вані на добровільному волевиявленні учас-
ників організації; 4) пройшли законодавчо 
визначений процес легитимізації; 5) наявна 
внутрішня структурованість і органи самоу-
правління; 6) незалежні від прямого адміні-
стративного впливу уряду та інших органів 
виконавчої влади; 7) засновані на недержав-
них коштах [9].
Узагальнивши наведені трактування, 

можна дати наступне визначення: неуря-
дова правозахисна організація – це неполі-
тичне, офіційно зареєстроване, внутрішньо 
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упорядковане, добровільне об’єднання фі-
зичних та/або юридичних осіб, що діє за ра-
хунок приватних коштів, не підпорядкова-
не органам виконавчої влади та не наділене 
владними повноваженнями, діяльність яко-
го проводиться як на безоплатній, так і на 
платній основі, спрямована на захист прав 
усіх суб’єктів.
Станом на сьогодні в Єдиному реєстрі 

громадських формувань третина зареєстро-
ваних громадських організацій  виконує 
правозахисні функції . Така ситуація свід-
чить про значну кількість в Украї ні НПО 
та ї х важливу роль у процесі зміцнення 
правової  культури украї нського суспільства, 
відновлення суспільної  справедливості за 
рахунок протидії  порушенням закону пред-
ставниками влади. 
Щоправда, порядок їх діяльності так 

само як і основне визначення не закріпле-
ні на національному, загальнодержавно-
му рівні. Оскільки НПО створюється як 
об’єднання громадян, вони мають власний, 
внутрішній документ, в якому і встановлю-
ються основні напрямки їх діяльності та їх 
компетенція.
Як вважає Є. Ю. Захаров, що НПО по-

кликані вирішувати наступні завдання: 
по-перше, захищати права і свободи лю-

дини, закріплені в Конституції і національ-
ному законодавстві (включаючи міжнародні 
договори, згода на обов’язковість яких дана 
парламентом); 
по-друге, бути джерелом інформації про 

права людини для народу та органів влади, 
підвищувати рівень освіченості в галузі прав 
людини, заохочувати становлення ціннос-
тей і розвиток настанов, що сприяють повазі 
і усвідомленню прав людини; 
по-третє, аналізувати стан з правами лю-

дини у своїй країні і її окремих регіонах [8].
Для вирішення цих завдань НПО ви-

конують такі функції (визначимо найважли-
віші): в практичному аспекті – розглядають 
заяви фізичних та юридичних осіб про не-
дотримання прав і свобод людини, сприя-
ють відновленню порушених прав і свобод 
за допомогою погоджувальної процедури 
(mediation), беруть участь у судовому проце-
сі з метою захисту, відновлення порушених 
прав і свобод заявника; в освітньому аспекті 

– збір, підготовка і поширення інформацій-
них матеріалів, розробка навчальних пла-
нів, моніторинг законодавства.
На міжнародному рівні неурядові пра-

возахисні організації у сфері просування й 
захисту прав людини виконували і продо-
вжують виконувати значну кількість ролей 
та функцій. Незважаючи на те, що існує де-
кілька способів їх аналізу, ми розглянемо їх 
у наступному аспекті.
Встановлення «порядку денного». І в попе-

редньому, і на сучасному етапі НПО віді-
гравали головну роль у просуванні ідеї важ-
ливості їх діяльності і передбаченні цього 
питання в міжнародному «порядку денно-
му». Як вказав Кофі Анан у своєму зверненні 
до Форуму неурядових організацій, НПО 
відігравали головну роль у включенні про-
блеми рабства до міжнародного «порядку 
денного» [10]. Заслуговує на увагу діяль-
ність двох попередників лондонської гро-
мадської організації, яка тепер називається 
«Анти рабство: Товариства проти рабства», 
заснованого в 1838 році, а також Товари-
ства захисту аборигенів, заснованого в 1837 
році. Так само було і із захистом поранених 
на полі бою, звернення до цього питання 
дало поштовх опрацюванню всього корпусу 
гуманітарного права, що був задуманий та 
сформований Міжнародним комітетом Чер-
воного Хреста, а згодом – рухом Червоного 
Хреста. Крім того, правозахисні організації 
сприяли включенню переліку прав людини 
та механізму їх захисту до Статуту Організа-
ції Об’єднаних Націй. 
Розробка законодавства. Під час перегово-

рів 1994 – 1996 рр. у робочій групі відкри-
того типу, створеній для перегляду резо-
люції 1296 ECOSOC (XLIV), яка регламен-
тувала співвідношення НПО та Організації 
Об’єднаних Націй. Деякі уряди намагалися 
зрозуміти різницю між представниками уря-
ду та представниками НПО задля усвідом-
лення напрямків їх діяльності. З огляду на 
це, вони наполягали на дотриманні принци-
пу, що, хоча НПО мають право робити за-
яви, поширювати повідомлення відповідно 
до встановлених процедур, «вони не можуть 
брати участі у переговорах». На думку цих 
урядів: «Прийняття рішень – це право, яке 
належить лише державам-членам» (резолю-
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ція ЕКОСОС 1996/31, п. 50 - перегляд ре-
золюції 1296 (XLIV)) [11]. З правової точки 
зору наведене можна вважати правильним. 
Проте в останні роки НПО відіграють важ-
ливу роль у розробці міжнародних догово-
рів та/або декларацій, а також в опрацюван-
ні програми дій на світових конференціях 
1990-х. Зокрема, Канадський уряд, поясню-
ючи свою позицію щодо цієї резолюції, за-
значив: «Положення в пункті 50 стосується 
лише прямих міждержавних переговорів. 
НПО можуть і повинні сприяти перегово-
рам, це положення ні в якому разі не слід 
тлумачити як більш обмежувальне, ніж при-
вілейоване» [12].
Виявлення фактів та аналіз. Мабуть, 

найважливішою функцією, яку виконують 
НПО у захисті та просуванні прав людини 
є збирання, оцінювання й поширення ін-
формації. Так, виявлення фактів порушен-
ня прав людини міждержавними організа-
ціями за останні десятиліття досить різко 
зросло – сьогодні це понад 30 тематичних 
та географічних механізмів Комісії з прав 
людини (спеціальних доповідачів, спеціаль-
них представників, незалежних експертів 
чи робочих груп), шість договірних органів, 
які регулярно переглядають звіти держав-
учасниць, а також, на місцях, офіси Верхо-
вного комісара з прав людини в більш ніж 
20 країнах. Виходячи з цього стає зрозумі-
ло, що міждержавний механізм захисту прав 
людини зупиниться, якщо його не будуть 
«годувати», «підживлювати» встановлені 
факти правозахисних неурядових органі-
зацій. Дієго Гарсія-Саян висловив це так: 
«Робоча група ООН з примусових зникнень 
разом з багатьма міжурядовими організаці-
ями в основному покладається на НПО, а не 
на самі уряди. НПО надають Групі інформа-
цію, тиснуть на неї та вимагають результа-
тів. Це стосується всіх спеціалізованих груп 
ООН» [13].
Свідчення, донос або мобілізація сорому. Іс-

нує безліч тактик, які можна застосовувати 
в різних ситуаціях: видання прес-релізів 
та проведення прес-кампаній; публікація 
звітів та їх поширення, особливо серед по-
літиків; використання релігійної мережі 
для «свідчення»; проведення демонстрацій, 
мітингів; організація народних трибуналів, 

на яких свідки розповідають про порушен-
ня; доноси через відео, фільми, популярну 
музику чи театр; свідчення перед урядови-
ми або міждержавними органами; викорис-
тання факс-мереж; і останнє, використання 
електронної пошти та всесвітньої павутини 
для поширення інформації в усьому світі.
Усі ці тактики використовуються із по-

кладається на сподіваннями на те, що, підда-
ючи порушення жорстокій критиці, викла-
деній в громадській думці, можна досягти 
однієї з декількох цілей: уряд може припи-
няти порушення; внутрішня опозиція може 
бути використана для дестабілізації режиму, 
що порушує права; та/або міжнародна опо-
зиція може призвести до тиску та, можливо, 
відкритих санкцій проти уряду, що порушує 
право.
Міжнародна солідарність та підтримка 

правозахисників. Передусім наголосимо, що 
нині розроблена стратегія міжнародної со-
лідарності й гуманітарної допомоги для за-
безпечення захисту жертв та потенційних 
жертв в умовах репресивних режимів, осо-
бливо захист прав людини, які перебувають 
під загрозою на передових лініях бороть-
би за права людини. Вона включає широ-
кий спектр тактик. Розглянемо деякі з них. 
Однією є тактика «усиновлення» Amnesty 
International, яка стосується груп Amnesty 
International, які обирають конкретних по-
літичних в’язнів і проводять агітацію за їх 
звільнення, іноді роками. Друга – «Мере-
жа термінових дій», також запроваджена 
Amnesty, і зараз широко використовується 
багатьма НПО (включаючи церкви, проф-
спілки та професійні асоціації), які органі-
зовують сотні людей у   всьому світі, готові 
негайно реагувати (електронною поштою 
чи факсом) із метою запобігання катуванню, 
зникненню, застосуванню смертної кари 
та, останнім часом, насильства над жінка-
ми. Деякі спеціальні доповідачі Організації 
Об’єднаних Націй вживають заходів, спи-
раючись на ці об’єднання, негайно зверта-
ючись до уряду для запиту інформації про 
цю справу. Третя тактика – «супровід», роз-
роблена Міжнародними бригадами миру 
для вирішення особливо небезпечних си-
туацій. Остання передбачає надання ціло-
добової «охорони тіла» правозахисникам у 
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зоні ризику у формі закордонного супутни-
ка, озброєного лише камерою, яка, так би 
мовити, живе із захисником і всюди їздить 
з ним. Піонером у цьому стали Сальвадор 
та Шрі-Ланка, в яких обґрунтовано переду-
мову таких дій. Завдяки цьому влада (вій-
ськова, воєнізована чи цивільна) має менше 
змоги вбити чи викрасти активіста, бо існує 
такий міжнародний контроль.
Освіта. Шоста функція, що набула осо-

бливої актуальності для суспільств, які пере-
ходять від авторитарного чи диктаторського 
до демократичного правління. У той же час 
вона важлива для всіх суспільств, оскільки 
йдеться про освіту з прав людини. Особи і 
громади не можуть адекватно захищати свої 
права, якщо вони їх не знають. Більш того, 
особи, які займають владні посади, зокрема, 
в армії, поліції, а також урядові чиновники 
та парламентарі, повинні знати, що існують 
обмеження в їх владі, внаслідок цього – не 
можуть зловживати своїми повноваження-
ми спираючись на становище «визначене» 
суспільством. Крім того, на наш погляд, вар-
то постійно нагадувати суддям та адвокатам 
про права людини, щоб система правосуддя 
керувалася у своїй діяльності верховенством 
закону. Звісно. це завдання покладається на 
НПО.
Дотримання принципу відкритості полі-

тичної системи. Ще однією функцією, яку 
виконують НПО у просуванні й захисті прав 
людини, є та, яку часто не обговорюють, але 
яка вважається критичною, а саме: НПО 
підтримують політичну систему відкритою 
для інших елементів громадянського сус-
пільства. Відстоюючи свободу асоціацій, 
свободу думок, свободу вираження поглядів 
і свободу зібрань, громадські організації да-
ють можливість громадянському суспільству 
функціонувати; вони створюють політичний 
простір для демократичних сил і, відповід-
но, для демократії.

Висновки
Отже, стан громадянського суспільства 

в державі прямо пропорційно залежить 
від рівня наявної демократії, яка у свою 
чергу, підтримується завдяки діяльності 
різних елементів громадянського суспіль-
ства. Неурядові правозахисні організації є 

обов’язковим та найбільш дієвим складни-
ком громадянського суспільства. На жаль, 
законодавством і досі не надано конкретно-
го визначення НПО, але його можна визна-
чити через їх особливості, які відрізняють ці 
організації від інших об’єднань громадян: 
неурядові правозахисні організації є посе-
редниками між суспільством та органами 
державної влади; мають ширшу обізнаність 
із проблемних питань у сфері прав люди-
ни; виступають певними спостерігачами за 
діяльністю структур у сфері забезпечення 
прав людини; складаються із різних верств 
населення. Ці особливості також дозволя-
ють зрозуміти функції НПО: правозахисна, 
освітня, рекомендаційна (щодо норматив-
них актів), аналітична. І хоча, як вже зазна-
чалося, чіткого і загальноприйнятого ви-
значення поняття «неурядові правозахисні 
організації» не розроблено, та це не заважає 
їм відігравати важливу роль у сфері захисту 
прав людини. І як вважає Г. В. Берченко, 
неінституціоналізовану масову активність 
включати до структури громадянського сус-
пільства не слід, громадянське суспільство – 
це насамперед інститути [5]. Розгалуженість 
компетенції неурядових правозахисних 
організацій і багатоманітність функцій до-
зволяють найбільш широко зрозуміти стан 
дотримання прав людини у державі, вияви-
ти порушення, швидко і дієво відреагувати 
на дії з боку урядів чи інших суб’єктів чи то 
державної влади, чи то суспільства в цілому.
НПО повинні бути спроможними і здат-

ними протистояти спонуканням і спокусам 
влади, забезпечуючи при цьому адекватні 
ресурси для виконання визначених вище 
функцій.
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ÏÐÀÂÎÂÅ ÐÅÃÓËÞÂÀÍÍß Ä²ßËÜÍÎÑÒ² 
ÞÐÈÄÈ×ÍÈÕ Â²ÄÄ²Ë²Â ÒÀ Ì²ÑÖÅ Ó ÍÜÎÌÓ 

ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÒÈÂÍÎÃÎ ÇÀÊÎÍÎÄÀÂÑÒÂÀ

Надається характеристика системі пра-
вового регулювання діяльності юридичних 
відділів в Україні. Акцентовано увагу, що пра-
вове регулювання діяльності юридичних від-
ділів виражається у нормах права, які закрі-
плюються не тільки в законах, але й у інших 
нормативно-правових актах різної ієрархіч-
ної підпорядкованості. Наведено зміст кож-
ного з них для з’ясування місця в їх системі 
правових документів адміністративної галузі 
права.
Констатовано, що норми Основного Зако-

ну є базою правового регулювання суспільних 
відносин в нашій державі в цілому. Вони фор-
мують підґрунтя правового впливу, а також 
принципи правової реальності всієї держави. 
Дані принципи є основоположними для всіх 
без виключення категорій та інститутів, в 
тому числі і у сфері правового регулювання ді-
яльності юридичних відділів.
Узагальнено, що виходячи із змісту біль-

шості проаналізованих у статті норматив-
них документів можна зробити висновок, 
що велика група із загального числа останніх 
відноситься саме до адміністративного за-
конодавства. Адже їх норми регламентують 
суспільні відносини пов’язані із структурною 
належністю юридичних відділів в системі 
державного управління, взаємодією даних від-
ділів з органами державної влади, реалізаці-
єю ними своїх прав, обов’язків та функцій, 
а, крім того, закріплюють своїми нормами 
адміністративно-правовий статус останніх. 
У зв’язку із цим, адміністративне законодав-
ство можна вважати домінуючим у системі 
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правового регулювання діяльності юридич-
них відділів в Україні.
Ключові слова: правове регулювання, нор-

мативно-правовий акт, юридичні відділи, ад-
міністративне законодавство.

Постановка проблеми
Конституція України проголошує па-

нування на території держави принципу 
верховенства права. Це означає, що за сво-
їм змістом право є основним регулятором 
суспільних відносин у правовій системі. 
Не є виключення в наведеному контексті 
і правові відносини, які виникають у га-
лузі діяльності юридичних відділів. Разом 
із тим слід відмітити, що зазначеній галу-
зі притаманна власна специфічна система 
правового регулювання, що включає в себе 
велику кількість норм права, які знаходять 
своє об’єктивне відображення у низці нор-
мативно-правових актів різної юридичної 
сили. Окреме місце в зазначеній системі 
відведено адміністративному законодав-
ству, роль якого в аспекті правового регу-
лювання діяльності юридичних відділів і 
буде досліджено надалі у представленій на-
уковій праці. 

Стан дослідження
Проблема правового регулювання ді-

яльності різних органів державної влади, в 
тому числі і їх структурних підрозділів не 
є новою. Їй неодноразово у своїх наукових 
дослідженнях приділяли увагу: О.О. Акі-
мов, Я.М. Буздуган, І.П. Голосніченко, 
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І.В. Міщенко, В.С. Нерсесянц, О.М. Му-
зичук, Н.М. Оніщенко, Ю.В. Слабунова, 
В.В. Сокуренко, С.Г. Стеценко, Т.В. Тере-
щенко, Л.І. Якимів, С.М. Яровий та багато 
інших. Втім, незважаючи на чималу кіль-
кості наукових здобутків, в юридичній лі-
тературі відсутні комплексні дослідження 
присвячені правовому регулюванню діяль-
ності юридичних відділів. 

Саме тому метою статті є: надати ха-
рактеристику правовому регулюванню ді-
яльності юридичних відділів, та визначити 
місце у ньому адміністративного законо-
давства.

Виклад основного матеріалу
Науковці мають різні погляди на зміст 

категорії «правове регулювання» та в кож-
ному окремому випадку пропонують влас-
ний перелік особливостей, якими зазна-
чене явище характеризується. Не можна 
не погодитись із переконанням більшості 
вчених про те, що правове регулювання 
виражає вплив на суспільні відносини. Дій-
сно, саме через зазначену категорію про-
являються особливості юридичн ого упо-
рядкування соціуму за рахунок права, як 
основного регулятора суспільних відносин. 
На нашу думку, правове регулювання ді-
яльності юридичних відділів виражається у 
нормах права, які закріплюються не тільки 
в законах, але й інших нормативно-право-
вих актів різної ієрархічної підпорядкова-
ності. Наведемо зміст кожного з них для 
з’ясування місця в їх системі правових до-
кументів адміністративної галузі права. 
Першим нормативним джерелом пра-

вового регулювання діяльності юридичних 
відділів є Конституція України. Остання 
являє собою єдиний, що володіє особли-
вими юридичними властивостями, норма-
тивно-правовий акт, за допомогою якого 
український народ виражає свою суверен-
ну волю, установлює основні принципи 
устрою суспільства і держави, визначає 
систему і структуру державної влади і міс-
цевого самоврядування, механізми реа-
лізації державно-владних повноважень, 
основи правового статусу особи, територі-
альний устрій держави [1; 2, с.117]. Важли-

вість Конституції України наділяє її рядом 
характерних ознак. По-перше, Конститу-
ція за своєю сутністю є Основним Законом 
(«lex fundamentales»), що виражає волю 
Українського народу і політику держави; 
по-друге, за змістом Конституція має вищу 
юридичну силу; по-третє, норми Консти-
туції є нормами прямої дії; по-четверте, 
Конституція приймається і вводиться в дію 
відповідно до передбаченої законом спеці-
альної процедури. Спеціальна процедура 
передбачена і щодо внесення змін і допо-
внень до Основного Закону. По-п’яте, чин-
не законодавство передбачає спеціальний 
механізм правового захисту, гарантування 
Конституції [3, с.10]. 
Таким чином, норми Основного закону 

є базою правового регулювання суспільних 
відносин в нашій державі в цілому. Вони 
формують підґрунтя правового впливу, а 
також принципи правової реальності всієї 
держави. Дані принципи є основополож-
ними для всіх без виключення категорій 
та інститутів, зокрема, правового регулю-
вання діяльності юридичних відділів. Ін-
шими словами, Основний закон формує 
легальний порядок у державі. Так, до при-
кладу, відповідно до статті 19 Конституції 
правовий порядок в Україні ґрунтується на 
засадах, відповідно до яких ніхто не може 
бути примушений робити те, що не перед-
бачено законодавством. Органи державної 
влади та органи місцевого самоврядування, 
їх посадові особи зобов’язані діяти лише на 
підставі, в межах повноважень та у спосіб, 
що передбачені Конституцією та законами 
України. Крім того в Конституції вказуєть-
ся, що Україна є суверенна і незалежна, де-
мократична, соціальна, правова держава. 
Людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, 
недоторканність і безпека визнаються в 
Україні найвищою соціальною цінністю. 
Права і свободи людини та їх гарантії ви-
значають зміст і спрямованість діяльності 
держави. Держава відповідає перед люди-
ною за свою діяльність. Утвердження і за-
безпечення прав і свобод людини є голо-
вним обов’язком держави [4].
В системі правового регулювання діяль-

ності юридичних відділів в Україні варто 
виділити Закон України «Про центральні 
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органи виконавчої влади» від 17.03.2011 
№3166-VI. Зазначений закон безпосеред-
ньо не регламентує особливості роботи 
вказаних суб’єктів, водночас, він формує 
засади правового статусу органів влади та 
підпорядкованих їм установ, підприємств 
та організацій, в складі яких юридичні від-
діли працюють, у зв’язку із чим не можна 
залишити положення даного нормативно-
правового акту поза увагою. Так, відповід-
но до норм Закону систему центральних 
органів виконавчої влади складають мініс-
терства України та інші центральні орга-
ни виконавчої влади. Система централь-
них органів виконавчої влади є складовою 
системи органів виконавчої влади, вищим 
органом якої є Кабінет Міністрів України. 
Міністерства забезпечують формування та 
реалізують державну політику в одній чи 
декількох сферах, інші центральні органи 
виконавчої влади виконують окремі функ-
ції з реалізації державної політики. Повно-
важення міністерств, інших центральних 
органів виконавчої влади поширюються на 
всю територію держави. Діяльність мініс-
терств та інших центральних органів ви-
конавчої влади ґрунтується на принципах 
верховенства права, забезпечення дотри-
мання прав і свобод людини і громадяни-
на, безперервності, законності, забезпечен-
ня єдності державної політики, відкритості 
та прозорості, відповідальності. Міністер-
ства діють за принципом єдиноначальнос-
ті. Інші центральні органи виконавчої вла-
ди діють за принципом єдиноначальності, 
якщо інше не передбачено законом. 3. Під-
приємства, установи та організації, що на-
лежать до сфери управління міністерств, 
інших центральних органів виконавчої 
влади, не можуть здійснювати владні по-
вноваження, крім випадків, визначених за-
коном [5].
В тому ж аспекті необхідним до виді-

лення є Закон України «Про Кабінет Мі-
ністрів України» від 27.02.2014 №794-VII. 
У положеннях акту вказується, що Кабінет 
Міністрів України (далі – КМУ) є вищим 
органом у системі органів виконавчої вла-
ди. Кабінет Міністрів України здійснює 
виконавчу владу безпосередньо та через 
міністерства, інші центральні органи ви-

конавчої влади, Раду міністрів Автономної 
Республіки Крим та місцеві державні адмі-
ністрації, спрямовує, координує та контр-
олює діяльність цих органів. Одним із клю-
чових завдань, яке ставиться перед Кабі-
нетом Міністрів України є спрямування та 
координація роботи міністерств, інших ор-
ганів виконавчої влади, здійснення контр-
олю за їх діяльністю, у тому числі в аспекті 
функціонування юридичних відділів [6].
Важливе місце у механізмі правового 

регулювання діяльності юридичних відді-
лів займають підзаконні нормативно-пра-
вові акти, зокрема, акти КМУ – Постанова 
Кабінету Міністрів України «Про затвер-
дження Загального положення про юри-
дичну службу міністерства, іншого органу 
виконавчої влади, державного підприєм-
ства, установи та організації» від 26.11.2008 
№1040. Затверджене нею Положення регу-
лює питання діяльності юридичної служби 
міністерства, іншого центрального орга-
ну виконавчої влади та їх територіальних 
органів, місцевих держадміністрацій, а 
також державного підприємства, устано-
ви та організації. До того ж в Положенні 
зазначається, що юридична служба у своїй 
діяльності керується Конституцією та зако-
нами України, указами Президента Украї-
ни і постановами Верховної Ради України, 
прийнятими відповідно до Конституції 
та законів України, актами Кабінету Міні-
стрів України, міжнародними договорами 
України, цим Положенням, а також інши-
ми нормативно-правовими актами. З пи-
тань організації та проведення правової 
роботи юридична служба керується актами 
Мін’юсту [7].
Звернути увагу також варто на положен-

ня Постанови Кабінету Міністрів України 
«Про вдосконалення організації правової 
роботи в міністерствах, інших центральних 
органах виконавчої влади» від 14.12.2001 
№1693. Метою даного документу визна-
чено забезпечення законності в роботі мі-
ністерств, інших центральних органів ви-
конавчої влади, запобігання порушенню 
прав і законних інтересів громадян, під-
приємств, установ, організацій, залучення 
висококваліфікованих фахівців до роботи в 
юридичних службах центральних органів 
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виконавчої влади, активізації та вдоскона-
лення правової роботи, посилення контр-
олю за цією роботою Кабінет Міністрів 
України. Задля реалізації наведеної цілі 
міністерства, інші центральні органи вико-
навчої влади було зобов’язано: забезпечити 
належний рівень правової роботи у відпо-
відних сферах державного управління, у 
тому числі методичного керівництва пра-
вовою роботою на підприємствах, в устано-
вах, організаціях, що належать до сфери їх 
управління, вжити заходів до впроваджен-
ня ефективних форм і методів діяльності 
юридичних служб та до реалізації рекомен-
дацій органів юстиції; здійснювати в меж-
ах своєї компетенції постійний перегляд 
нормативно-правових актів з метою приве-
дення їх у відповідність з Конституцією та 
законами України, іншими актами законо-
давства, усунення множинності, скасування 
застарілих актів і таких, що не відповіда-
ють новим умовам соціально-економічного 
розвитку України; забезпечити обов’язкове 
узгодження з юридичною службою про-
ектів нормативно-правових актів, відпові-
дальним за розроблення яких є централь-
ний орган виконавчої влади; вжити заходів 
до підвищення ефективності роботи юри-
дичних служб та укомплектування їх висо-
кокваліфікованими фахівцями; забезпечу-
вати участь працівників юридичних служб 
у роботі семінарів, інших заходах, які про-
водяться Міністерством юстиції; створи-
ти належні умови для роботи юридичних 
служб, зокрема забезпечити їх окремими 
приміщеннями, необхідним обладнанням 
та нормативними актами, іншою правовою 
інформацією тощо [8].
Значна кількість правових норм, які ре-

гулюють правові відносини в галузі діяль-
ності юридичних служб міститься в актах 
Міністерства юстиції України. Наприклад, 
у Наказі «Про затвердження Примірної 
програми проведення перевірок стану пра-
вової роботи та систематизації законодав-
ства в міністерствах, інших органах вико-
навчої влади, на державних підприємствах, 
в установах, організаціях та державних 
господарських об’єднаннях» від 11.03.2013 
№403/5 чітко визначаються зміст правової 
роботи. Відповідно до нормативного тлу-

мачення – це діяльність юридичної служби 
або юрисконсульта відповідної категорії, 
що виконує функції юридичної служби, 
щодо забезпечення правильного застосу-
вання, неухильного дотримання та запо-
бігання невиконанню вимог чинного зако-
нодавства об’єктом перевірки, його керів-
никами та працівниками під час виконання 
покладених на них завдань і функціональ-
них обов’язків. Крім того в наказі зазнача-
ється, які саме органи Міністерства юстиції 
України здійснюють перевірку правової 
роботи та систематизації законодавства. 
Наприклад, з питань правові роботи у мі-
ністерствах, інших центральних органах 
виконавчої влади перевірку провадить без-
посередньо Мін’юст, в свою чергу, у місце-
вих органах виконавчої влади (районних, 
районних у містах Києві та Севастополі 
державних адміністраціях та їх структур-
них підрозділах), територіальних органах 
центральних органів виконавчої влади, 
державних господарських об’єднаннях, на 
державних підприємствах, в установах та 
організаціях – районні, районні у містах, 
міські (міст обласного значення), міськра-
йонні, міжрайонні управління юстиції [9]. 
До джерел правового регулювання діяль-
ності юридичних відділів в Україні також 
відноситься Наказ Міністерства юстиції 
України «Про затвердження Порядку по-
годження у Міністерстві юстиції України 
призначення на посаду керівників юридич-
них служб міністерств, інших центральних 
органів виконавчої влади» від 29.03.2017 
№1042/5. Порядок застосовується під час 
розгляду питань щодо погодження при-
значення на посаду керівників юридичних 
служб міністерств, інших центральних ор-
ганів виконавчої влади. Також у документі 
вказується, що подання щодо погоджен-
ня у Міністерстві юстиції України призна-
чення претендента на посаду керівника 
юридичної служби міністерства вноситься 
керівником відповідного міністерства Міні-
стру юстиції України. Подання складається 
у довільній формі із зазначенням прізвища, 
імені та по батькові претендента; його дати 
народження; громадянства; займаної поса-
ди; посади, на яку претендент рекоменду-
ється; досвіду роботи на посадах державної 



Àäì³í³ñòðàòèâíå ïðàâî

50Ïðàâî.ua ¹ 1, 2020

служби категорії «Б» чи «В», або досвіду 
служби в органах місцевого самоврядуван-
ня, або досвіду роботи на керівних посадах 
підприємств, установ та організацій неза-
лежно від форми власності [10].
Окреме коло питань правового регулю-

вання діяльності юридичних відділів ре-
гламентується актами Президента нашої 
держави. Так, відповідно до Указу Пре-
зидента України «Про деякі заходи щодо 
зміцнення юридичних служб державних 
органів» від 30.06.2006 №272/2000, з ме-
тою підвищення рівня правового забезпе-
чення діяльності органів державної влади 
та інших державних органів, поліпшення 
якості підготовки проектів нормативно-
правових актів, стимулювання залучення 
до зазначеної діяльності висококваліфіко-
ваних фахівців: керівникам державних ор-
ганів (апаратів цих органів) рекомендовано 
установити, що юридичні служби входять 
до складу зазначених органів (апаратів цих 
органів) як самостійні підрозділи і підпо-
рядковуються безпосередньо керівникам 
цих органів (апаратів цих органів) [11].
Велика кількість організаційних питань 

роботи юридичних відділів регламентова-
на положеннями відомчого законодавства, 
норми якого направлено на регулювання 
суспільних відносин, що виникають в рам-
ках роботи юридичних служб конкретних 
органів влади. До числа подібних норма-
тивних документів можна віднести: Наказ 
Міністерства оборони України Наказом 
«Положення про Юридичний департа-
мент Міністерства оборони України» від 
16.05.2016 №259; Наказ ДСНС України 
«Про затвердження Методичних рекомен-
дацій щодо організації правової роботи в 
головних управліннях (управлінь) ДСНС 
України в АР Крим, областях, мм. Києві та 
Севастополі, на підприємствах, в устано-
вах, організаціях і спеціальних формуван-
нях сфери управл іння ДСНС України» від 
25.04.2014 № 186; Наказ Головного управ-
ління Національної поліції в Харківській 
області «Про затвердження Положення 
про відділ правового забезпечення ГУНП 
в Харківській області» від 02.02.2017 №150; 
Наказ Міністерства внутрішніх справ Укра-
їни «Про затвердження Положення про 

Департамент юридичного забезпечення 
Міністерства внутрішніх справ України» 
від 15.03.2018 №206 і таке інше [12; 13; 14].

Висновок
Таким чином, проведений у роботі ана-

ліз показав, що правове регулювання діяль-
ності юридичних відділів на сьогоднішній 
день засновується на великій кількості юри-
дичних норм, що містяться в актах різної га-
лузевої приналежності. Водночас, виходячи 
із змісту більшості представлених норматив-
них документів можна зробити висновок, 
що велика група із загального числа остан-
ніх відноситься саме до адміністративного 
права. Адже їх норми регламентують сус-
пільні відносини пов’язані із структурною 
належністю юридичних відділів в системі 
державного управління, взаємодією даних 
відділів з органами державної влади, ре-
алізацією ними своїх прав, обов’язків та 
функцій, а, крім того, закріплюють своїми 
нормами адміністративно-правовий статус 
останніх. У зв’язку із цим, адміністративне 
законодавство можна вважати домінуючим 
у системі правового регулювання діяльності 
юридичних відділів в Україні.
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ÇÀÁÅÇÏÅ×ÅÍÍß ÁÅÇÏÅÊÈ ÄÎÐÎÆÍÜÎÃÎ ÐÓÕÓ 
ßÊ ÎÁ’ªÊÒ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÒÈÂÍÎ-ÏÐÀÂÎÂÎ¯ 

ÎÕÎÐÎÍÈ Â ÓÊÐÀ¯Í²

У статті розкрито сутність сфери забез-
печення безпеки дорожнього руху як об’єкта 
адміністративно-правової охорони в Україні. 
Дослідження сучасного стану норматив-

но-правового регулювання сфери забезпечення 
безпеки дорожнього руху дало змогу встано-
вити, що чинне законодавство України на-
разі не містить чіткого визначення понять 
«безпека дорожнього руху» та «забезпечення 
безпеки дорожнього руху», проте сучасна ад-
міністративно-правова наука дозволяє ви-
значити сутність та зміст цих понять. На 
підставі розгляду низки сучасних наукових 
підходів до аналізу поняття «безпека дорож-
нього руху» зміст даного поняття було ви-
значено як нормативно урегульований стан 
суспільних відносин у сфері дорожнього руху, 
за якого її учасники та суспільство в цілому 
захищені від загроз дорожньо-транспортних 
пригод та їх соціальних наслідків.
Проаналізовано зв’язок та співвідношення 

поняття «безпека дорожнього руху» і понять 
«національна безпека», «громадська безпека» 
та «громадський порядок». Найбільш доціль-
ним визнано розгляд безпеки дорожнього руху 
як важливої складової частини понять «гро-
мадська безпека» і «громадський порядок», за-
безпечення якої потребує системного підходу.
З’ясовано зміст та особливості забез-

печення безпеки дорожнього руху як об’єкта 
адміністративно-правової охорони в Україні. 
Доведено, що провідне місце у регулюванні цієї 
сфери суспільних відносин належить саме 
нормам адміністративного права, на основі 
яких здійснюється притягнення правопо-
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рушників до адміністративної відповідаль-
ності.
Окреслено основні проблемні питання у 

сфері адміністративно-правового забезпечен-
ня безпеки дорожнього руху, які потребують 
наразі негайного вирішення.
Ключові слова: дорожній рух, безпека до-

рожнього руху, забезпечення безпеки дорож-
нього руху, громадська безпека, громадський 
порядок, адміністративно-правова охорона.

Постановка проблеми
Конституція України у ст.3 встановлює, 

що людина, її життя і здоров’я, честь і гід-
ність, недоторканість і безпека визнаються в 
Україні найвищою соціальною цінністю [1]. 
Відповідно до змісту цієї статті, що закріплює 
гуманітарний вимір здійснення державної 
влади, дотримання прав людини та забезпе-
чення безпеки є фундаментальною консти-
туційною засадою, дія якої спрямовує всю 
сукупність суспільно-політичних відносин у 
країні. Важливою складовою забезпечення 
безпеки життєдіяльності людини в сучас-
ному світі є безпека дорожнього руху. Між 
тим, сучасний вітчизняний та світовий до-
свід свідчить про стрімке зростання дорож-
ньо-транспортного травматизму. Так, згідно 
з інформацією ВООЗ, наведеною в останній 
Доповіді про стан безпеки дорожнього руху 
у світі, щорічно в результаті ДТП у світі гине 
близько 1,35 млн. осіб. [2]. Проблема забез-
печення безпеки дорожнього руху з метою 
зменшення кількості ДТП та тяжкості їх на-
слідків є не менш гострою й для нашої кра-
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їни, адже рівень безпеки дорожнього руху 
рік від року залишається вкрай низьким, 
на чому неодноразово акцентували увагу як 
експерти ВООЗ, так і інші міжнародні інсти-
туції. За офіційними даними Департаменту 
Патрульної поліції України за 2019 рік було 
зафіксовано 160 675 ДТП (що на 7% більше, 
ніж у 2018 р.), у яких загинуло 3 454 людини 
(що більш, ніж на 3%, аніж у 2018 р.) та було 
травмовано 32 736 осіб (що на 6% більше, ніж 
у 2018 р.) [3].

Актуальність теми дослідження
Отже, неналежне забезпечення безпе-

ки дорожнього руху призводить до тяж-
ких наслідків для життя і здоров’я людей, 
тож безпека дорожнього руху як невід’ємна 
складова загальної безпеки життєдіяльності 
суспільства, є безпосереднім об’єктом адмі-
ністративно-правової охорони в Україні. А 
в умовах реформування системи правоохо-
ронних органів, адміністративної реформи, 
що триває в країні й характеризується кар-
динальним оновленням сучасної доктрини 
адміністративного права, а також європей-
ської інтеграції й демократизації публічних 
відносин в Україні завдання забезпечення 
належного рівня безпеки дорожнього руху 
уявляється вкрай необхідним та актуальним. 

Стан дослідження
Питанням, пов’язаним із забезпеченням 

безпеки дорожнього руху, в адміністратив-
но-правовій науці були присвячені праці та-
ких вчених, як: Л. Веселова, В. Грошевий, 
С. Гусаров, М. Долгополова, В. Доненко, 
Д. Козар, М. Лазаренко, О. Небрат, 
В. Новіков, Р. Молчанов, О. Музичук, 
В. Муцко, Ю. Підлипний, Є. Скрипа, 
О. Степанов, С. Товстуха, Т. Шумейко, 
Х. Ярмакі та ін. Проте, незважаючи на на-
явність великої кількості досліджень у даній 
сфері, аналіз сучасного стану розробленості 
даної проблематики дозволяє відзначити, 
що сьогодні, як на рівні адміністративно-пра-
вової науки, так і на рівні чинного законодав-
ства поняття «безпека дорожнього руху» та 
«забезпечення безпеки дорожнього руху» все 
ще не отримали свого належного розгляду та 
відповідного нормативного закріплення.

Мета та завдання дослідження
Метою статті є встановлення сутності сфе-

ри забезпечення безпеки дорожнього руху, 
що передбачає визначення понять «безпека 
дорожнього руху» й «забезпечення безпеки 
дорожнього руху» та їх зв’язок із поняттями 
«громадська безпека» та «громадський поря-
док», з’ясування змісту та особливостей забез-
печення безпеки дорожнього руху як об’єкта 
адміністративно-правової охорони в Україні.

Виклад основного матеріалу
Дослідження сутності сфери забезпечен-

ня безпеки дорожнього руху як об’єкта адмі-
ністративно-правової охорони, перш за все, 
вимагає з’ясування змісту поняття «безпе-
ка дорожнього руху», адже, незважаючи на 
його досить широке вживання як в сучасній 
науковій літературі, так і в чинному законо-
давстві, дане поняття все ще не має чіткого 
та вичерпного визначення. 
Складовими понять «безпека дорожнього 

руху» є терміни «безпека» та «дорожній рух». 
У найзагальнішому значенні поняття «без-
пека» відбиває відсутність неприпустимого 
ризику, пов’язаного із можливістю заподі-
яння будь-якої шкоди для життя, здоров’я 
та майна громадян, а також для навколиш-
нього природного середовища [4, c.40]. По-
няття «безпека» стосовно організації певних 
умов руху зустрічається у п.1.9 Положення 
про систему управління безпекою польотів 
на авіаційному транспорті, де безпеку визна-
чено як відсутність неприпустимого ризику, 
пов’язаного з травмуванням або загибеллю 
людей, заподіянням збитків навколишньо-
му середовищу [5], а також у Положенні про 
систему управління безпекою руху поїздів у 
Державній адміністрації залізничного тран-
спорту України [6], де у п.1.4 безпека тракту-
ється як відсутність загрози життю, здоров’ю 
людей, майну, тваринам, рослинам і довкіл-
лю, що перевищує граничний ризик, а «без-
пека руху», відповідно, визначається як стан 
захищеності руху залізничного рухомого 
складу, що характеризується відсутністю гра-
ничного ризику виникнення транспортних 
подій та їх наслідків, які можуть заподіяти 
шкоду життю та здоров’ю громадян, навко-
лишньому середовищу, майну фізичних або 
юридичних осіб. Опосередковано сутність 
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поняття «безпека дорожнього руху» розкри-
ває й Закон України «Про дорожній рух», що 
визначає правові та соціальні основи дорож-
нього руху з метою захисту життя та здоров’я 
громадян, створення безпечних і комфорт-
них умов для учасників руху та охорони на-
вколишнього природного середовища [7]. 
Таким чином, поняття «безпека дорожнього 
руху» визначається через наявність ознаки 
відсутності або запобігання дорожньо-тран-
спортних пригод. 
Відсутність чіткого нормативного визна-

чення поняття «безпека дорожнього руху» 
викликала численні спроби наукового уточ-
нення його сутності і змісту в сучасній адміні-
стративно-правовій науці. У найбільш широ-
кому розумінні стосовно учасників дорожньо-
го руху безпека пов’язується із запобіганням 
та припиненням дорожньо-транспортних 
пригод і розглядається як такий стан дорож-
нього руху, коли учасникам дорожнього руху 
ніщо не загрожує; у більш вузькому вона роз-
глядається як складне за своєю структурою 
соціальне явище, покликане сприяти безпеч-
ному існуванню. Так, зокрема, О. Кузьменко, 
М. Плугатир й І. Пастух визначають сутність 
безпеки дорожнього руху як стан захищенос-
ті життя, здоров’я людей, їх інтересів, а та-
кож інтересів інших осіб під час переміщен-
ня людей і вантажів транспортними засоба-
ми, а також без транспортних засобів доро-
гами, регламентований правовими нормами 
та урегульований спеціальними технічними 
засобами і державними органами [8, с.35]. 
Слід погодитися із думкою С. Гусарова, що 
таке визначення сутності поняття безпеки 
уявляється певною мірою обмеженим і по-
требує поглиблення, адже дорожній рух не 
можна досліджувати у відриві від соціально-
го середовища: як відзначає дослідник, «він 
є соціальним явищем, а не тільки сукупністю 
певних технічних засобів» [9, с.15-16]. 
Інші науковці, розглядаючи сутність без-

пеки дорожнього руху крізь призму право-
вих відносин, визначають безпеку дорожньо-
го руху як систему суспільних відносин, що 
складається у сфері дорожнього руху з метою 
задоволення потреб його учасників у пере-
міщенні й відображає ступінь захищеності 
цих учасників і держави від дорожньо-тран-
спортних пригод та їх наслідків [10, с. 187]. 

Проте, як слушно зауважує Є. Скрипа, таке 
визначення також має декілька істотних не-
доліків — відсутність вказівки про норматив-
но-правове регулювання цих суспільних від-
носин, звужене коло суб’єктів, чиї інтереси 
мають бути захищені, лише до безпосередніх 
учасників дорожнього руху та ін. [11, с.176]. 
Дослідник значно розширює визначення по-
няття «безпека дорожнього руху», пропоную-
чи розглядати його як сукупність норматив-
но врегульованих суспільних відносин, які 
виникають і знаходять свій розвиток з при-
воду дорожнього руху між його учасниками, 
державою в особі уповноважених суб’єктів 
задля недопущення й усунення загроз охо-
ронюваних законом інтересів суспільства й 
окремих індивідів, що мають місце внаслідок 
дорожньо-транспортних пригод [11, с.176]. 
М. Лазаренко з цього приводу слушно від-
значає, що безпека дорожнього руху являє 
собою багатогранне соціальне явище, яке 
об’єднує в собі низку складових — соціальну, 
нормативно-правову, інституційну, технічну, 
економічну, деліктну та наукову [12, с.30]. 
Тож безпека дорожнього руху забезпечуєть-
ся цілісністю та єдністю усіх цих елементів. 
Уявляється, що сутність поняття «безпе-

ка дорожнього руху» може бути з’ясована у 
співставленні з такими поняттями, як «гро-
мадська безпека» і «громадський порядок». 
Як слушно зауважує В. Доненко, сьогодніш-
ній стан адміністративного права дає змогу 
віднести до предмета його правового регу-
лювання відносин із забезпечення безпеки 
в усіх її проявах (громадського порядку, гро-
мадської безпеки, безпеки дорожнього руху), 
адже вона забезпечується за допомогою ад-
міністративно-правових заходів [13, с.29]. 
Слід зазначити, що чимало сучасних вчених-
адміністративістів вважають, що безпека до-
рожнього руху має розглядатися як складова 
частина цих схожих, але ширших за змістом 
і структурою, понять [14; 10]. Більш того, 
окремі науковці пропонують розглядати 
безпеку дорожнього руху в межах ще більш 
широкого поняття — безпеки національної. 
Так, В. Муцко наголошує, що лише належ-
ний стан безпеки дорожнього руху дозволить 
стверджувати про повноцінне дотримання 
національних інтересів України, у зв’язку з 
чим робить висновок про необхідність та об-
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ґрунтованість включення даного поняття до 
Стратегії національної безпеки України, а 
також його обговорення Радою національної 
безпеки та оборони для ініціювання відпо-
відних заходів організаційно-правового ха-
рактеру [15, с.7]. На думку С. Товстухи, існу-
ючі експлуатаційні показники автомобільних 
шляхів, безпеки перевезень та організації до-
рожнього руху, відсутність ефективної систе-
ми надання медичної допомоги потерпілим 
у ДТП, недостатній рівень інформаційно-
технічного забезпечення та інші загрози на-
ціональній безпеці України у сфері безпеки 
дорожнього руху, що мають, з точки зору 
дослідника, глобальний характер і потребу-
ють розробки та вжиття ефективних та кон-
кретних заходів щодо їх мінімізації, свідчать 
про те, що сфера безпеки дорожнього руху 
є складовою національної безпеки України 
[16, с.9]. На нашу думку, включення пробле-
ми зростання аварійності на автошляхах до 
загроз національній безпеці України та роз-
гляд безпеки дорожнього руху як складової 
національної безпеки призводять до надмір-
ного розширення даного поняття. Чинне за-
конодавство визначає національну безпеку 
як «захищеність державного суверенітету, 
територіальної цілісності, демократичного 
конституційного ладу та інших національних 
інтересів України від реальних та потенцій-
них загроз» [17], охоплюючи своїм змістом 
забезпечення безпеки усієї транспортної 
інфраструктури держави, що, в свою чергу, 
передбачає й захищеність життєво важли-
вих інтересів людини, суспільства і держави 
у сфері безпеки транспорту і зв’язку, у тому 
числі — у сфері безпеки дорожнього руху.
Узагальнюючи викладене, зазначимо, що 

національна безпека, громадський порядок, 
громадська безпека і безпека дорожнього 
руху пов’язані між собою як соціальні яви-
ща, що потребують комплексу заходів щодо 
їх забезпечення та охорони. Проте найбільш 
доцільним уявляється приєднатися до по-
зиції сучасних адміністративістів про те, що 
для з’ясування сутності сфери безпеки до-
рожнього руху більш важливим є розуміння 
понять «громадський порядок» і «громадська 
безпека». Громадські безпека і порядок ви-
значаються у чинному законодавстві як за-
хищеність життєво важливих для суспільства 

та особи інтересів, прав і свобод людини і 
громадянина, забезпечення яких є пріори-
тетним завданням діяльності сил безпеки, 
інших державних органів, органів місцевого 
самоврядування, їх посадових осіб та гро-
мадськості, які здійснюють узгоджені заходи 
щодо реалізації і захисту національних інтер-
есів від впливу загроз [17]. Більшість вітчиз-
няних науковців при аналізі змісту цих по-
нять виходять з їх розуміння як певного ста-
ну суспільних відносин, що характеризуєть-
ся відсутністю небезпеки заподіяння шкоди 
охоронюваним інтересам людини і суспіль-
ства. Так, А. Басов вважає, що «громадська 
безпека — це суспільні відносини, що вини-
кають під час реалізації правових і технічних 
норм, що спрямовані на забезпечення безпе-
ки населення та пов’язані з попередженням 
загроз для життя і здоров’я людей» [18, с.10]. 
I. Голосніченко визначає громадську безпеку 
як сукупність суспільних відносин, що забез-
печують на основі правових норм стан без-
пеки громадян, матеріальних цінностей, на-
вколишнього середовища, як правило, при 
використанні джерел підвищеної небезпеки 
[19, с.20-21]. Саме таким джерелом підвище-
ної небезпеки є автотранспорт, з викорис-
танням якого може бути пов’язано настання 
певних негативних наслідків.
Отже, розглядаючи безпеку дорожньо-

го руху як складову більш широких понять 
— «громадська безпека» і «громадський по-
рядок», зміст даного поняття можна визна-
чити як нормативно урегульований стан сус-
пільних відносин у сфері дорожнього руху, 
за якого її учасники та суспільство в цілому 
захищені від загроз дорожньо-транспортних 
пригод та їх соціальних наслідків. Такий стан 
відносин, що забезпечує усім учасникам до-
рожнього руху максимальну безпеку та захи-
щеність, залежить від цілої низки чинників 
— зокрема, екологічного, нормативно-право-
вого, наукового, інституційного та ін. показ-
ників. Л. Веселова до складових сфери без-
пеки дорожнього руху відносить: технічний 
стан транспортних засобів; дорожні умови; 
нормативно-правове забезпечення; організа-
цію дорожнього руху; стан підготовки, куль-
тури і правосвідомості учасників дорожнього 
руху; професіоналізм та координацію діяль-
ності суб’єктів забезпечення безпеки дорож-
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нього руху [20, с.9]. На думку Р. Молчанова, 
складовими безпеки дорожнього руху є: нор-
мативне забезпечення (нормативно-правові 
акти, що визначають стандарти у сфері забез-
печення дорожнього руху й регламентують 
діяльність патрульної поліції щодо забезпе-
чення безпеки дорожнього руху); контроль 
за забезпеченням безпеки дорожнього руху; 
стан суспільних відносин у сфері дорожньо-
го руху; захищеність учасників дорожнього 
руху від ДТП та їх наслідків [21, с.10]. 
Відповідно до змісту та структури понят-

тя «безпека дорожнього руху», сутність забез-
печення безпеки дорожнього руху як похід-
ної від державної функції забезпечення гро-
мадської безпеки та громадського порядку 
може бути визначена як нормативно-правове 
врегулювання та діяльність уповноважених 
органів державної влади, спрямовані на охо-
рону прав і свобод людини та громадянина, а 
також законних інтересів особи, суспільства і 
держави у сфері дорожнього руху шляхом за-
хисту від дорожньо-транспортних пригод та 
зниження тяжкості їх наслідків, а також по-
передження причин та умов їх виникнення.
Особливістю сфери забезпечення безпе-

ки дорожнього руху є те, що вона є об’єктом 
регулювання кількох галузей права (кримі-
нального, цивільного, адміністративного та 
ін.), проте провідне місце у регулюванні цієї 
сфери суспільних відносин належить саме 
нормам адміністративного права, на основі 
яких здійснюється притягнення правопо-
рушників до адміністративної відповідаль-
ності [12, с.29-30]. А як справедливо зауважує 
С. Гусаров, внаслідок правового регулюван-
ня дорожнього руху нормами, насамперед, 
адміністративного права, процес забезпечен-
ня безпеки дорожнього руху набуває певно-
го порядку, який, за своїм змістом, становить 
невід’ємну складову громадського порядку 
[9, с.25-26].

Висновки
Отже, сьогодні безпека дорожнього руху 

являє собою важливу складову громадсько-
го порядку і громадської безпеки, забезпе-
чення якої потребує системного підходу. Не 
применшуючи важливість впливу на процес 
забезпечення безпеки дорожнього руху еко-
номічних та соціальних чинників, пріоритет 

у цьому процесі маємо надати правовим за-
собам, й, насамперед, адміністративно-пра-
вовим. До проблемних питань у сфері адмі-
ністративно-правового забезпечення безпе-
ки дорожнього руху, які потребують наразі 
негайного вирішення, віднесено: недоско-
налість нормативно-правового закріплення 
і регулювання адміністративно-правового 
статусу учасників дорожнього руху, а також 
практики забезпечення прав і законних ін-
тересів учасників дорожнього руху; нена-
лежна якість наглядових заходів та стану 
практичної реалізації покарання за пору-
шення правил дорожнього руху; незадовіль-
ний стан механізму координації та взаємодії 
суб’єктів забезпечення безпеки дорожньо-
го руху; низький рівень правової культури, 
дисципліни та правосвідомості учасників до-
рожнього руху та ін. Завдання підвищення 
безпеки дорожнього руху на автодорогах 
України з метою зменшення кількості до-
рожнього-транспортних пригод та тяжкості 
їх наслідків вимагає сьогодні ретельної роз-
робки та послідовної реалізації комплексу 
адміністративно-правових заходів, спрямо-
ваних на зниження рівня та попередження 
дорожньо-транспортних пригод. 
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SUMMARY 
The scientifi c article is devoted to research 

of essence of ensuring road traffi c safety sphere 
as object of administrative-legal protection in 
Ukraine. 

Research of modern state of ensuring road 
traffi c safety sphere showed the insuffi ciency of 
the legal consolidation of the notions "road safety" 
and "ensuring road safety". The contemporary 
scientifi c approaches of understanding of content 
the notion "road safety" are considered. The 
meaning of this concept has been defi ned as a 
normatively regulated state of public relations in 
the road traffi c sphere, in which its participants 
and society are protected from the threats of road 
accidents and their social consequences.

Comparison of the defi nitions of "road safety", 
"national safety", "public safety" and "public order" 
in research and in the regulatory framework is 
performed. Consideration of road safety as the 
most important component of the concepts of 
"public safety" and "public order" which requires 
a systematic approach is recognized as the most 
appropriate.

The content and specifi c features of ensuring 
road traffi c safety as object of administrative-
legal protection in Ukraine are considered. The 
leading place of administrative and legal norms 
in the regulation of the road safety sphere of was 
established. The main problems in the fi eld of 
administrative and legal ensuring of the road 
safety are identifi ed.

Key words: road traffi c, road safety, 
ensuring road safety, public order, public safety, 
administrative-legal protection.
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ÎÑÎÁËÈÂÎÑÒ² ÍÀÊÀÇÍÎÃÎ ÒÀ ÎÊÐÅÌÎÃÎ 
ÏÐÎÂÀÄÆÅÍÜ ÇÀ ÍÎÂÈÌ ÖÈÂ²ËÜÍÎ-

ÏÐÎÖÅÑÓÀËÜÍÈÌ ÇÀÊÎÍÎÄÀÂÑÒÂÎÌ ÓÊÐÀ¯ÍÈ

Стаття присвячена проблемним аспек-
там окремого, наказного провадження та 
заочного розгляду справи в межах цивільно-
го процесуального законодавства України. В 
статті надається стисла характеристика 
кожного з проваджень, вказано на умови, 
при яких справи розглядаються в кожному 
з видів проваджень, а саме окремому, наказ-
ному, та заочному. Кожне із виділених видів 
провадження має притаманні лише даному 
виду особливості їх розгляду в суді. Тому ха-
рактеристика провадження в цивільному 
судочинстві тягне за собою особливий поря-
док (процедуру) розгляду окремих категорій 
юридичних справ; врегульовані нормами ци-
вільного процесуального права порядок про-
вадження у цивільних справах, яке визнача-
ється системою взаємопов›язаних цивільних 
процесуальних прав та обов›язків і цивільних 
процесуальних дій, якими вони реалізуються 
суб›єктами - судом і учасниками процесу; ви-
значає характер і специфікою матеріального 
права або охоронюваного законом інтересу, 
які підлягають захисту; процесуальний по-
рядок порушення, розгляду, вирішення певної 
групи цивільних справ. З 15 грудня 2017 року 
набрали чинності зміни до Цивільно-проце-
суального кодексу, а по суті цивільний про-
цесуальний закон викладено в новій редакції, 
при цьому його суттєво і докорінно змінено. 
З цього часу суди застосовують нові процесу-
альні норми. Отже, є підстава попередньо 
проаналізувати наступні види проваджень. 
Відповідно до Цивільно-процесуального кодек-
су завданнями цивільної о судочинства є охо-
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рона прав та законних інтересів фізичних, 
юридичних осіб, держави шляхом всебічного 
справедливого, неупередженого та своєчасно-
го розгляду і вирішення цивільних цивільних 
справ у повній відповідноси і чинним зако-
нодавством. Законодавство про цивільне су-
дочинство встановлюс порядок розгляду ци-
вільних справ, об›єднаних за матеріальними 
ознаками в три види проваджень позовне; 
окреме; наказне.
Ключові слова: окреме провадження, на-

казне провадження, заочний розгляду справи.

Вступ
Верховною Радою України 18 березня 

2004 р. було прийнято Цивільний проце-
суальний кодекс України (ЦПК). Але, 23 
листопада 2017 року Президентом Украї-
ни підписано Закон про внесення змін до 
Господарського процесуального кодексу 
України, Цивільного процесуального ко-
дексу України, Кодексу адміністративного 
судочинства України та інших законодав-
чих актів. Цей нормативно-правовий акт 
покликаний внести істотні новації до ді-
ючого цивільного процесуального законо-
давства України, зробити процес захисту 
прав та законних інтересів у рамках ци-
вільної юрисдикції максимально швидким, 
ефективним та прозорим. Так, було введе-
но провадження, які сприяють розумному 
спрощенню процедури, зокрема: наказне 
провадження, що закріплене розділом II, 
ст. 160–173; заочний розгляд справи, що 
закріплено розділом III, главою 8, ст. 280–
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292; окреме провадження, що закріплено 
розділом ІV, ст. 293–350.

Постановка проблеми
На сьогодні в Україні реалізація інститу-

ту заочного, окремого та наказного прова-
дження в цивільному процесуальному зако-
нодавстві не позбавлено недоліків, що іноді 
призводить до суттєвого порушення прав і 
законних інтересів осіб. Із моменту виник-
нення наведених інститутів у ЦПК вони 
зазнали істотної трансформації, відповідно, 
потребують серйозного доопрацювання. 
Цим й обумовлено вибір теми дослідження 
та її актуальність. 

Аналіз останніх досліджень
Над розкриттям питання проблем ас-

пектів окремого, наказного провадження та 
заочного розгляду справ у межах цивільно-
го процесуального законодавства працюва-
ло багато юристів, учених у галузі цивільно-
го процесуального законодавства, зокрема: 
К. Анненков, М. Балюка, С. Бичкова, Л. Бур-
кацький, Л. Ванеєва, Р. Гаврік, Ф. Горбо-
нос, П. Єлісейкін, М. Зайцева, В. Комаров, 
В. Кравчук, Т. Кучер, О. Онішко, Т. Сах-
нов, С. Сеннік, І. Татулич, В. Тертишнікова, 
М. Трипольська, О. Угриновська, С. Фурса, 
Г. Чурпіта, М. Штефан, М. Ясинюк. Незва-
жаючи на широкий спектр дослідження 
аспектів видів цивільних процесуальних 
проваджень, у теорії цивільного процесу-
ального права є багато спірних питань, що 
стосуються проваджень (окремого, наказно-
го та заочного), зокрема процесуальних осо-
бливостей розгляду та вирішення справ, які 
ще недостатньо вивчені й потребують по-
глибленого дослідження та аналізу. 

Мета статті – визначити основні про-
блемні аспекти окремого, наказного прова-
дження та заочного розгляду справ у межах 
прийняття чинного цивільного процесуаль-
ного законодавства України.

Виклад основного матеріалу
Необхідно зазначити, що реалізація 

окремого, наказного та заочного прова-
дження в цивільному процесуальному зако-
нодавстві України не позбавлена недоліків, 

що іноді призводить до суттєвого порушен-
ня прав і законних інтересів осіб, а також 
проблемних аспектів, які виникають внаслі-
док неузгодженості законодавства. 
Відповідно до ч. 3 ст. 19 ЦПК України, 

встановлено перелік видів провадження, 
за якими розглядають цивільні справи, до 
яких входить наказне, яке характеризують-
ся особливою формою судового рішення [1].
Як зазначає Т. М. Кучер, судовий наказ 

має сприяти зростанню оперативності судо-
вого захисту суб’єктивних прав і ефектив-
ності виконання, зменшенню навантаження 
на суди із розгляду, підвищенню в грома-
дян почуття відповідальності за прийняття 
ними зобов’язання, посиленню превентив-
ної функції права, зміцненню законності 
та правопорядку, формуванню поважного 
ставлення до права та судової влади [7, с. 
137].
Згідно із ст. 160 ЦПК України, судовий 

наказ є особливою формою судового рішен-
ня, який видається судом тільки за резуль-
татами розгляду вимог, передбачених ЦПК 
України. 
У новій редакції законом збільшений 

перелік вимог, за якими може бути видано 
судовий наказ, що закріплено в ст. 161 ЦПК 
України, зокрема:

1. Судовий наказ може бути видано, 
якщо:

 1) заявлено вимогу про стягнення на-
рахованої, але не виплаченої працівникові 
суми заробітної плати та середнього заро-
бітку за час затримки розрахунку;

 2) заявлено вимогу про компенсацію ви-
трат на проведення розшуку відповідача, 
боржника, дитини або транспортних засобів 
боржника;

 3) заявлено вимогу про стягнення забор-
гованості за оплату житлово-комунальних 
послуг, телекомунікаційних послуг, послуг 
телебачення та радіомовлення з урахуван-
ням індексу інфляції та 3 відсотків річних, 
нарахованих заявником на суму заборгова-
ності;

 4) заявлено вимогу про стягнення алі-
ментів у розмірі на одну дитину - однієї 
чверті, на двох дітей - однієї третини, на 
трьох і більше дітей - половини заробітку 
(доходу) платника аліментів, але не більше 
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десяти прожиткових мінімумів на дитину 
відповідного віку на кожну дитину, якщо 
ця вимога не пов’язана із встановленням чи 
оспорюванням батьківства (материнства) та 
необхідністю залучення інших заінтересова-
них осіб;

 5) заявлено вимогу про стягнення алі-
ментів на дитину у твердій грошовій сумі в 
розмірі 50 відсотків прожиткового мініму-
му для дитини відповідного віку, якщо ця 
вимога не пов’язана із встановленням чи 
оспорюванням батьківства (материнства) та 
необхідністю залучення інших заінтересова-
них осіб;

 6) заявлено вимогу про повернення вар-
тості товару неналежної якості, якщо є рі-
шення суду, яке набрало законної сили, про 
встановлення факту продажу товару нена-
лежної якості, ухвалене на користь невизна-
ченого кола споживачів;

 7) заявлено вимогу до юридичної особи 
або фізичної особи - підприємця про стягнен-
ня заборгованості за договором (іншим, ніж 
про надання житлово-комунальних послуг, 
телекомунікаційних послуг, послуг телебачен-
ня та радіомовлення), укладеним у письмовій 
(в тому числі електронній) формі, якщо сума 
вимоги не перевищує ста розмірів прожитко-
вого мінімуму для працездатних осіб.
Особа має право звернутися до суду з ви-

могами, визначеними у частині першій цієї 
статті, в наказному або в спрощеному позо-
вному провадженні на свій вибір. [1]. 
Частина 1 ст. 293 ЦПК України закрі-

плює, що окреме провадження – це вид 
непозовного цивільного судочинства, у по-
рядку якого розглядаються цивільні справи 
про підтвердження наявності або відсут-
ності юридичних фактів, що мають значен-
ня для охорони прав та інтересів особи або 
створення умов здійснення нею особистих 
немайнових чи майнових прав або підтвер-
дження наявності чи відсутності неоспорю-
ваних прав [1]. 
У частині 2 ст. 293 ЦПК України перелі-

чено одинадцять категорій цивільних справ 
окремого провадження, особливості поряд-
ку розгляду й вирішення яких закріплено в 
ст. 293 розд. ІV ЦПК України, зокрема: 

1) обмеження цивільної дієздатності фі-
зичної особи, визнання фізичної особи неді-

єздатною та поновлення цивільної дієздат-
ності фізичної особи; 

2) надання неповнолітній особі повної 
цивільної дієздатності; 

3) визнання фізичної особи безвісно від-
сутньою чи оголошення її померлою; 

4) усиновлення; 
5) встановлення фактів, що мають юри-

дичне значення; 
6) відновлення прав на втрачені цінні 

папери на пред’явника та векселі; 
7) передачу безхазяйної нерухомої речі у 

комунальну власність; 
8) визнання спадщини відумерлою; 
9) надання особі психіатричної допомо-

ги в примусовому порядку; 
10) примусову госпіталізацію до проти-

туберкульозного закладу; 
11) розкриття банком інформації, яка 

містить банківську таємницю, щодо юри-
дичних та фізичних осіб [1]. 
Як зазначає Г. В. Чурпіта, відповідно до 

ч. 3 ст. 234 ЦПК України, в порядку окремо-
го провадження розглядають також: справи 
про надання права на шлюб; справи про ро-
зірвання шлюбу за заявою подружжя, яке 
має дітей; справи про розірвання шлюбу за 
заявою будь-кого з подружжя, якщо один з 
нього засуджений до позбавлення волі; спра-
ви про встановлення режиму окремого про-
живання за заявою подружжя; інші справи у 
випадках, встановлених законом. Крім того, 
відповідно ЦПК України, у якій визначено 
конкретні справи про встановлення фактів, 
що мають юридичне значення, у судовому 
порядку можуть бути встановлені також 
інші факти, від яких залежить виникнення, 
зміна або припинення особистих чи майно-
вих прав фізичних осіб, якщо законом не 
визначено іншого порядку їх встановлення 
[11, с. 46–47]. 
Інститут заочного рішення спрямова-

ний, з одного боку, на розширення засад 
диспозитивності в цивільному процесі (зо-
крема, свободи розсуду сторін), та, з іншого 
боку, на запобігання можливості зловживан-
ня процесуальними правами та встановлен-
ням відповідальності за ці зловживання [5]. 
Як зазначають Ф. В. Горбонос та Н. Л. 

Іващук, то гл. 8 розділу III ЦПК України 
регламентовано інститут заочного рішення, 
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яке визначається як рішення, що ухвалю-
ється судом у разі неявки в судове засідання 
відповідача, який належним чином повідо-
млений і від якого не надійшло повідомлен-
ня про причини неявки або зазначені ним 
причини визнані неповажними та якщо по-
зивач не заперечує проти такого вирішення 
справи [5]. 
Відповідно до ст. 280 ЦПК України, в 

разі неявки в судове засідання відповідача 
або всіх відповідачів, які належним чином 
повідомлені та від яких не надійшло заяви 
про розгляд справи за їх відсутності або 
якщо повідомлені ним причини неявки ви-
знані неповажними, суд може ухвалити за-
очне рішення на підставі наявних у справі 
доказів, якщо позивач не заперечує проти 
такого вирішення справи [1]. 
Інститут заочного розгляду не порушує 

конституційного принципу змагальності 
процесу, оскільки забезпечується повною ін-
формованістю сторін про позицію кожного, 
судове засідання провадиться за загальними 
правилами, у відповідача зберігається право 
на оскарження постановленого заочного рі-
шення [3, с. 487].
Аналіз положень ЦПК щодо окремого, 

наказного провадження та заочного роз-
гляду справи дає змогу дійти висновку, що 
зазначений інститут потребує серйозного 
доопрацювання, а практика перегляду та 
виконання заочних рішень свідчить про іс-
нування системних проблем. 
Хоча процедура вирішення цивільних 

справ у порядку наказного провадження за-
галом належним чином врегульована в роз-
ділі ІІ ЦПК України й має багато позитив-
них моментів, однак у практиці застосуван-
ня наказного провадження виникають деякі 
проблеми, зокрема: 

1) у наказному провадженні до учасників 
процесу належать не позивач і відповідач, а 
стягувач (кредитор) та боржник. Утім у дея-
ких статтях ЦПК законодавець використо-
вує щодо стягувача термін “заявник” (як у 
п. 2 ч. 2 ст. 160 ЦПК), а стосовно боржника 
– “заінтересована особа” (ЦПК), буквальне 
тлумачення та співставлення відповідних 
термінів як у Цивільному коддексі, так і в 
Цивільно процесуальному кодексі, робить 
цілком очевидним висновок про неможли-

вість застосування позовної давності в на-
казному провадженні [1]. 
Відповідно до Пленуму Верховного Суду 

України “Практика розгляду судами цивіль-
них справ в порядку наказного проваджен-
ня”, існують дві позиції щодо застосування 
позовної давності в наказному провадженні:
а) позовна давність свідчить про наяв-

ність спору про право і виключає прийнят-
тя заяви про видачу судового наказу; 
б) позовна давність не повинна врахову-

ватись судом без заяви зацікавленої особи, 
а наявні в інституті наказного провадження 
процесуальні засоби не виключають можли-
вості звернення із заявою про застосування 
позовної давності під час подачі заяви про 
скасування судового наказу [2]; 

2) на сьогодні склалася ситуація, коли 
працівник не має можливості витребувати 
документи, необхідні йому для розгляду 
його заяви про видачу судового наказу про 
стягнення нарахованої, але невиплаченої 
заробітної плати шляхом подання відпо-
відного клопотання до суду, заяви до про-
куратури про витребування зазначених до-
кументів у порядку прокурорського нагляду 
або Уповноваженого Верховної Ради Укра-
їни з прав людини про здійснення захисту 
у випадках, коли працівник не має можли-
вості самостійно захищати свої права [4, с. 
92], зазначене викликане відсутністю мож-
ливості подання в наказному провадженні 
клопотання про витребування необхідних 
документів у роботодавця; 

3) частими є факти, що боржник не ін-
формується про подання заяви про видачу 
судового наказу, і відповідач про розгляд 
справи за його відсутності, як правило, ді-
знається вже за фактом. Тому процесуальне 
законодавство строк набрання чинності су-
довим наказом прив’язує до дати отриман-
ня копії судового наказу боржником (відпо-
відачем) [8, с. 220]; 

4) під час вирішення справ про стягнен-
ня нарахованої, але невиплаченої заробітної 
плати, буває, що працівник майже завжди, 
крім вимог про стягнення нарахованої, але 
не виплаченої заробітної плати, одночасно 
заявляє вимоги про стягнення середньо-
го заробітку за час затримки розрахунку, 
про компенсацію втрати частини доходів у 
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зв’язку з порушенням установлених стро-
ків їх виплати і відшкодування моральної 
шкоди. У таких випадках суд задовольняє 
такі заяви лише в частині стягнення нара-
хованої, але не виплаченої заробітної плати, 
а щодо інших вимог, як таких, що повинні 
бути вирішені в позовному провадженні, 
відмовляє. Однак, як свідчить судова прак-
тика, судовий наказ може бути видано не 
лише на суму заборгованості із заробітної 
плати, а й на суму компенсації за порушення 
строків її виплати, оскільки вона входить до 
структури заробітної плати [4, с. 92]; 

5) та інші. 
Що стосується окремого провадження, 

це провадження є самостійним видом ци-
вільного судочинства й відрізняється від 
інших проваджень своєю правовою приро-
дою та особливостями процесуального по-
рядку розгляду справ, незважаючи на низку 
позитивних моментів, які викликані окре-
мим провадженням, є низка недоліків, які 
виникають через неузгодженість законодав-
ства, зокрема: 

1) відсутність спору про право тягне за 
собою відсутність сторін з протилежними ін-
тересами (позивача й відповідача), а також 
третіх осіб; 

2) усіх інших осіб, які братимуть участь у 
справі, закон наділяє статусом зацікавлених 
осіб. Однак на практиці існують випадки, 
коли зацікавлених осіб узагалі не встанов-
люють і не викликають до суду, а невстанов-
лення заінтересованих осіб призводить до 
неможливості їх вступу в процес для захис-
ту своїх інтересів, а внаслідок цього не бу-
дуть всебічно з’ясовані всі обставини спра-
ви. Саме тому П. П. Єлісєйкін стверджував 
про необхідність надання зацікавленій особі 
можливості на порушення спору й можливу 
погану юридичну обізнаність цих осіб [6, c. 
67], що також може негативно вплинути на 
судовий процес; 

3) на практиці зазначають також випад-
ки, коли заявників називають позивачами, 
а зацікавлених осіб – відповідачами, свідка-
ми. Це пояснюється тим, що законодавець 
не дає визначення заявника і зацікавленої 
особи. Тому необхідно, щоб ці дефініції були 
внесені до норм ЦПК України; 

4) відсутність правового спору, а відпо-
відно і сторін в окремому провадженні уне-
можливлює пред’явлення зустрічного позо-
ву, заміну сторони, укладення мирової уго-
ди, звернення до третейського суду тощо [9, 
с. 77]; 

5) принцип диспозитивності діє не в по-
вному обсязі, оскільки в окремому прова-
дженні не застосовують таких характерних 
для позовного провадження інститутів як 
мирова угода, визнання позову, відмова від 
позову, забезпечення позову; 

6) порушено принцип одноособовості й 
колегіальності розгляду справ – усі справи 
окремого провадження розглядаються суд-
дею одноособово, за винятком справ, пере-
лічених в пунктах ЦПК, які розглядають у 
складі одного судді та двох народних засіда-
телів; 

7) у процесуальній науці протягом ба-
гатьох років дискутують з приводу того, чи 
можливий в окремому провадженні спір 
про факт. І чи завжди спір про факт тягне за 
собою спір про право; 

8) та інші. 
Розглядвючи функціонування інституту 

заочного провадження в судовому процесі 
України, слід зазначити, що провадження 
не позбавлено недоліків, що іноді призво-
дить до суттєвого порушення прав та закон-
них інтересів однієї або обох сторін.

 Інститут заочного розгляду в ЦПК за-
знав істотної трансформації з часу свого 
виникнення. Аналіз положень ЦПК щодо 
заочного розгляду справи дає змогу дійти 
висновку, що зазначений інститут потребує 
серйозного доопрацювання, а практика пе-
регляду та виконання заочних рішень свід-
чить про існування системних проблем, зо-
крема: 

1) неврегульованими є правомочності 
суду щодо випадків незгоди позивача на за-
очний розгляд справи; 

2) непоодинокі випадки, коли суд ухва-
лює заочне рішення, незважаючи на явку в 
судове засідання представника відповідача 
з належно оформленими повноваженнями. 
Неявка представника відповідача може ста-
ти додатковою підставою для скасування за-
очного рішення; 
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3) на практиці зустрічаються ухвалення 
заочних рішень у справах, де відповідач не 
був повідомлений належним чином про су-
дові засідання, що призводить до суттєвого 
порушення інтересів відповідача; 

4) відсутність єдиної практики набран-
ня заочним рішенням законної сили через 
прогалини в ЦПК. Заочне рішення набирає 
законної сили відповідно до загального по-
рядку, встановленого ЦПК; 

5) порушення інтересів позивача через 
те, що не визначено на сьогодні, як діяти 
суду, якщо копію заочного рішення немож-
ливо вручити відповідачу з тих чи інших 
причин (ухилення відповідача від його отри-
мання, розгляд справи за останнім відомим 
місцем проживання відповідача, зміна місця 
проживання відповідача та недобросовісне 
виконання ним обов’язку повідомити суд 
про відповідні зміни тощо); 

6) хибне визнання заочного рішення та-
ким, що набрало законної сили після спли-
ву десяти днів з дня його проголошення, і 
звернення його до примусового виконання; 

7) наявність хибної практики зупинення 
стягнення за виконавчим документом, що за 
своєю сутністю є заходом забезпечення по-
зову, аналогією закону, відповідно до якої 
до заяви про перегляд заочного рішення за-
стосовують загальні норми ЦПК; 

8) відсутність законодавчо визначених 
підстав визнання виконавчого листа таким, 
що не підлягає виконанню; 

9) та інші [10, с. 54]. 

Висновки
Проаналізовано основні проблеми на-

казного, окремого провадження та заочного 
розгляду справи в межах цивільного проце-
суального законодавства України, які вини-
кли з прийняттям чинного ЦПК України, 
відповідно до якого введені провадження, 
які сприяють розумному спрощенню про-
цедури, зокрема: наказне провадження, що 
закріплене розділом II, ст. 160–173; заочний 
розгляд справи, що закріплено розділом III, 
главою 8, ст. 280–292; окреме провадження, 
що закріплено розділом ІV, ст. 293–350
Наказне провадження є окремим са-

мостійним видом цивільного судочинства 
України в суді першої інстанції. Крім того, 

йому притаманні свої особливості, норми, 
категорії, інститути. По-перше, для цього 
виду судочинства характерна своя форма 
судового рішення – судовий наказ, по-друге 
– своя процедура (підстави, строки, вимоги, 
порядок розгляду). 

“Наказне провадження” потребує суттє-
вих змін. Зокрема ЦПК України потребує 
доповнення положенням щодо права “по-
дання письмових документів, що підтвер-
джують правомірність його заперечень” ра-
зом із заявою про скасування судового на-
казу. 
Окреме провадження є самостійним ви-

дом цивільного судочинства, який харак-
теризується специфічним, процесуальним 
порядком розгляду й вирішенням чітко ви-
значених процесуальним законом категорій 
цивільних справ, у яких суд установлює дії, 
події, стан, здійснює захист охоронюваних 
законом інтересів громадян і організацій.
Доцільним було б доповнити главу 8 

ЦПК “Заочний розгляд справи” та Закон 
України “Про виконавче провадження” від 
21.04.1999 р. № 606 нормами, які надавали 
б додаткові можливості суду щодо зупинен-
ня виконавчого провадження за аналогією, 
коли виконання рішення суду зупиняється 
до розгляду справи по суті судом касаційної 
інстанції. 
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Polishchuk M. 
РROBLEM ASPECTS OF INDIVIDUAL, 

ORDINARY PROCEEDINGS AND IN-
COUNCIL CONSIDERATION OF THE 

CASE IN TERMS OF CIVIL PROCEDURAL 
LEGISLATION OF UKRAINE

The article is devoted the problem aspects 
of separate, order realization and extra-mural 
consideration of business within the limits 
of civil judicial legislation of Ukraine. In the 
article the compressed description is given each 
of realizations, it is indicated on terms at which 
taken shipping in each of types of realizations, 
namely to separate, order, and zaochnomu. 
Each of the selected types of realization has 
inherent only this type of feature of their 
consideration in a court.

Therefore description of realization in 
the civil rule-making pulls the special order 
(procedure) of consideration of separate 
categories of legal businesses; well-regulated the 
norms of civil judicial law order of realization in 
civil cases, that is determined by the system of 
взаємопов’язаних civil judicial laws and duties 
and civil judicial actions they will be realized 
that by subjects - court and participants of 
process; character determines and by the 
specifi c of material right or охоронюваного 
law of interest, that is subject to defence; judicial 
order of violation, consideration, decision of 
certain group of civil cases.

From December, 15, 2017 changes inured 
in a Civilly-judicial code, and essentially a civil 
judicial law is expounded in a new release, here 
him substantially and it is radically changed. 
From this time courts apply new judicial 
norms. Thus, there is founding preliminary 
to analyse the next types of realizations. In 
accordance with a Civilly-judicial code by 
the tasks of civil is guard of rights and legal 
interests physical, legal entities, states by all-
round just, timely consideration and dispatch 
of civil civil businesses in complete and by a 
current legislation. Legislation about the civil 
rule-making вс order of consideration of the 
civil cases incorporated after signs in three 
types of realizations lawsuit; separate; order.

Keywords: separate realization, order 
realization, extra-mural to the trial of business.
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У статті аналізуються теоретичні по-
ложення та нормативні засади адміністра-
тивно-правових засобів захисту особистих 
немайнових прав, визначається їх сутність 
і значення як елементів механізму, запропо-
новано способи удосконалення нормативно-
правового регулювання.
Ключові слова: адміністративно-право-

вий механізм, спосіб, засіб, захист, особисті 
немайнові права.
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Постановка проблеми
В умовах постійного реформування 

правової системи Україні особливої акту-
альності набуває проблема забезпечення і 
захисту прав та свобод громадян. Сьогодні 
однією з ключових проблем організації та 
реалізації системи захисту особистих не-
майнових прав є недостатня теоретична 
та законодавча розробленість такої катего-
рії як «засоби захисту» та його ототожнен-
ня з поняттям «способи захисту», що при-
зводить до їх спотвореного сприйняття та 
фрагментарного використання. При цьому 
адміністративно-правові засоби поруч із 
цивільно-правовими, конституційними та 
кримінально-правовими є вагомим елемен-
том загальної системи захисту особистих 
немайнових права громадян. Зазначені об-
ставини і зумовлюють актуальність дослі-
джуваної теми.

Стан дослідження
Вивченню деяких питань засобів захис-

ту прав громадян присвячено праці таких 

вчених як: В. Б. Авер’янов, А. В. Амагиров, 
М. М. Антонович, О. В. Аушева, І. Л. Бо-
родін Л. Н. Буркова, Н. Д. Гетьманце-
ва, Ю. В. Гридасов, Ю. Т. Добромислов, 
Г. В. Єрьоменко, Т. В. Збирак, І. Г. Козуб, 
Т. О. Коломоєць, О. А. Кузнєцов, І. В. Ла-
гутіна, Я. В. Лазур, М. В. Лошицький, 
О. Ф. Мельничук, О. Муза, Ю. Навроць-
ка, Т. А. Плугатар, П. М. Рабінович, І. Ро-
мащенко, О. О. Пунда, О. Л. Соколенко, 
Н. В. Троцюк М. І. Хавронюк, Т. М. Яро-
ва та інші. Не дивлячись на те, що наукові 
праці цих дослідників можуть стати осно-
вою для вирішення певних теоретичних 
проблем та прийняття нормативно-право-
вих актів у сфері адміністративно-право-
вого захисту прав в Україні, проте у них 
розкрито механізм захисту прав громадян 
лише в загальних рисах або ж в аспекті ін-
ших систем захисту прав громадян, а низка 
питань, що стосуються безпосередньо адмі-
ністративно-правових засобів захисту осо-
бистих немайнових прав (наприклад, по-
няття адміністративно-правового захисту 
особистих немайнових прав), є недостатньо 
розробленими та потребують подальшого 
дослідження.

Формування мети
Мета статті полягає у дослідженні та ви-

значенні поняття та ознак адміністративно-
правових засобів захисту особистих немай-
нових прав громадян, окресленні напрямів 
оптимізації та обґрунтуванні рекомендацій 
щодо їх подальшого удосконалення.
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Виклад основного матеріалу
Важливим принципом правової держа-

ви є забезпеченість і захищеність прав та 
свобод її громадян. У цьому зв’язку правові 
засоби захисту прав та свобод громадян по-
сідають вагоме місце у правовому полі дер-
жави, оскільки виступають складовою час-
тиною правової системи, яка відповідним 
чином визначає «зміст і спрямованість ді-
яльності держави» [1, с.85]. Тобто, завдяки 
засобам захисту права та свободи громадян 
стають реальними.
На правовий захист особистих немайно-

вих прав громадян прямо чи опосередкова-
но спрямовані норми багатьох галузей як 
приватного (цивільного), так і публічного 
(адміністративного) права. І хоча їх метою 
є забезпечення безперешкодного здійснен-
ня суб'єктивних прав, шляхи досягнення 
цієї мети дуже різні.
Так, будучи пов’язане з правами та за-

конними інтересами окремих суб’єктів, ци-
вільне право спрямоване, коли це можли-
во, на відновлення становища, що існувало 
до порушення, а в іншому випадку, – на 
відшкодування шкоди, заподіяної проти-
правним посяганням на нематеріальні бла-
га. Адміністративне право служить одним з 
основних критеріїв ефективності діяльнос-
ті держави, оскільки пов'язане не стільки з 
правами та інтересами окремих індивідів, 
скільки всіх суб'єктів права і спрямоване на 
відновлення соціальної справедливості та 
задоволення особистих немайнових інтер-
есів потерпілих або інших осіб. При цьому 
адміністративно-правовий захист характе-
ризується відмінністю засобів захисту.
Досліджуючи засоби адміністративно-

правового захисту особистих немайнових 
прав, вважаємо логічним спершу зупини-
тися на тлумаченні понять «способи» та 
«засоби», оскільки нормативно-правове 
регулювання не визначає ані сутності до-
сліджуваних понять, ані відповідно їхнього 
співвідношення, в наслідок чого точаться 
численні дискусії з приводу їх трактування.
Загалом юриспруденція запозичила по-

няття «засіб» у філософії, в якій розуміють 
його як сукупність предметів, ідей, явищ та 
способів дій, які є неодмінною умовою реа-
лізації цілі [2, 206]. При цьому поняття «за-

сіб» та «спосіб» співвідносяться відповідно 
як ціле та частина.
Більшість сучасних словників україн-

ської мови, даючи наступне трактування 
досліджуваних понять: спосіб – це певна 
дія, прийом або система прийомів, яка дає 
можливість зробити, здійснити що-небудь, 
досягти чогось [3, с.578]; засіб – це прийом, 
якась спеціальна дія, що дає можливість 
здійснити що-небудь, досягти чогось; спо-
сіб; те, що служить знаряддям у якій-небудь 
дії, справі [4, с.307], – по-суті, ототожнюють 
їх. Висловлюється думка, що антонімом до 
слова «засіб» є слово «мета» («ціль»), а сино-
німами – «спосіб», «метод», «прийом», «зна-
ряддя», «інструмент», «механізм», «прилад» 
тощо [5].
У науковій спільноті відсутня єдність 

позицій щодо сутності, змісту і співвідно-
шення понять «спосіб» і «засіб захисту». 
Так, окремі дослідники взагалі не розділя-
ють способи та засоби захисту і вживають 
їх як тотожні поняття [6]. Інші підтриму-
ють концепцію, за якою категорії «спосіб» 
та «засіб захисту» є схожими і пропонують 
вважати під способами правового захис-
ту «засоби правового впливу, які застосо-
вуються компетентними органами щодо 
зобов’язаних осіб або правопорушників із 
метою відновлення порушеного (оспорено-
го) права людини» [7, с.295]. Існує також і 
третій підхід до тлумачення досліджуваних 
понять, за яким терміни «правові засоби» і 
«способи» близькі за змістом, але їх не слід 
ототожнювати хоча б тому, що способи чіт-
ко встановлюються законом або договором, 
а правові засоби належать не лише до ма-
теріального світу, але й до інтелектуальної 
сфери [8]. 
На практиці тісний взаємозв’язок і вза-

ємозалежність, що існує між категоріями 
«способи» та «засоби», часто призводить 
до змішування понять, хоча у суворому 
розумінні вони означають різні дії, спря-
мовані на захист прав, тобто різні елемен-
ти (види або частини) діяльності із захис-
ту суб’єктивних прав [9, с.41]. Приміром, 
Н. Д. Гетьманцева вважає, що спосіб захис-
ту – сукупність дій, за допомогою яких від-
новлюються, визнаються, встановлюють-
ся права та законні інтереси особи. Засіб 
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захисту – це сукупність дій, спрямованих 
на відновлення, визнання і встановлення 
прав та законних інтересів особи. Спосіб 
захисту є засобом для форми захисту. При 
цьому кожний спосіб захисту має свої засо-
би [10]. Таким чином, слід розрізняти по-
няття «спосіб захисту прав» та «засіб захис-
ту прав», які, попри тісний взаємозв’язок, 
не є тотожними. 
Говорячи про способи захисту, іно-

ді вживають також термін «міра захисту», 
який є синонімом слова «способи», і тер-
мін «метод захисту», що є не зовсім точним, 
оскільки «метод» – це сукупність певних за-
собів і способів. Використання терміна «вид 
захисту» не є помилкою, однак він означає 
поняття більш загального порядку [11]. 
Стосовно поняття «адміністративно-

правових засобів захисту прав громадян» у 
сучасних наукових дослідженнях також не-
має єдиного підходу до його розуміння, в 
наслідок чого відсутнє й чітке та ґрунтовне 
формулювання його сутності.
На думку О. Л. Соколенко «поняття 

адміністративно-правових засобів захисту 
прав громадян за своєю суттю є досить ши-
роким, а тому в умовах демократичної со-
ціально-правової держави не може і не має 
бути остаточно визначеним» [12, с.97]. Ми 
не можемо погодитись з такою позицією, 
оскільки вважаємо, що тільки завдяки чіт-
кому визначенню поняття можна зрозуміти 
його сутність і значення.
Т. В. Збирак пропонує під адміністра-

тивно-правовими способами захисту права 
громадян розуміти «врегульовану адміні-
стративно-правовими нормами діяльність 
уповноважених органів та їх посадових 
осіб, спрямовану на правильне розуміння 
та застосування діючого законодавства, що 
визначає право громадян…». Адміністра-
тивно-правові засоби захисту дослідник ви-
значає як «сукупність різних за своєю сут-
ністю та призначенням правових явищ, ін-
струментів, заходів, які спільно вирішують 
завдання запобігання та припинення пору-
шень … права, а також його відновлення у 
разі порушення» [13]. 
Н. В. Троцюк під «адміністративно-

правовими засобами» визначає сукупність 
прийомів і методів діяльності державних 

органів, що спрямована на врегулювання 
суспільних відносин із метою ефективної 
реалізації права на захист [14]. Проте ми не 
можемо погодитись із таким визначенням 
поняття, оскільки загальновідомо ще з тео-
рії права, що метод є сукупністю засобів, а 
не навпаки.
В. О. Іванцов під «адміністративно-

правовими засобами» визнає сукупність 
установлених нормами адміністративного 
права прийомів і способів, за допомогою 
яких держава в особі уповноважених дер-
жавних органів виконавчої влади впливає 
на суспільні відносини в зазначеній сфері 
шляхом застосування до фізичних та юри-
дичних осіб, які не перебувають в їх підпо-
рядкуванні, незалежно від волі і бажання 
останніх, примусових заходів впливу мо-
рального, майнового, організаційного та 
особистісного характеру у випадках вчи-
нення або загрози вчинення особами пра-
вопорушення, об’єктом яких є суспільні 
відносини в досліджуваній сфері, з метою 
попередження та припинення порушень 
загальнообов’язкових правил, притягнен-
ня винних до відповідальності [15]. 
А.М. Комзюк під «адміністративно-пра-

вовими засобами» розуміє всю систему ад-
міністративно-правових норм, яка розгля-
дається з позиції їхнього функціонального 
призначення для вирішення певного кола 
соціальних завдань, регулювання відповід-
них суспільних відносин [16, с.44–48]. 
Досліджуючи категорію «адміністратив-

но-правові засоби» А. М. Комзюк концен-
трує увагу на їх багатоманітності та зазна-
чає, що вони є взаємопов’язаними і взаємо-
залежними та становлять цілісну систему, 
перетинаються з кримінально-правовими, 
фінансово-правовими, економічними за-
ходами, різноманітними методами органі-
заційно-масової діяльності. Тільки раціо-
нальне використання різноманітних засо-
бів у взаємозв’язку, обґрунтований вибір 
основних із них, уміле їх поєднання і ство-
рюють умови для належного забезпечен-
ня досягнення бажаних результатів. Вибір 
конкретного адміністративно-правового 
засобу, доцільність його застосування в тій 
чи іншій ситуації визначаються умовами, 
що склалися, наявністю певних обставин, 
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завданнями й компетенцією органу (поса-
дової особи), який діє в даній ситуації [16, 
с. 46]. 
О. Я. Савчук пропонує наступне визна-

чення детермінанти «адміністративно-пра-
вові засоби»: це діяльність органів публіч-
ної адміністрації, що здійснюється за до-
помогою адміністративно-правових норм 
через прийоми та способи, метою якої є 
забезпечення та захист прав осіб від про-
типравних діянь із притягненням правопо-
рушників до відповідальності [17, с.95]. 
Будучи відображенням практичної сто-

рони юридичних процедур засоби адміні-
стративно-правового захисту забезпечують 
реальне вирішення проблемних питань 
та сприяють забезпеченню виконання по-
треб, пов’язаних із реалізацією фізичними 
особами особистих немайнових прав.
Адміністративно-правовий засіб має 

специфічні ознаки, з’ясування яких обу-
мовлює необхідність аналізу найбільш спе-
цифічних його властивостей: призначення; 
органів, що здійснюють захист особистих 
немайнових прав; характерних рис, зміс-
ту та порядку здійснення діяльності. Так, 
основними ознаками адміністративно-пра-
вового засобу захисту особистих немай-
нових прав є: по-перше, їх призначення 
перебуває в прямій залежності від мети й 
завдань державного управління, визна-
чається характером і змістом останнього; 
по-друге, для здійснення адміністративно-
правового захисту особистих немайнових 
прав держава формує або створює умови 
для формування спеціального апарату; по-
третє, мають специфічні особливості, що 
визначають його місце й роль у системі ін-
ших засобів захисту, зокрема, вони поляга-
ють у тому, що захист права власності адмі-
ністративно-правовим засобом ведеться не 
безупинно, а лише у разі його порушення; 
по-четверте, адміністративно-правові засо-
би використовуються і при реалізації фізич-
ними особами права на самооборону (необ-
хідну оборону, крайньої необхідності та за-
тримання особи, що вчинила злочин) [18]; 
по-четверте, існують у формі субстанційних 
та діяльнісних правових інструментів ви-
ховного, роз’яснювального, заохочуваль-
ного, морального, майнового, фізичного та 

іншого характеру та спрямовані на форму-
вання у громадян розуміння непорушності 
прав і законних інтересів у сфері власності, 
попередження правопорушень, покарання 
та виховання правопорушників, відшко-
дування заподіяної шкоди; по-п’яте, під-
тримуються державою та застосовуються 
органами публічної влади, громадськими 
формуваннями, громадянами; по-шосте, 
реалізуються у межах наявних способів ад-
міністративно-правового захисту особистих 
немайнових прав фізичних осіб; по-сьоме, 
мають своїми завданнями відновлення по-
рушеного законного інтересу, застосуван-
ня державного примусу до осіб, які своїми 
протиправними діями завдали шкоди за-
конним інтересам громадян у сфері реалі-
зації особистих немайнових прав, реаліза-
цію контрольних повноважень за право-
мірністю дій посадових осіб органів влади 
у зазначеній сфері; по-восьме, наслідком їх 
застосування є усунення адміністративних 
правопорушень, ліквідація результатів не-
правомірних рішень, дій чи бездіяльності 
суб’єктів владних повноважень, відновлен-
ня правового становища особи, яке існува-
ло до порушення її особистих немайнових 
прав. 
Здійснивши аналіз різних поглядів на 

визначення поняття «адміністративно-
правовий засіб захисту» та їх дослідження 
крізь призму захисту особистих немайно-
вих прав, а також визначивши ознаки ад-
міністративно-правового засобу захисту 
особистих немайнових прав, ми пропону-
ємо під «засобами адміністративно-право-
вого захисту особистих немайнових прав» 
розуміти сукупність передбачених законом 
організаційних, майнових та немайнових, 
фактичних та юридичних, профілактич-
них (превентивних), відновлювальних та 
штрафних інструментів і форм державної 
захисної діяльності органів влади та ор-
ганів місцевого самоврядування, а також 
захисної діяльності громадян у сфері ад-
міністративно-правового регулювання та 
забезпечення реалізації особистих немай-
нових прав, протидії правопорушенням, 
відновленням правових можливостей осіб 
у цій сфері, відшкодування заподіяної шко-
ди. Вбачаємо за потрібне закріпити це ви-
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значення на законодавчому рівні для роз-
межування адміністративно-правових засо-
бів захисту особистих немайнових прав від 
інших галузевих засобів.
Висновки. Таким чином, адміністра-

тивно-правові засоби захисту особистих не-
майнових прав є своєрідним містком між 
академічною теорією адміністративно-пра-
вового захисту особистих немайнових прав 
і практичними рекомендаціями правозас-
тосовної та правоохоронної діяльності ор-
ганів виконавчої влади та місцевого само-
врядування у цій сфері.
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ADMINISTRATIVE AND LEGAL 
MEANS OF PROTECTION OF PERSONAL 

NON-PROPERTY RIGHT
The article analyzes the theoretical provi-

sions and normative principles of administra-
tive and legal means of protection of personal 
non-property rights, defi nes their essence and 
signifi cance as elements of the mechanism, 
suggesting the ways to improve normative le-
gal regulation.

The norms of many fi elds of jurisprudence 
- both private (civil) and public (administra-
tive) are directly or indirectly aimed to pro-
tect personal non-property rights of citizens 
by law.

While examining the means of administra-
tive legal protection of personal non-property 
rights, we consider it logical for the start to pay 
attention to the interpretation of the concepts 
of "methods" and "means", as soon as norma-
tive legal regulation do not defi ne the essence 
of the studied concepts or their relationship. 
As a consequence that leads to a numerous 
discussions about their interpretation.

Moreover, in modern scientifi c studies 
there is no single approach to the understand-
ing of the concept of "administrative and legal 
means of protection of citizens' rights" and as 
a result of that there is no clear and thorough 
formulation of its essence.

Administrative-legal means has specifi c 
features, the clarifi cation of which necessitates 
the analysis of its most specifi c properties: 
purpose; bodies that protect personal non-
property rights; characteristics, contents and 
procedure describing the order of action.

On the basis of different points of view con-
cerning the defi nition of "administrative and 
legal means" that were analyzed and taking 
into consideration their research through the 
prism of protection of personal non-property 
rights, as well as identifying the features of ad-
ministrative and legal protection of personal 
non-property rights, we offer under "admin-
istrative and legal protection of personal non-
property rights" understand the set of statuto-
ry organizational, property and non-property, 
factual and legal, preventive (prophylactic), 
restorative and punitive instruments and 
forms of state protective practices by public 
authorities and local municipal bodies, as well 
as protective activities of citizens in the fi eld of 
administrative and legal regulation and ensur-
ing the implementation of personal non-prop-
erty rights, combating offenses, restoring the 
legal capacity of citizens in this area, ensuring 
compensation for damage. We see the need 
to consolidate this defi nition at the legislative 
level to distinguish administrative and legal 
means of protection of personal non-property 
rights from means in other fi elds of law.

Thus, administrative and legal means of 
protection of personal non-property rights 
are a kind of bridge between the academic 
theory of administrative and legal protection 
of personal non-property rights and practical 
recommendations for law enforcement actions 
of state executive authorities and local munici-
pal bodies in this area.

Key words: administrative-legal mecha-
nism, method, means, protection, personal 
non-property rights.
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ÎÑÎÁËÈÂÎÑÒ² ÎÐÃÀÍ²ÇÀÖ²¯ ÐÎÇÑË²ÄÓÂÀÍÍß 
ÒÅÐÎÐÈÑÒÈ×ÍÎÃÎ ÀÊÒÓ

У статті розглянуто специфіку організа-
ційних дій слідчого та окремі особливості його 
взаємодії з оперативними співробітниками 
під час розслідування терористичних актів. 
Відзначається, що складність організації роз-
слідування терористичного акту зумовлена 
досить специфічним механізмом вчинення 
зазначених злочинів, окремою необхідністю 
тісного співробітництва з громадськістю й 
засобами масової інформації, а також низкою 
зовнішніх труднощів організаційно-забезпечу-
вального характеру. Досліджуючи проблема-
тику автор акцентує свою увагу на окремих 
прогалинах і прорахунках, які містяться у 
діючому кримінальному процесуальному за-
конодавстві й стосуються неможливості про-
ведення перевірки інформації про вчинення 
терористичних актів до початку досудового 
розслідування, пропонується авторське бачен-
ня шляхів усунення цих помилок. Поряд з без-
сумнівними перевагами групової (колективної, 
бригадної) форми організації розслідування 
аналізованих злочинів, звертається увага на її 
недоліки, які пов’язані з забезпеченням умов 
для безпосереднього сприйняття всіх доказів 
кожним членом слідчо-оперативної групи та 
наголошується, що для уникнення подібної 
ситуації потрібне налагодження швидкого 
взаємообміну інформацією про перебіг та ре-
зультати розслідування між всіма членами 
групи, зокрема щодо отриманих у ході слідства 
джерел доказової інформації, прийнятих про-
цесуальних рішень тощо. Зазначається, що до 
науково-технічного забезпечення слідчо-опера-
тивної групи необхідно включати останні ін-
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новаційні експертні технології, зокрема, нові 
технології виявлення слідів рук та візуальної 
біометрії, системи акустичного стеження 
(допомогають визначати напрямок шуму та 
стрільби у ході проведення антитерористич-
них операцій), автоматизовані інформаційно-
пошукові та інформаційно-довідкові системи. 
Наголошено, що важливим аспектом організа-
ційного процесу розслідування зазначених зло-
чинів слід визнати використання допомоги 
громадськості для організації розшуку злочин-
ців «по гарячих слідах», забезпечення охорони 
місця події та слідової інформації до прибут-
тя слідчо-оперативної групи або наряду по-
ліції, залучення представників громадськості 
до проведення окремих слідчих (розшукових) 
дій. Відзначається доцільність використання 
слідчими можливостей інформаційних медіа-
ресурсів в процесі розслідування злочинів та 
виокремлюються найбільш поширені форми 
такої взаємодії.
Ключові слова: злочин, тероризм, акт, 

протидія, форми взаємодії, слідчо-оперативна 
група, групова (бригадна) організація розсліду-
вання.

Постановка проблеми
Розслідування терористичного акту по-

требує особливо ретельної організації, зу-
мовленої досить специфічним механізмом 
вчинення зазначених злочинів, а також 
окремою необхідністю тісного співробіт-
ництва з громадськістю й засобами масової 
інформації на тлі сформованої обстановки 
терору, широкого суспільного резонансу та 
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несприятливого емоційного стану у суспіль-
стві загалом. Поряд із цим, як свідчить слід-
ча практика, розслідування актів тероризму 
значно ускладнюється низкою зовнішніх 
труднощів організаційно-забезпечувально-
го характеру, до яких передусім належать 
існуючі прогалини в антитерористичному 
законодавстві, проблеми, пов’язані з від-
сутністю необхідного досвіду розслідування 
даних складів злочинів та недоліки у забез-
печенні якісного добору кадрового складу 
співробітників, задіяних у протидії терорис-
тичній діяльності, що безумовно впливає на 
організаційний процес розслідування зазна-
чених злочинів у цілому. 

Аналіз останніх досліджень 
і публікацій

Проблеми організації розслідування у 
кримінальному провадженні були предме-
том досліджень таких відомих вітчизняних 
та зарубіжних науковців, як: В.П. Бахін, 
Р.С. Бєлкін, В.Д. Берназ, А.Ф. Волобуєв, 
М.В. Даньшин, В.А. Журавель, В.О. Образ-
цов, В.О. Коновалова, М.В. Салтевський, 
В.Ю. Шепітько, М.П. Яблоков та ін. Окре-
мі ж аспекти організаційних дій слідчого 
в контексті розслідування терористичних 
злочинів розглядалися у наукових працях 
М.М. Букаєва, Ж.В. Вассалатій, В.Г. Гузікова, 
О.М. Коршунової, О.В. Ісакова, М.О. Ленка, 
А.Г. Марутіна та інших дослідників.

Постановка завдання
Метою цієї статті є дослідження особли-

востей організаційної діяльності та взаємодії 
слідчого з оперативними співробітниками 
у процесі розкриття та розслідування теро-
ристичного акту, внесення пропозицій щодо 
усунення недоліків організації розслідування 
зазначених злочинів на його початковому 
етапі для найбільш ефективного вирішення 
тактичних завдань досудового слідства.

Виклад основного матеріалу
У криміналістиці під організацією роз-

слідування розуміється створення необхід-
них умов для успішного проведення запла-
нованих слідчо-розшукових дій і забезпе-
чення їх необхідними силами та засобами, 
адже ідеально складений план розслідуван-

ня може так і залишитися на папері нереалі-
зованим, якщо необхідні для його реалізації 
заходи не будуть здійснені практично [1, с. 
20]. Як наголошують вчені-криміналісти, 
організація досудового розслідування озна-
чає: своєчасну розробку узгодженого плану 
заходів місцевих (територіальних) органів 
правопорядку; налагодження належної вза-
ємодії у процесі розслідування між слідчим, 
співробітниками оперативних підрозділів, 
спеціалістами; забезпечення кваліфіковано-
го керівництва слідчо-оперативною групою 
чи слідчою бригадою; проведення регуляр-
них оперативних нарад слідчо-оперативної 
групи; налагодження систематичного обмі-
ну інформацією та звітністю про результати 
роботи слідчо-оперативної групи і кожно-
го слідчого; забезпечення необхідних умов 
праці; забезпечення своєчасної розробки 
і виконання планів розслідування щодо 
кожного кримінального провадження; здій-
снення інших організаційних заходів для 
успішного розкриття і розслідування злочи-
нів [2, с. 261].
В умовах реалізації найскладніших за-

вдань, які постають перед слідчим під час 
розслідування терористичних актів, особли-
вого значення набуває організація розсліду-
вання зазначеної категорії злочинів на його 
початковому етапі. У цій інтелектуальній та 
практичній діяльності В.К. Спружевников 
справедливо виокремлює наступні основні 
елементи: систему первинних організацій-
но-аналітичних та практичних організацій-
но-підготовчих дій; упорядкованість систе-
ми перевірочних і первісних невідкладних 
слідчих і оперативно-розшукових заходів; 
організаційно-аналітичну діяльність з ви-
значення обставин, які підлягають встанов-
ленню у провадженні; планування розсліду-
вання; визначення напрямів розслідування, 
послідовність провадження слідчих та ін-
ших дій по встановленню підозрюваного і 
обвинуваченого [3, с. 15–16]. 
Відповідно до ч. 2 ст. 214 КПК Украї-

ни, досудове розслідування розпочинаєть-
ся після внесення відповідних відомостей 
про вчинене злочинне діяння до Єдиного 
реєстру досудових розслідувань і з цього 
моменту розпочинається початковий етап 
розслідування. Згідно з ч. 2 ст. 216 КПК 
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України, розслідування злочинів, передба-
чених ст. 258 КК України (терористичний 
акт) наразі покладено на слідчих органів 
безпеки. Проте, як свідчать матеріали слід-
чої практики, ознаки об’єктивної сторони 
терористичних злочинів, можуть міститися 
й в інших складах кримінальних правопо-
рушень (наприклад, ст.ст. 109, 110, 147, 261 
КК України), які віднесені до підслідності 
інших органів досудового розслідування, 
що потребує негайного проведення уповно-
важеними особами комплексу слідчих (роз-
шукових), негласних слідчих (розшукових) 
заходів, спрямованих на встановлення на-
явності чи відсутності в діях злочинців спе-
ціальної терористичної мети та, відповідно, 
правильної кваліфікації вчиненого злочин-
ного посягання. 
На жаль, положення чинного вітчизня-

ного кримінального процесуального зако-
нодавства не передбачають можливості про-
ведення перевірки інформації про злочини 
до початку досудового розслідування. У цьо-
му сенсі підтримуємо думку В.А. Фастовця, 
який відзначає, що процедура перевірки 
заяв або повідомлень про вчинений злочин, 
що була передбачена ст. 97 КПК України 
1960 р., була своєрідним «фільтром», який 
дозволяв «відсіяти» заяви або повідомлен-
ня, подані з хуліганських або інших мотивів, 
особами з психічними хворобами, або заяви 
та повідомлення про події, що не були зло-
чинами. Такий порядок розгляду заяв і по-
відомлень громадян про вчинені злочини 
дозволяв слідчим зосередити свої зусилля 
на тих зверненнях, які містили достатні дані 
про наявність ознак злочину [4, с. 50].
Дійсно, аналіз слідчо-судової практики 

наочно демонструє, що існує велика ймо-
вірність надходження до правоохоронних 
органів заяв чи повідомлень про вчинення 
терористичних актів, проте за результата-
ми проведення слідчо-розшукових заходів 
встановлюється, що у дійсності мало міс-
це вчинення інших, схожих за ознаками 
об’єктивної сторони злочинів. Після чого 
виявлені злочинні діяння перекваліфікову-
ються на зовсім інші склади злочинів.
Отже, за відсутності інституту дослідчої 

перевірки слідчі вимушені приймати рішен-
ня про початок досудового розслідування 

за своїм внутрішнім переконанням, керую-
чись мінімальним обсягом інформації про 
подію та ознаки складу вчиненого злочину. 
До того ж в окремих випадках, зокрема з 
метою визначення належності вилучених 
об’єктів невідомої конструкції до вибухових 
пристроїв (біологічної, хімічної, радіологіч-
ної зброї) або ж задля встановлення фак-
ту кримінальної природи вибуху (пожежі, 
аварії тощо), у якості додаткового засобу 
перевірки інформації про вчинення теро-
ристичного акту, не зайвою, на нашу думку, 
була б законодавчо закріплена можливість 
призначення необхідних судових експер-
тиз (судової вибухотехнічної, пожежно-тех-
нічної, експертизи матеріалів, речовин та 
виробів тощо). Однак, за приписами ч. 3 
ст. 214 КПК України, законодавець перед-
бачає можливість до внесення відомостей до 
ЄРДР проведення лише огляду місця події. 
Провадження інших слідчих (розшукових) 
дій до початку досудового розслідування у 
вітчизняному кримінальному процесуаль-
ному законодавстві не передбачається. З 
огляду на зазначене, вважаємо за доцільне 
доповнити чинний КПК України відповід-
ними положеннями, які передбачили б у 
разі необхідності можливість проведення 
перевірки заяв та повідомлень про вчинене 
кримінальне правопорушення до початку 
досудового розслідування, як це було перед-
бачено КПК України 1960 р., в тому числі й 
шляхом отримання у регламентований тер-
мін відповідного висновку експерта.
Враховуючи специфіку терористичних 

злочинів та особливу складність їх розсліду-
вання, слідча практика продемонструвала 
необхідність використання групової (колек-
тивної, бригадної) форми організації розслі-
дування досліджуваних злочинів [5; 6]. Цей 
метод організації розслідування, як слушно 
відзначають окремі дослідники, має наступні 
переваги у порівнянні з індивідуальним: 1) 
надає можливість одночасного проваджен-
ня значної кількості різних за характером та 
ступеню складності слідчих дій та оператив-
но-розшукових заходів (одночасних допитів 
підозрюваних одразу ж після їх затримання, 
одночасних обшуків в місцях проживання 
підозрюваних, їх рідних та близьких, місцях 
зберігання зброї тощо); 2) надає можливість 
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одночасної перевірки кількох версій, одно-
часного провадження слідства за кількома 
напрямками та в місцях, віддалених одне 
від одного; 3) забезпечує швидкість та мо-
більність реагування на зміни слідчої ситуа-
ції під час розслідування за рахунок концен-
трації зусиль групи на окремому напрямку 
розслідування в той або інший його момент. 
Слідчо-оперативна група або слідча бригада 
створюють умови для тактичного маневру-
вання, підвищення мобільності розслідуван-
ня за рахунок оптимального розподілу, а за 
необхідності й перерозподілу та концентра-
ції зусиль членів групи на найважливіших 
напрямках [7, c. 111–112].
Проте в колективній організації розслі-

дування злочинів існує дещо прихований 
недолік, пов’язаний із забезпеченням умов 
для безпосереднього сприйняття всіх до-
казів кожним членом слідчо-оперативної 
групи [8, c. 95]. Справа у тому, що при гру-
повому методі розслідування злочинів існує 
небезпека того, що кожний окремий член 
групи та її керівник можуть не знати всіх 
результатів розслідування, що може викли-
кати ряд негативних наслідків (некоордино-
вані дії окремих членів групи, порушення 
необхідної послідовності в роботі). Це, зо-
крема, може бути використано стороною за-
хисту у суді, як підстава для сумніву в допус-
тимості доказів, отриманих тими чи іншими 
членами слідчо-оперативної групи при про-
веденні слідчих (розшукових) дій [9, с. 188].
Крім того, в організації розслідування 

злочинів слідчо-оперативною групою існує 
низка й інших труднощів і недоліків, на які 
цілком справедливо звертає увагу І.П. Кра-
вець. До останніх зокрема належать: 1) не-
обґрунтоване затягування розслідування, 
що ускладнює можливість збирання дока-
зів, створює в слідчій групі атмосферу не-
рвозності і песимізму; 2) «автономія» членів 
слідчих груп, яка здатна заподіяти чималу 
шкоду державним інтересам, правам учас-
ників процесу, оскільки невірно прийняті 
рішення в таких випадках не виправляють-
ся часом, а можливі процесуальні порушен-
ня або зловживання з боку окремих слідчих 
вчасно не присікаються; 3) територіальна 
роз’єднаність, що призводить до поступово-
го ослаблення зв’язків між членами слідчої 

групи, а також між ними і керівником гру-
пи; 4) участь декількох слідчих у прийнятті 
найбільш важливих процесуальних рішень, 
які часом не мають логічного зв’язку, а іно-
ді і зовсім суперечать один одному, оскільки 
процесуальні документи складаються різ-
ними слідчими, жоден з яких не дослідив 
всієї сукупності обставин провадження [10, 
с. 199].
Видається, що подолання зазначених 

вище ситуацій при розслідуванні терорис-
тичних актів потребує, насамперед, форму-
вання слідчо-оперативної групи з найбільш 
компетентних та ініціативних співробіт-
ників та досвідченого в цій категорії про-
ваджень керівника групи; налагодження 
швидкого взаємообміну інформацією про 
перебіг та результати розслідування між 
всіма членами групи; спільного обговорен-
ня прийнятих процесуальних рішень та 
отриманих у ході слідства джерел доказової 
інформації. У ролі організатора керівник 
групи повинен забезпечити ефективний й 
безперервний контроль за виконанням до-
ручень, вказівок і обов’язків, покладених 
на кожного члена слідчо-оперативної гру-
пи, вжити невідкладних заходів реагування 
на виявлені процесуальні порушення або 
службові зловживання з боку окремих спів-
робітників, а також сформувати у колективі 
сприятливий психологічний клімат та по-
чуття єдності усієї групи. 
Залежно від професійної кваліфікації 

учасників слідчо-оперативної групи та за-
планованих слідчо-розшукових заходів, у її 
складі створюється підгрупа з управління 
(визначає тактико-стратегічні напрями роз-
слідування, здійснює штаб-планування та 
контроль за виконанням плану), формують-
ся слідчі, оперативні та експертні підгрупи. 
Як демонструє слідча практика, доцільним 
є також створення окремих робочих під-
груп з матеріально-технічного забезпечен-
ня, забезпечення безпеки учасникам групи, 
взаємодії з представниками спеціальних 
спецслужб іноземних держав, підгрупи, що 
здійснює співпрацю з засобами масової ін-
формації. 
До науково-технічного забезпечення 

слідчо-оперативної групи необхідно включа-
ти останні інноваційні експертні технології. 
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Зокрема, під час виявлення та розслідування 
терористичних злочинів можуть бути вико-
ристані: нові технології виявлення слідів рук 
та візуальної біометрії (системи оперативної 
ідентифікації, сканування сітківки ока, ау-
тентифікація по геометрії обличчя тощо), 
системи акустичного стеження (допомогають 
визначати напрямок шуму та стрільби у ході 
проведення антитерористичних операцій), 
автоматизовані інформаційно-пошукові та 
інформаційно-довідкові системи (обліки ви-
краденої зброї і бойових припасів, обліки 
транспортних засобів, міжнародні бази да-
них щодо осіб, які підозрюються у причет-
ності до терористичної діяльності, система 
авторизації подорожей та ін). За слідчо-опе-
ративною групою прикріплюється пересув-
на експертно-криміналістична лабораторія.
Важливим аспектом організаційного 

процесу розслідування терористичних актів 
слід визнати використання допомоги гро-
мадськості та засобів масової інформації. У 
криміналістичній літературі рекомендують-
ся такі форми використання цієї допомоги: 
1) звернення слідчого через засоби масової 
інформації до громадськості з проханням 
надати допомогу в установленні обставин 
учинення злочину; 2) залучення представ-
ників громадськості до проведення окремих 
слідчих (розшукових) дій; 3) використання 
громадськості, зокрема через ЗМІ, для вста-
новлення та усунення суб’єктивних умов, 
що сприяли вчиненню злочину [1, c. 22]. 
Як слушно наголошує О.М. Тюменцев, ви-
користання слідчими можливостей інфор-
маційних медіа-ресурсів в процесі розслі-
дування злочинів обумовлено: швидкістю і 
широтою доведення до населення необхід-
ної інформації, можливістю миттєвої зміни і 
доповнення цієї інформації, наявністю зво-
ротного зв’язку з населенням через редакції 
видавництв або чергові частини правоохо-
ронних органів, водночас як необхідність 
використання слідчим такої допомоги ви-
значається недоліком або відсутністю ін-
формації про подію злочину та причетних 
до нього осіб, неможливістю отримання по-
трібних даних іншим способом [11, c. 174].
У процесі розслідування терористичних 

актів за участю громадян слідчий може ор-
ганізувати розшук злочинців «по гарячих 

слідах», забезпечити охорону місця події та 
слідової інформації до прибуття слідчо-опе-
ративної групи або наряду поліції, здійсни-
ти прочісування території з метою виявлен-
ня фрагментів та уламків знарядь злочину, 
особистих речей, предметів одягу, інших 
слідів, які залишили злочинці навколо місця 
терористичного замаху, провести необхідні 
заходи щодо рятування людей, надання їм 
невідкладної медичної допомоги тощо. 
За допомогою ЗМІ слідчі та оперативні 

співробітники мають можливість встанови-
ти всіх можливих очевидців акту тероризму, 
отримати відомості щодо загиблої особи у 
разі виявлення невпізнаного трупу, вста-
новити місцезнаходження осіб, зниклих 
безвісти, забезпечити оперативний розшук 
передбачуваного злочинця (учасників теро-
ристичної групи або терористичної органі-
зації). До найбільш поширених форм такої 
взаємодії насамперед слід віднести: офіційні 
звернення до керівників медійних ресурсів 
із проханням надати слідству цікавлячу ін-
формацію про обставини розслідуваної по-
дії; відповіді на запити редакцій ЗМІ щодо 
ходу та результатів розслідування, вжитих 
заходів безпеки, стану криміногенної обста-
новки тощо; проведення прес-конференцій, 
«прямих ліній» і «прямих ефірів» з представ-
никами органів досудового слідства, які бра-
ли участь у протидії терористичній діяль-
ності; вивчення та аналіз оприлюднених ма-
теріалів, направлення до медійних установ 
спростувань щодо невірно висвітлених фак-
тів та обставин кримінального проваджен-
ня; організацію роботи «гарячої лінії» та ін.

Висновки
Таким чином, організація розслідування 

терористичного акту перш за все пов’язана з 
оптимізацією цього виду діяльності. Тому, ор-
ганізаційний процес не повинен згортатися 
до встановлення всіх обставин розслідуваної 
події та причетних до злочину осіб, до самого 
закінчення досудового розслідування. Ефек-
тивність організації розслідування аналізова-
ної категорії злочинів багато в чому залежить 
від налагодженої координаційної системи вза-
ємообміну інформацією про перебіг та резуль-
тати розслідування між всіма членами слідчо-
оперативної групи, використання допомоги 
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громадськості та можливостей новітніх інфор-
маційно-комунікаційних ресурсів.
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SUMMARY 
The article considers the specifi cs of the 

investigator's organizational actions and some 
features of his interaction with operatives during 
the investigation of terrorist acts. It is noted that the 
complexity of the organization of the investigation 
of a terrorist act is due to a very specifi c mechanism 
for committing these crimes, a special need for close 
cooperation with the public and the media, as well 
as a number of external organizational diffi culties. 
Examining the issue, the author focuses on certain 
gaps and miscalculations, which are contained 
in the current criminal procedure legislation and 
relate to the impossibility of verifying information 
about terrorist acts before the pre-trial investigation, 
the author's vision of ways to eliminate these errors. 
Along with the undoubted advantages of the group 
(collective, brigade) form of organization of the 
investigation of the analyzed crimes, attention 
is drawn to its shortcomings, which are related 
to providing conditions for direct perception of 
all evidence by each member of the investigative 
task force and emphasizes that to avoid such a 
situation rapid exchange of information on the 
course and results of the investigation between all 
members of the group, in particular on the sources 
of evidence obtained during the investigation, 
the procedural decisions, etc. It is noted that the 
scientifi c and technical support of the investigative 
task force should include the latest innovative 
expert technologies, in particular, new technologies 
for detecting handprints and visual biometrics, 
acoustic tracking systems (help determine the 
direction of noise and shooting during anti-terrorist 
operations), automated information search and 
information reference systems. It is emphasized that 
an important aspect of the organizational process 
of investigating these crimes should be the use of 
public assistance to search for criminals "in hot 
pursuit", ensuring the security of the scene and trace 
information before the arrival of the investigative 
task force or police squad, involving members of 
the public. search) actions. The expediency of 
investigators' use of information media resources in 
the process of investigating crimes is noted and the 
most common forms of such interaction are singled 
out.

Key words: crime, terrorism, act, counteraction, 
forms of interaction, investigative task force, group 
(brigade) organization of investigation.
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ÏÐÎÁËÅÌÈ ÂÈÇÍÀ×ÅÍÍß ÇÌ²ÑÒÓ ÒÀ ÎÁÑßÃÓ 
ÊÐÈÌ²ÍÀË²ÇÀÖ²¯ ÏÎÐÓØÅÍÍß ÑÀÍ²ÒÀÐÍÈÕ 

ÏÐÀÂÈË ² ÍÎÐÌ ÙÎÄÎ ÇÀÏÎÁ²ÃÀÍÍß 
²ÍÔÅÊÖ²ÉÍÈÌ ÕÂÎÐÎÁÀÌ ÒÀ ÌÀÑÎÂÈÌ 

ÎÒÐÓªÍÍßÌ Â ÊÎÍÒÅÊÑÒ² ÒÅÎÐ²¯ ÒÀ ÏÐÀÊÒÈÊÈ 
ÏÐÎÒÈÄ²¯ ÇËÎ×ÈÍÍÎÑÒ² Â ÓÊÐÀ¯Í²

Статья посвящена анализу содержания 
и объема криминализации нарушения правил 
и норм по предотвращению инфекционных 
болезней и массовых отравлений с учетом 
решений законодателя, принятых с целью 
противодействия Коронавирусная болезни 
(COVID-19). На основании анализа законода-
тельства о противодействии инфекционным 
заболеванием сделан вывод о целесообразности 
использования в тексте диспозиции статьи 
325 Уголовного кодекса формулировки «прави-
ла, направленные на предотвращение возник-
новения и / или распространение инфекцион-
ных болезней или массовых неинфекционных 
заболеваний (отравлений)». На основании 
анализа действующих норм уголовного зако-
нодательства и научных позиций предложено 
возможный путь совершенствования уголов-
ного права в этом сегменте путем изложения 
статьи 325 в новой редакции.
Ключевые слова: криминализация, инфек-

ционная болезнь, отравление; состав престу-
пления.

 ÃÀÖÅËÞÊ Â³òàë³é Îëåêñàíäðîâè÷ - êàíäèäàò þðèäè÷íèõ íàóê, ñòàðøèé 
íàóêîâèé ñï³âðîá³òíèê â³ää³ëó ïðîáëåì êðèì³íàëüíîãî ïðàâà, êðèì³íîëîã³¿ òà 
ñóäîóñòðîþ ²íñòèòóòó äåðæàâè ³ ïðàâà ³ì. Â.Ì. Êîðåöüêîãî ÍÀÍ Óêðà¿íè

Екстраполюючи з формальної логіки ін-
струментарій визначення змісту та обсягу 
поняття (в нашому випадку це склади зло-
чину порушення санітарних правил і норм 
щодо запобігання інфекційним хворобам), 
спробуємо прослідкувати логіку законодав-
ця при визначенні обсягу криміналізації 
порушення санітарних правил і норм щодо 
запобігання інфекційним хворобам та ма-
совим отруєнням.
Складно при цьому заперечити наступ-

ну думку: законотворчий процес і вся зако-
нодавча практика повинні мати творчий, 
багатоаспектний, науково обґрунтований 
характер, оскільки він не просто віддзерка-
лює зміни і розвиток зовнішнього світу, а є 
складним процесом його цілеспрямовано-
го, концентрованого і нормативно-право-
вого перетворення. Лише завдяки цьому 
результати законотворчості – закони отри-
мують силу активного зворотного впливу 
на навколишній світ. Ефективне наукове, 
нормативно-правове та організаційне за-
безпечення законотворчого процесу спри-
ятиме подальшому динамічному розвитку 
України як демократичної правової дер-
жави, всебічній реалізації прав і свобод її 
громадян, формуванню в нашій країні су-
часного, розвинутого громадянського сус-
пільства[1; 14].
Безумовно, кризова пандемічна ситуа-

ція зумовлює актуальність якомога швид-
ких рішень, проте, не можна втрачати ба-
ланс між швидкістю законодавчих змін та 
рівнем їх підготовленості. В цьому контек-

Одним із перших кроків законодавця у 
зв’язку із протидією поширенню коронавірус-
ної хвороби хвороби (COVID-19) було внесен-
ня змін до статті 325 КК, що підтвердило вже 
традиційне ставлення законодавчого органу 
до кримінального законодавства як до універ-
сального інструмента вирішення суспільних 
конфліктів. Проте, далеко не завжди переве-
дення конфлікту в розряд кримінально-пра-
вових внаслідок збільшення кола криміналі-
зованих діянь сприяє його вирішенню.
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Êðèì³íàëüíå ïðàâî, êðèì³íàëüíèé ïðîöåñ òà êðèì³íàë³ñòèêà

сті, оцінці останньої редакції статті 325 КК 
сприятиме застосування історичного мето-
ду для визначення етапів розвитку відпо-
відної кримінально-правової заборони з 
часу набрання чинності КК України 2001 
року.
Метою цієї роботи є аналіз останніх під-

ходів законодавця до корегування кримі-
налізації порушення санітарних правил і 
норм щодо запобігання інфекційним хво-
робам та масовим отруєнням в контексті 
історії розвитку відповідної кримінально-
правової заборони та визначення можли-
вих шляхів вдосконалення правового регу-
лювання в цій сфері з точки зору теоретич-
них підходів до криміналізації суспільно 
небезпечних діянь та законодавчої техніки.
Проблеми криміналізації суспільно не-

безпечних діянь, а також вдосконалення 
техніки законотворення у сфері криміналь-
ного права, не зважаючи на те, що вони 
досить детально піддані аналізу у роботах 
І.М. Гальперіна, О.А. Герцензона, П.Ф. 
Гришаніна, П.С. Дагеля, Ю.А. Демидова, 
М.І. Загороднікова, Г.А. Злобіна, І.І. Кар-
пеця, В.Й. Квашиса, С.Г. Келіної, М.І. Ко-
вальова, B.C. Комісарова, О.І. Коробєєва, 
В.М. Кудрявцева, Н.Ф. Кузнецової, Д.О. 
Балобанової, Ю.В. Бауліна, В.І. Борисова, 
В.К. Грищука, О.М. Костенка, О.М. Литва-
ка, М.І. Мельника, В.О. Меркулової, А.А. 
Митрофанова, В.О. Навроцького, В.В. Ста-
шиса, В.Я. Тація, В.О. Тулякова, П.Л. Фрі-
са, М.І. Хавронюка, В.І. Шакуна та інших 
вчених, залишаються актуальними.
Зо крема, пунктом 3 Розділу І Закону 

України від 17 березня 2020 року № 530-IX 
«Про внесення змін до деяких законодав-
чих актів України, спрямованих на запо-
бігання виникненню і поширенню корона-
вірусної хвороби (COVID-19) [2]1», статтю 
325 Кримінального кодексу України було 
викладено в новій редакції2.
1 Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України, спрямованих на запобігання виникненню 
і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) : 
Закон України від 17 березня 2020 року № 530. 
URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/530-20 
(дата звернення: 14.04.2020)
2 Стаття 325. Порушення санітарних правил і норм 
щодо запобігання інфекційним хворобам та масо-
вим отруєнням

З 2001 року по квітень 2009 року стаття 
325 КК мала наступний вигляд: 

«Стаття 325. Порушення правил бо-
ротьби з епідеміями

 Порушення правил, встановлених з ме-
тою запобігання епідемічним та іншим за-
разним захворюванням і боротьби з ними, 
якщо ці дії спричинили або завідомо могли 
спричинити поширення цих захворювань, 
-

 карається штрафом до п’ятдесяти нео-
податковуваних мінімумів доходів грома-
дян або арештом на строк до шести місяців, 
або обмеженням волі на строк до трьох ро-
ків».
Згодом, до статті були внесені зміни За-

коном України від 17.03.2009 року №1125 
[3], суб’єктом права законодавчої ініціати-
ви щодо якого виступив Уряд. Суть змін 
полягала у криміналізації порушення пра-
вил протидії та боротьби не лише із зараз-
ними хворобами (які отримали формулю-
вання «епідемічні та інші інфекційні»), але 
із з неінфекційними масовими отруєннями. 
Крім того, до статті додали частину другу 
із кваліфікуючою ознакою «загибель людей 
чи інші тяжкі наслідки»3.

1. Порушення правил та норм, встановлених з ме-
тою запобігання епідемічним та іншим інфекцій-
ним хворобам, а також масовим неінфекційним за-
хворюванням (отруєнням) і боротьби з ними, якщо 
такі дії спричинили або завідомо могли спричинити 
поширення цих захворювань, -
карається штрафом від тисячі до трьох тисяч нео-

податковуваних мінімумів доходів громадян або 
арештом на строк до шести місяців, або обмежен-
ням волі на строк до трьох років, або позбавленням 
волі на той самий строк.

2. Ті самі діяння, якщо вони спричинили заги-
бель людей чи інші тяжкі наслідки, -
караються позбавленням волі на строк від п’яти 

до восьми років.
3 В результаті, норма отримала такий вигляд:

«Стаття 325. Порушення санітарних правил і 
норм щодо запобігання інфекційним захворюван-
ням та масовим отруєнням

1. Порушення правил та норм, встановлених з 
метою запобігання епідемічним та іншим інфекцій-
ним захворюванням, а також масовим неінфекцій-
ним захворюванням (отруєнням) і боротьби з ними, 
якщо такі дії спричинили або завідомо могли спри-
чинити поширення цих захворювань, -
карається штрафом до ста неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян або арештом на строк 
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Слід зауважити, що ця ідея станом на 
2009 рік не була новою. Аналогічна за зміс-
том законодавча пропозиція (Законопро-
ект реєстр. №3623) надходила від попере-
днього Уряду до парламенту V скликання. 
Цей законопроект (№3623) було розро-
блено на виконання Постанови Верховної 
Ради України №3339 від 12 січня 2006 року 
[4], якою, серед іншого, за результатами 
констатації незадовільного стану справ у 
цій сфері4, парламентом Уряду було реко-
мендовано підготувати та внести на роз-
гляд парламенту проекти законів, зокрема 
«щодо посилення юридичної відповідаль-
ності за діяння, які внаслідок порушення 
вимог санітарних і протиепідемічних норм 
та правил призвели до реальної загрози 
життю і здоров’ю людей чи до їх смерті, до 
виникнення масових інфекційних захво-
рювань чи інших тяжких наслідків».

до шести місяців, або обмеженням волі на строк до 
трьох років.

2. Ті самі діяння, якщо вони спричинили заги-
бель людей чи інші тяжкі наслідки, -
караються позбавленням волі на строк від п’яти 

до восьми років».
4 «Верховна Рада України відзначає, що захворюва-
ність на інфекційні хвороби в Україні залишається 
високою і за багатьма нозологічними формами її 
рівень перевищує аналогічні показники країн ЄС. 
Щорічно реєструються групові випадки інфекцій-
них захворювань і харчових отруєнь, масштабного 
поширення набули вірусні гепатити, крапельні та 
зоонозні інфекції, гельмінтози. Значну епідемічну 
небезпеку для населення України становлять так 
звані «екзотичні» інфекції, до яких належать ма-
лярія, атипова пневмонія (SARS), коров’ячий сказ, 
пташиний грип.
Украй занедбаною є матеріально-технічна база 

інфекційних лікарень та діагностичних лаборато-
рій, в Україні випускається дуже мало вакцин, си-
роваток, діагностикумів, інших імунобіологічних 
препаратів, що становить реальну загрозу для на-
ціональної безпеки держави.
Багато керівників органів виконавчої влади та 

органів місцевого самоврядування неналежно ви-
конують визначені законами обов’язки щодо забез-
печення санітарного та епідемічного благополуччя 
населення, що полягають у забезпеченні якісною 
питною водою та безпечними харчовими продукта-
ми, прибиранні відходів і боротьбі з живими пере-
носниками інфекційних хвороб, утриманні в чисто-
ті відкритих водойм, територій населених пунктів, 
громадських місць і місць масового відпочинку 
тощо»

Внаслідок позачергових виборів до пар-
ламенту цей законопроект як не прийнятий 
за основу, отримав статус відкликаного, та 
знову був направлений до парламенту вже 
іншим Урядом через декілька місяців, на-
весні 2008 року.
В Пояснювальній записці до законо-

проекту реєстр. №2210, Уряд зазначав: 
схвалення проекту Закону України “Про 
внесення змін до Кримінального Кодексу 
України” дозволить посилити юридичну 
відповідальність за діяння, які в наслідок 
порушення вимог санітарних і протиепіде-
мічних норм та правил призвели до реаль-
ної загрози життю і здоров’ю людей чи до 
їх смерті, до виникнення масових інфекцій-
них захворювань чи інших тяжких наслід-
ків.
Головне науково-експертне управління 

Апарату Верховної Ради України висло-
вило до законопроекту одне зауваження: 
«покарання у виді обмеження волі або по-
збавлення волі на строк до п’яти років (ч. 2 
пропонованої редакції ст. 325 КК) явно не 
відповідає досить високому ступеню, а та-
кож характеру суспільної небезпеки такого 
діяння, як порушення відповідних правил, 
яке спричинило поширення заразних за-
хворювань і загибель унаслідок цього бага-
тьох людей.
На це вказує, зокрема, співвідношен-

ня санкцій пропонованої норми і частини 
2 ст. 119 КК України, яка передбачає, що 
вбивство двох або більше осіб, вчинене че-
рез необережність, карається позбавлен-
ням волі на строк від п’яти до восьми років. 
Тому ч. 2 ст. 325 потребує внесення відпо-
відних коректив».
На нашу думку [5; 124], окрім цього, 

вартувало також привести термінологію 
статті КК у відповідність до галузевого за-
конодавства та не поєднувати в диспозиції 
однієї частини статті делікт створення не-
безпеки та матеріальний склад злочину із 
реальними наслідками у вигляді виникнен-
ня чи поширення захворювань. Така прак-
тика не є поширеною в кримінальному за-
конодавстві України і це можна пояснити 
різницею у суспільній небезпеці діяння, яке 
могло призвести до поширення інфекції, та 
діяння, яке його реально спричинило.
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Так чи інакше, законопроект було ухва-
лено за основу та в цілому як закон без роз-
гляду у другому читанні.
Зміни, внесені до редакції статті 325 КК 

у 2020 році полягають лише у: використан-
ні терміну «інфекційні хвороби» замість «ін-
фекційні захворювання» у диспозиції час-
тини першої, а також у підвищенні розміру 
штрафу та введенні позбавлення волі на 
строк до трьох років до переліку покарань 
у санкції цієї ж частини першої.
Як справедливо зазначає Н. Гунько, на-

самперед прийоми юридичного констру-
ювання мають забезпечувати формування 
та виклад нормативно-правового припису 
(логічно і граматично завершеного суджен-
ня) відповідно до юридичної конструкції 
(засобу) «склад злочину» з урахуванням 
структури норм кримінального права, а та-
кож з урахуванням основних змістовних та 
формальних вимог щодо закону і, зокрема, 
кодифікованого [6; 7]. Відповідно, розгля-
немо з цієї точки зору правові наслідки змі-
ни терміну «інфекційні захворювання» на 
«інфекційні хвороби» в диспозиції частини 
першої статті 325 КК.
Конституційний Суд доволі чітко зазна-

чив: кримінальний закон, який визначає ді-
яння як злочин, може містити посилання 
на положення інших нормативно-правових 
актів. Якщо ці положення в наступному змі-
нюються, загальний зміст кримінального за-
кону, в даному випадку – диспозиція його 
норм, змін не зазнає. Протилежне означало 
б можливість зміни кримінального закону 
підзаконними актами, зокрема постановами 
Верховної Ради України, указами Прези-
дента України та актами Кабінету Міністрів 
України, що суперечило б вимогам пункту 22 
частини першої статті 92 Конституції Украї-
ни. … Зміна мінімального розміру заробітної 
плати відповідним нормативно-правовим ак-
том не тягне за собою зміни диспозиції, зміст 
якої визначається із застосуванням такого 
розміру. Такий закон – в даному разі части-
ни четверті статей 81, 82, 84, частина третя 
статті 83, частина друга статті 86 та стаття 
86-1 Кодексу – не може вважатись новим і до 
нього не повинні застосовуватись положення 
частини першої статті 58 Конституції Украї-
ни та частини другої статті 6 Кодексу [7].

Проте, чи дає ця правова позиція Кон-
ституційного Суду відповіді на всі питан-
ня, які виникають у зв’язку із застосуван-
ням на практиці бланкетних диспозицій 
кримінального закону? Очевидно, ні. І це 
підтверджується, зокрема останніми кри-
мінально-правовими дослідженнями. Так, 
З. Загиней-Заболотенко, аналізуючи про-
блеми визначеності кримінального зако-
нодавства підкреслює, що регулювання 
відповідного порядку суспільних відносин 
нормами інших галузей права може бути 
неповним, що зумовлює фактичну невизна-
ченість кримінально-правових норм [8; 75]. 
Таким чином, якщо законодавець змінив 
термін «захворювання» на «хвороба» у тек-
сті частини першої статті 325 КК, це пови-
нно мати під собою підстави, що виплива-
ють зі змісту галузевого законодавства.
Окрім того, виникає питання щодо 

того, чи відноситься поняття «ці захворю-
вання» до використаного раніше по тексту 
статті поняття «хвороба». Воно постало вна-
слідок змін, внесених Законом №530, і за-
уважимо, що у Пояснювальній записці до 
відповідного законопроекту [9]5 було зазна-
чено лише про «підвищення кримінальної 
відповідальності за порушення санітарних 
правил і норм щодо запобігання інфекцій-
ним захворюванням», і жодного слова про 
зміну термінології, а, отже, і змісту кримі-
нально-правової заборони. Це пояснюєть-
ся тим, що автори законопроекту і не про-
понували змінювати диспозицію статті 325 
КК, лише санкцію. 
Не дає відповіді на це питання і стено-

грама розгляду законопроекту на пленар-
ному засіданні Верховної Ради України 
17 березня 2020 року [10]. Жодним чином 
саме формулювання диспозиції статті 325 
КК не обговорювалося. Отже, виникають 
серозні сумніви щодо підстав та процедури 
внесення змін до цієї норми КК в частині 
заміни слова «захворювання» на «хвороби».

5 Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України, спрямованих на запобігання виникнення 
і поширення коронавірусної хвороби (COVID-19) : 
Проект Закону України від 16 березня 2020 року 
№3219. URL : http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/
webproc4_1?pf3511=68397 (дата звернення: 
14.04.2020)
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Тим не менше, звернемося до галузево-
го законодавства з метою визначення по-
нять, які потрібні для кримінально-право-
вої кваліфікації за цією нормою, диспозиція 
якої носить відверто бланкетний характер.
Основи законодавства про охорону 

здоров’я оперують обома термінами: «хво-
роба» та «захворювання»6. У свою чергу, 
відповідно до Основ, здоров’я – це стан по-
вного фізичного, психічного і соціального 
благополуччя, а не тільки відсутність хвороб 
і фізичних вад (ст. 3)7. 
Особливий інтерес становить у цьому 

контексті стаття 30 Основ, яка стосується 
запобігання інфекційним захворюванням, 
небезпечним для населення8. В цій нормі в 

6 Зокрема, поняття «захворювання» зустрічається 
в таких випадках: рідкісне (орфанне) захворюван-
ня - захворювання, яке загрожує життю людини 
або яке хронічно прогресує, призводить до скоро-
чення тривалості життя громадянина або до його 
інвалідності, поширеність якого серед населення 
не частіше ніж 1:2000 (ст. 3); «ВІЛ-інфекції/СНІДу 
та інших соціально небезпечних захворювань» (ст. 
15); професійні захворювання (ст. 28); спадкові за-
хворювання (ст. 29); хронічні захворювання (ст. 
322); невиліковні захворювання (ст. 354); рецидив 
захворювання, гострий період захворювання (ст. 
355); соціально-небезпечні захворювання (тубер-
кульоз, психічні, венеричні захворювання, СНІД, 
лепра, хронічний алкоголізм, наркоманія), а також 
карантинні захворювання (ст. 53); епідемічні захво-
рювання (ст. 54). 
7 Крім того, на період хвороби з тимчасовою втра-
тою працездатності громадянам надається звіль-
нення від роботи з виплатою у встановленому за-
конодавством України порядку допомоги по соці-
альному страхуванню (ст. 41).
8 Стаття 30. Запобігання інфекційним захворюван-
ням, небезпечним для населення
Держава забезпечує планомірне науково обґрун-

товане попередження, лікування, локалізацію та 
ліквідацію масових інфекційних захворювань.
Особи, які є носіями збудників інфекційних за-

хворювань, небезпечних для населення, усувають-
ся від роботи та іншої діяльності, яка може сприяти 
поширенню інфекційних хвороб, і підлягають ме-
дичному нагляду і лікуванню за рахунок держави з 
виплатою в разі потреби допомоги по соціальному 
страхуванню. Щодо окремих особливо небезпечних 
інфекційних захворювань можуть здійснюватися 
обов’язкові медичні огляди, профілактичні ще-
плення, лікувальні та карантинні заходи в порядку, 
встановленому законами України.
У разі загрози виникнення або поширення епіде-

мічних захворювань Кабінетом Міністрів України у 

одній частині статті послідовно використо-
вуються обидва терміни.
Закон України «Про протидію захво-

рюванню на туберкульоз» [11] визначає 
пра вові, організаційні та фінансові засади 
діяльності, спрямованої на протидію ви-
никненню і поширенню захворювання на 
туберкульоз, забезпечення медичної до-
помоги хворим на туберкульоз, і встанов-
лює права, обов’язки та відповідальність 
юридичних і фізичних осіб у сфері протидії 
захворюванню на туберкульоз. Якщо вра-
хувати, що цей же закон визначає туберку-
льоз як соціально небезпечну інфекційну 
хворобу, що викликається мікобактеріями 
туберкульозу, то згаданий закон поклика-
ний протидіяти захворюванню на конкретну 
інфекційну хворобу. 
Положення Закону України «Про за-

безпечення санітарного та епідемічного 
благополуччя населення» (далі – Закон 
№4004) [12] «не поширюються на харчові 
продукти, крім харчових продуктів, щодо 
яких проводяться санітарно-епідеміологіч-
ні розслідування захворювань, спричинених 
інфекційними хворобами, масовими неін-
фекційними захворюваннями, отруєннями 
та радіаційним ураженням людей» (ст. 1). 
Цей же Закон у статті 27 регламентує про-
ведення профілактичних щеплень для за-
побігання поширенню інших інфекційних 
захворювань (також цей термін зустрічається 
у статті 40), а у статті 28 – і про інфекційні 
захворювання і про інфекційні хвороби9. Крім 

порядку, встановленому законом можуть запрова-
джуватися особливі умови і режими праці, навчан-
ня, пересування і перевезення на всій території 
України або в окремих її місцевостях, спрямовані 
на запобігання поширенню та ліквідацію цих за-
хворювань.
Місцеві державні адміністрації та органи місце-

вого самоврядування зобов’язані активно сприяти 
здійсненню протиепідемічних заходів.
Перелік особливо небезпечних і небезпечних ін-

фекційних захворювань та умови визнання особи 
інфекційно хворою або носієм збудника інфекцій-
ного захворювання визначаються центральним ор-
ганом виконавчої влади, що забезпечує формуван-
ня державної політики у сфері охорони здоров’я і 
публікуються в офіційних джерелах
9 Стаття 28. Госпіталізація та лікування інфекцій-
них хворих і носіїв збудників інфекційних хвороб
Особи, які хворіють особливо небезпечними та 
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того, Закон використовує формулювання 
«особливо небезпечні і небезпечні інфек-
ційні хвороби, масові неінфекційні захво-
рювання (отруєння) або радіаційні уражен-
ня» (ст. 30), але не містить переліку епіде-
мічних хвороб (захворювань).
Закон України «Про захист населен-

ня від інфекційних хвороб» (далі – Закон 
№1645) [13] оперує конструкцією «захво-
рювання людей на інфекційні хвороби», 
яка може давати певні підстави для роз-
межування хвороб та захворювань. Можна 
(з урахуванням поняття «здоров’я», яке міс-
тять Основи) інтерпретувати так, що захво-
рювання – це погіршення здоров’я людини 
внаслідок розвитку хвороби10.

небезпечними інфекційними хворобами або є носі-
ями збудників цих хвороб, відсторонюються від ро-
боти та іншої діяльності, якщо вона може призвести 
до поширення цих хвороб. Вони підлягають медич-
ному нагляду і лікуванню за рахунок держави з ви-
платою допомоги з коштів соціального страхуван-
ня в порядку, що встановлюється законодавством. 
Такі особи визнаються тимчасово чи постійно не-
придатними за станом здоров’я до професійної або 
іншої діяльності, внаслідок якої може створюватися 
підвищена небезпека для оточуючих у зв’язку з осо-
бливостями виробництва або виконуваної роботи.
Особи, хворі на особливо небезпечні інфекційні 

хвороби, в разі відмови від госпіталізації підляга-
ють примусовому стаціонарному лікуванню, а но-
сії збудників зазначених хвороб та особи, які мали 
контакт з такими хворими, обов’язковому медично-
му нагляду і карантину у встановленому порядку.
Перелік особливо небезпечних і небезпечних 

інфекційних захворювань, умови визнання особи 
хворою на інфекційну хворобу або носієм збудника 
інфекційної хвороби, протиепідемічні і карантинні 
правила встановлюються в порядку, визначеному 
законодавством.
10 Цей же Закон у статті 1 визначає, що
інфекційні хвороби - розлади здоров’я людей, що 

викликаються живими збудниками (вірусами, бак-
теріями, рикетсіями, найпростішими, грибками, 
гельмінтами, кліщами, іншими патогенними пара-
зитами), продуктами їх життєдіяльності (токсина-
ми), патогенними білками (пріонами), передаються 
від заражених осіб здоровим і схильні до масового 
поширення;
небезпечні інфекційні хвороби - інфекційні хво-

роби, що характеризуються важкими та (або) стій-
кими розладами здоров’я в окремих хворих і ста-
новлять небезпеку для їх життя та здоров’я;
особливо небезпечні інфекційні хвороби - інфек-

ційні хвороби (у тому числі карантинні: чума, холе-
ра, жовта гарячка), що характеризуються важкими 

Втім, це не дає відповіді на питання про 
те, що змінилося у складі злочину, передба-
ченого статтею 325 КК внаслідок зміни тер-
міну «інфекційне захворювання» на термін 
«інфекційна хвороба».
Більше того, підзаконні нормативно-

правові акти так само, як і акти рівня за-
кону оперують поняттями про інфекційні 
«захворювання» та «хвороби» як синоніма-
ми. Так, Наказом МОЗ від 19.07.1995 року 
№133 (із змінами) [14] затверджено (із пря-
мим відсиланням до статті 28 Закону «Про 
забезпечення санітарного та епідемічного 
благополуччя населення» в назві) Пере-
лік особливо небезпечних, небезпечних 
інфекційних та паразитарних хвороб люди-
ни і носійства збудників цих хвороб, серед 
яких, наприклад, є вірусні гепатити, кір та 
COVID-19. В той же час, Перелік інфекцій-
них захворювань, які мають прогресивно/
поступово охоплюватися епідеміологічним 
наглядом, затверджений Наказом МОЗ від 
13.04.2016 року № 362 [15], серед інфекцій-
них захворювань називає, серед інших, той 
самий кір та вірусні гепатити.
Таким чином, в контексті формулюван-

ня диспозиції частини першої статті 325 
КК, слід зауважити, що галузеве законо-
давство не дає підстав для чіткого розмеж-
ування понять «інфекційне захворювання» 
та «інфекційна хвороба».
У свою чергу, масові неінфекційні за-

хворювання (отруєння) – це масові захво-
рювання, виникнення яких зумовлено 
впливом біологічних, фізичних, хімічних 
чи соціальних факторів середовища життє-
діяльності, у тому числі об’єктів господар-
ської та інших видів діяльності, продукції, 
робіт, послуг (ст. 1 Закону «Про забезпе-
чення санітарного та епідемічного благо-
получчя населення»).
Відповідно до статті 28 закону Укра-

їни «Про захист населення від інфекцій-
них хвороб», ввезення на територію Укра-
їни товарів не допускається у разі, якщо 

та (або) стійкими розладами здоров’я у значної кіль-
кості хворих, високим рівнем смертності, швидким 
поширенням цих хвороб серед населення;
епідемія - масове поширення інфекційної хворо-

би серед населення відповідної території за корот-
кий проміжок часу.
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їх ввезення: заборонено законодав ством у 
зв’язку з небезпекою для життя і здоров’я 
людей; може спричинити масов і інфекційні 
захворювання або отруєння людей.
В той же час, використання в тексті 

кримінального закону в одній його нор-
мі понять «інфекційна хвороба» та «масові 
неінфекційні захворювання (отруєння)», 
не сприяє підвищенню правової визначе-
ності, оскільки заміна законодавцем «за-
хворювання» на термін «хвороба» ставить 
питання про наявність/відсутність різниці 
в цих поняттях. Адже у вироку має бути 
чітко зазначено, правила запобігання якій 
конкретно інфекційній хворобі (раніше 
– інфекційному захворюванню) порушив 
винний. І враховуючи, що галузеве законо-
давство містить перелік інфекційних хво-
роб, який відрізняється від переліку інфек-
ційних захворювань (наприклад, грип є се-
ред переліку інфекційних захворювань, але 
відсутній у переліку хвороб), треба зробити 
висновок, що обсяг криміналізації певним 
чином змінився.
Ще одне питання, яке виникає в кон-

тексті зазначеної кримінально-правової 
норми, це наслідок як ознака об’єктивної 
сторони складу злочину («якщо такі дії 
спричинили або завідомо могли спричи-
нити поширення цих захворювань»). До 
заміни терміну «інфекційні захворюван-
ня» на «інфекційні хвороби» словосполу-
чення «цих захворювань» відносилося як 
до інфекційних захворювань, так і до не-
інфекційних захворювань. Після появи в 
тексті статті терміну «інфекційні хвороби», 
постає питання, чи варто продовжувати 
тлумачити цю норму так, що вказаний 
наслідок відноситься як і раніше до всіх 
форм об’єктивної сторони, проте, якщо 
відповісти стверджувально, то це не буде 
буквальним тлумаченням. З іншого боку, 
якщо не поширювати наслідок на таку 
форму об’єктивної сторони, як «порушен-
ня правил та норм, встановлених з метою 
запобігання епідемічним та іншим інфек-
ційним хворобам», то такий склад злочи-
ну набуває ознак формального, що, у свою 
чергу, навряд чи виправдано і не дозволяє 
говорити про наявність необхідного для 
криміналізації рівня суспільної шкідливос-

ті виключно у випадку порушення певних 
правил, без жодних наслідків.
Очевидно, що цей злочин в усіх його 

формах має бути сконструйований із мате-
ріальним складом. Одним із варіантів вирі-
шення цього питання (за умови залишення 
в диспозиції обох термінів) буде формулю-
вання наслідків у частині першій статті 325 
наступним чином: «якщо такі дії спричини-
ли або завідомо могли спричинити поши-
рення цих хвороб або захворювань». 

 Тепер проаналізуємо, в чому поляга-
ють та чим закріплені правила та норми, 
встановлені з метою запобігання епідеміч-
ним та іншим інфекційним хворобам, а та-
кож масовим неінфекційним захворюван-
ням (отруєнням) і боротьби з ними. Отже, 
за рівнем закріплення це можуть буди по-
ложення: законів; Підзаконних норматив-
но-правових актів; рішень суб’єктів проти-
дії виникненню чи поширенню хвороб, які 
часто мають обмежену у часі та просторі 
дію. При цьому, варто розрізняти масив 
норм, правил, вимог тощо, які сприяють 
профілактиці, попередженню відповідних 
захворювань, та норм, спрямованих на 
протидію їх поширенню вже після спалаху. 
Відповідно до Закону «Про з ахист на-

селення від інфекційниї хвороб» відносини 
у сфері захисту населення від інфекційних 
хвороб регулюються Основами законодав-
ства України про охорону здоров’я, закона-
ми України «Про забезпечення санітарно-
го та епідемічного благополуччя населен-
ня», «Про запобігання захворюванню на 
синдром набутого імунодефіциту (СНІД) 
та соціальний захист населення», цим За-
коном, іншими нормативно-правовими ак-
тами. Це фактично, з огляду на назву цієї 
норми, законодавство про захист населення 
від інфекційних хвороб. Зауважимо, що іс-
нує також «законодавство України про забез-
печення санітарного та епідемічного благо-
получчя населення»11. Крім того, громадяни 

11 Відповідно до Закону №4004,  законодавство 
України про забезпечення санітарного та епідеміч-
ного благополуччя населення (санітарне законо-
давство) базується на Конституції України і склада-
ється з Основ законодавства України про охорону 
здоров’я, цього Закону, законів України «Про за-
хист населення від інфекційних хвороб», «Про про-
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зобов’язані, серед іншого, виконувати інші 
обов’язки,   передбачені законодавством про 
забезпечення санітарного та епідемічного бла-
гополуччя12. Відповідно до статті 49 Закону 
№4004, діяння проти здоров’я населення, 
вчинені внаслідок порушення санітарного 
законодавства, тягнуть за собою криміналь-
ну відповідальність згідно з законом.
Закон №1645 визначає, що централь-

ний орган виконавчої влади, що забез-
печує формування державної політики у 
сфері охорони здоров’я, щодо захисту насе-
лення від інфекційних хвороб затверджує 
санітарно-протиепідемічні правила і норми, 
методи обстеження та лікування хворих, 
діагностики та профілактики інфекційних 
хвороб, інші нормативно-правові акти.
У свою чергу, центральний орган ви-

конавчої влади, що реалізує державну по-
літику у сфері санітарного та епідемічного 
благополуччя населення, щодо захисту на-
селення від інфекційних хвороб: розробляє 
санітарні норми,  методи профілактики ін-
фекційних хвороб, інші нормативно-право-
ві акти; здійснює нагляд за додержан ням 
підприємствами, установами, організація-
ми незалежно від форми власності та грома-
дянами законодавства у сфері захисту населен-
ня від інфекційних хвороб, контролює вико-
нання вимог санітарно-протиепідемічних 
правил і норм.
Крім того, треба взяти до уваги, що од-

ним із «основних принципів профілактики 
інфекційних хвороб» є:

… дотримання підприємствами,   уста-
новами, організаціями незалежно від форм 
власності та громадянами санітарно-гігієніч-
них та санітарно-протиепідемічних правил і 
норм при здійсненні будь-яких видів діяль-
ності;
Закон України «Про забезпечення сані-

тарного та епідемічного благополуччя на-
селення» визначає, що державні санітарні 
норми та правила, санітарно-гігієнічні та 
санітарно-протиепідемічні правила і нор-

тидію захворюванню на туберкульоз», «Про запо-
бігання захворюванню на синдром набутого імуно-
дефіциту (СНІД) та соціальний захист населення», 
інших нормативно-правових актів та санітарних 
норм».
12 Стаття 5 Закону №4004.

ми, санітарно-епідеміологічні правила і 
норми, протиепідемічні правила і норми, 
гігієнічні та протиепідемічні правила і 
норми, державні санітарно-епідеміологічні 
нормативи, санітарні регламенти (далі - са-
нітарні норми) - обов’язкові для виконання 
нормативно-правові акти центрального ор-
гану виконавчої влади, що забезпечує фор-
мування державної політики у сфері охоро-
ни здоров’я, що встановлюють медичні ви-
моги безпеки щодо середовища життєдіяльнос-
ті та окремих його факторів, недотримання 
яких створює загрозу здоров’ю і життю лю-
дини та майбутніх поколінь, а також загро-
зу виникнення і розповсюдження інфекційних 
хвороб та масових неінфекційних захворювань 
(отруєнь) серед населення.
Термін «боротьба» цей Закон не вико-

ристовує, а у Законі «Про захист населення 
від інфекційних хвороб» він зустрічається 
тричі, проте, як видається, він стосується 
декількох ситуацій практичного характеру 
і не є вдалим інструментом для опису того, 
які саме правила заборонено порушувати.
Коректніше, на наш погляд, казати про 

правила, спрямовані на запобігання виникнен-
ню та/або поширенню інфекційних хвороб чи 
масових неінфекційних захворювань (отруєнь).
Необхідність формулювання на рівні 

кримінального закону певного узагальню-
ючого поняття обумовлена тим, що галу-
зеве законодавство містить розгалужену 
систему норм, правил, обов’язків різних 
суб’єктів правовідносин у сфері запобіган-
ня та протидії поширенню інфекційних та 
окремих неінфекційних захворювань.
Наприклад, до повноважень місцевих 

органів виконавчої влади у сфері захисту 
населення від інфекційних хвороб відне-
сено здійснення контролю за додержанням 
юридичними і фізичними особами санітар-
но-гігієнічних, санітарно-протиепідеміч-
них та ветеринарних правил і норм, пра-
вил торгівлі та побутового обслуговування 
населення. Це достатньо широке коло норм 
і виникає питання, чи, скажімо, можна від-
нести правила побутового обслуговування 
населення до правил та норм, встановле-
них саме з метою запобігання епідемічним та 
іншим інфекційним хворобам, як цього вима-
гає чинна редакція статті 325 КК. 
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Очевидно, що існує дуже багато різного 
роду правил ведення господарської та ін-
шої діяльності, порушення яких може при-
звести до поширення інфекційних хвороб, 
але чи є вони правилами, встановленими з 
метою запобігання епідемічним та іншим 
інфекційним хворобам?
Так, пункт 6 Глави 9 «Лісоматеріали та 

будівельні матеріали» Правил роздрібної 
торгівлі непродовольчими товарами [16] 
встановлює наступне: усі лісоматеріали та 
будівельні матеріали перед складанням 
ретельно перевіряються для того, щоб не 
допустити занесення до місць зберіган-
ня різноманітних грибків та шкідників. В 
обов’язковому порядку вжива ються заходи 
з боротьби із шкідливими комахами та гри-
зунами, а також з дезінфекції приміщень.

 Це очевидна норма, що сприяє про-
філактиці поширення інфекцій, але чи ро-
бить вона ці правила такими, що встанов-
лені з метою запобігання епідемічним та ін-
шим інфекційним хворобам? І якщо таким 
правилом є не весь акт, а лише ця норма, то 
яким чином визначити в кожному конкрет-
ному випадку, що було порушено саме пра-
вило, зазначене у КК? Чи робить сам факт, 
що порушення якогось правила призвело 
до поширення інфекції, це правило таким, 
що встановлено … і далі за текстом?
Загалом, механізм протидії таким за-

хворюванням (хворобам) полягає у вста-
новленні та дотриманні певного режиму 
для запобігання виникненню та/або по-
ширенню захворювання, а також у вжитті 
спеціалізованих заходів, в тому числі тим-
часового нормативно-правового характеру, 
метою яких є протидія захворюванню, яке 
виникло і поширюється.
Зокрема, санітарно-протиепідемічні 

правила і норми – це нормативно-правові 
акти (накази, інструкції, правила, положен-
ня тощо) центрального органу виконавчої 
влади, що забезпечує формування держав-
ної політики у сфері охорони здоров’я, ви-
моги яких спрямовані на запобігання виник-
ненню та поширенню інфекційних хвороб;
Доволі часто галузеве законодавство 

оперує поняттям, «адміністративні захо-
ди», яке, очевидно, охоплює випадки вста-
новлення правил, обмежень, вимог тощо і є 

по суті різновидом правотворчості, яка ви-
значає зміст кримінально-правової норми. 
Наприклад, обмежувальні протиепідемічні 
заходи – це медико-санітарні та адміністра-
тивні заходи, що здійснюються в межах 
осередку інфекційної хвороби з метою за-
побігання її поширенню. Також, проти-
епідемічні заходи – це комп   лекс організа-
ційних, медико-санітарних, ветеринарних, 
інженерно-технічних, адміністративних та 
інших заходів, що здійснюються з метою 
запобігання поширенню інфекційних хво-
роб, локалізації та ліквідації їх осередків, 
спалахів та епідемій. У свою чергу, каран-
тин – це адміністративні та медико-сані-
тарні заходи, що застосовуються для запо-
бігання поширенню особливо небезпечних 
інфекційних хвороб13.
Закон «Про захист населення від інфек-

ційних хвороб» містить окремі прямі норм 
зобов’язуючого характеру14, а також упо-
вноважує низку суб’єктів на встановлення 
певних тимчасових правил15.
Так, особи, які хворіють на інфекційні 

хв ороби чи є бактеріоносіями, зобов’язані: 
вживати рекомендованих медичними пра-
цівниками заходів для запобігання поши-
ренню інфекційних хвороб; виконувати ви-
моги та рекомендації м едичних працівни-
ків щодо порядку та умов лікування, додер-
жуватися режиму роботи закладів охорони 
здоров’я та наукових установ, у яких вони 
лікуються; проходити у встановлені строки 
необ хідні медичні огляди та обстеження 
(стаття 20).
В цьому випадку, якщо внаслідок пору-

шення цього обов’язку настали наслідки, 
визначені кримінальним законом, а також 
наявні інші ознаки складу злочину, можна 
говорити про можливість настання кримі-
нальної відповідальності.
Інший приклад. У разі якщо бактері-

оносіями є особи, робота яких пов’язана 
з обслуговуванням населення і може при-
звести до поширення інфекційних хвороб, 
такі особи за їх згодою тимчасово перево-

13 Стаття 1 Закону №1645.
14 Дітям, які не отримали профілактичних щеплень 
згідно з календарем щеплень, відвідування дитя-
чих закладів не дозволяється (стаття 15).
15 Стаття 30 Закону №1645.
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дяться на роботу, не пов’язану з ризиком 
поширення інфекційних хвороб. Якщо за-
значених осіб перевести на іншу роботу не-
можливо, вони відсторонюються від робо-
ти в порядку, встановленому законом. На 
період відсторонення від роботи цим осо-
бам виплачується допомога у зв’язку з тим-
часовою втратою працездатності.
Зазначена норма встановлює обов’язок 

 відповідної службової особи, тимчасо-
во перевести бактеріоносія на роботу, не 
пов’язану з ризиком поширення інфекцій-
них хвороб, а якщо зазначену особу пере-
вести на іншу роботу неможливо, – відсто-
ронити її від роботи в порядку, встановле-
ному законом. Проте, залишається відкри-
тим питання про «порядок, встановлений 
законом». 
Але таких прикладів небагато. Так, ви-

кликає питання, чи наявний склад злочи-
ну у разі порушення наступної вимоги за-
кону: особи, які хворіють на соціально не-
безпечні інфекційні хвороби, підлягають 
своєчасному та якісному лікуванню, періо-
дичним обстеженням і медичному нагляду 
(стаття 24).
Актуальним прикладом зараз є питан-

ня реалізації режиму карантину. Відпо-
відно до Закону16, у рішенні про встанов-
лення карантину зазначаються обставини, 
що призвели до цього, визначаються межі 
території карантину, затверджуються не-
обхідні профілактичні, протиепідемічні та 
інші заходи, їх виконавці та терміни про-
ведення, встановлюються тимчасові об-
меження прав фізичних і юридичних осіб 
та додаткові обов’язки, що покладаються 
на них, підстави та порядок обов’язкової 
самоізоляції, перебування особи в обсер-
ваторі (обсервації), госпіталізації до тимча-
сових закладів охорони здоров’я (спеціалі-
зованих шпиталів). На цей період можуть 
змінюватися режими роботи підприємств, 
установ, організацій, вноситися інші необ-
хідні зміни щодо умов їх виробничої та ін-
шої діяльності. Карантин встановлюється 
та відміняється Кабінетом Міністрів Укра-
їни. Організація та контроль за дотриман-
ням встановленого на території карантину 

16 Стаття 29 Закону №1645.

правового режиму, своєчасним і повним 
проведенням профілактичних і протиепі-
демічних заходів покладаються на місцеві 
органи виконавчої влади та органи місце-
вого самоврядування.
Обмежувальні протиепідемічні заходи 

встановлюються місцевими органами ви-
конавчої влади та органами місцевого са-
моврядування за поданням відповідного 
головного державного санітарного лікаря у 
разі, коли в окремому населеному пункті, у 
дитячому виховному, навчальному чи оздо-
ровчому закладі виник спалах інфекційної 
хвороби або склалася неблагополучна епі-
демічна ситуація, що загрожує поширен-
ням інфекційних хвороб. Обмеженням під-
лягають ті види господарської та іншої ді-
яльності, що можуть сприяти поширенню 
інфекційних хвороб.
Як ми бачимо, галузеве законодавство 

містить розгалужену систему норм у сфері 
запобігання виникненню та поширенню 
інфекційних хвороб та неінфекційних за-
хворювань (отруєнь). В цьому контексті 
застосоване у КК формулювання «правила 
та норми, встановлені з метою запобігання 
епідемічним та іншим інфекційним хворо-
бам, а також масовим неінфекційним захво-
рюванням (отруєнням) і боротьби з ними» 
не дозволяє однозначно віднести ті чи інші 
правові норми до тих, порушення яких за 
необхідних умов тягне кримінальну відпо-
відальність.
Важливим питанням тут також є поря-

док оприлюднення відповідних актів, які 
визначають зміст тієї чи іншої заборони. 
Як бачимо, це можуть бути рішення цен-
тральних або місцевих органів виконавчої 
влади, органів місцевого самоврядування 
тощо.
Наприклад, на територіях, де Урядом 

встановлено карантин, місцевим органам 
виконавчої влади та органам місцевого са-
моврядування надається право в тому чис-
лі установлювати особливий режим в’їзду, 
виїзду на території карантину та окремих 
адміністративно-територіальних одиниць 
громадян і транспортних засобів, а у разі 
необхідності - проводити санітарний огляд 
речей, багажу, транспортних засобів та 
вантажів.
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Зокрема, Постанова №211 [17] містить 
чіткий перелік заборон, проте він постійно 
змінюється. В той же час, в умовах протидії 
спалаху коронавірусної хвороби з’явився 
цілий пласт норм, запроваджених в межах 
процедур протидії надзвичайним ситуаці-
ям, які містять певні обмежені в дії у часі 
та просторі заборони чи зобов’язання. Це, 
наприклад, рішення Комісій з питань тех-
ногенно-екологічної безпеки та надзвичай-
них ситуацій. Так, 21 березня 2020 року у 
ЗМІ з’явилася інформація про те, що «У 
Києві заборонили користуватися дитячими 
та спортивними майданчиками у парках, 
скверах та на прибудинкових територіях». 
Відповідний протокол №16 Постійної комі-
сії з питань техногенно-екологічної безпеки 
та надзвичайних ситуацій КМДА [18] міс-
тить такий пункт: «Районним в місті Києві 
державним адміністраціям, комунальному 
об’єднанню Київзеленбуд, ГУ Національ-
ної поліції України у м. Києві забезпечити 
проведення інформаційної та роз’яснювальної 
роботи щодо заборони користування дитячи-
ми та спортивними майданчиками в парках, 
скверах та на прибудинкових територіях». 
Чи є це норма чи правило, в сенсі статті 325 
КК? Як видається, ні. 

 Нагадаємо, що відповідно до статті 68 
Конституції, незнання законів не звільняє 
від юридичної відповідальності. Але чи від-
повідає цьому притягнення до відповідаль-
ності за порушення норми, встановленої 
органом місцевого самоврядування?
З огляду на це, формулювання, ви-

користані у статті 325 КК, можуть значно 
ускладнити правозастосування, оскільки 
далеко не всі із цих норм (порушення яких 
на практиці може призвести до поширен-
ня інфекцій чи отруєнь) можна визначити 
як правила та норми, встановлених з ме-
тою запобігання епідемічним та іншим ін-
фекційним хворобам, а також масовим не-
інфекційним захворюванням (отруєнням) і 
боротьби з ними.
На практиці сторона обвинувачення та 

суди схиляються в бік якомога ширшого 
переліку порушень, які в конкретному ви-
падку призводять до захворювань. 
Зокрема, до штрафу у 850 гривень було 

засуджено підприємця, що допустив по-

рушення, які спричинили масове харчове 
отруєння осіб, які купували продукцію у 
кафе [19]. Причиною спалаху інфекцій-
ного захворювання стало вживання недо-
броякісних харчових продуктів – шаурми, 
збудником спалаху є Salmonellaenteretidis, 
яка виділена з терки готової продукції, 
фактором передачі якої була шаурма. У 88 
осіб – 15 з яких звернулись з заявою про 
залучення як потерпілих, встановлено діа-
гноз – сальмонельоз, фактором зараження 
яких являється вживання недоброякісних 
харчових продуктів (шаурми) заражених 
мікроорганізмами - Salmonellaenteretidis, 
яка відноситься до факультативних ае-
робних ентеробактерій. Суд зазначив, що 
згідно Наказу МОЗ України захворювання 
Сальмонельоз є небезпечною інфекційною 
хворобою. Також, у вироку зазначено, що 
за міжнародною класифікацією МКХ-10 
має шифр А02 - інші сальмонельозні інфек-
ції. Отже, суд дійшов висновку, що винний 
вчинив порушення правил та норм, встанов-
лених з метою запобігання епідемічним та 
іншим інфекційним захворюванням, а також 
масовим неінфекційним захворюванням (отру-
єнням) і боротьби з ними, якщо такі дії спри-
чинили поширення цих захворювань. При цьо-
му, з вироку видно, що були порушені нор-
ми не лише Закону України «Про якість та 
безпеку харчових продуктів і продовольчої 
сировини», але й санітарні норми зберіган-
ня продукті, що швидко псуються, затвер-
джені Головним санітарним лікарем СРСР 
у 1986 році, зокрема «допустив на роботу 
двох кухарів, в яких на той момент була 
відсутня медична книжка».  
Отже, в реальності, коли трапляється 

масове отруєння, сторона обвинувачення 
викладає всі порушення будь-яких правил 
чи вимог, не встановлюючи, яке конкретно 
порушення призвело до настання наслідку. 
З кримінально-правової кваліфікації навіть 
не видно чітко, який склад злочину суд ви-
знає вчиненим особою, фактично копіюю-
чи всю диспозицію частини першої статті 
325 КК.
В іншому схожому випадку суд послав-

ся на порушення норм виключно законів 
України та наказів МОЗ України, при 
цьому кваліфікував скоєне за сукупністю 
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із службовою недбалістю [20]. Кінцеве по-
карання було визначене шляхом погли-
нення менш суворого покарання більш 
суворим покаранням, у вигляді штрафу у 
сумі 4250 грн. 00 коп. з позбавлення пра-
ва обіймати певні посади, а саме: посади, 
пов’язані з організаційно - розпорядчими 
функціями на підприємствах усіх форм 
власності строком на 1 рік. В попередніх 
випадках до відповідальності було при-
тягнуто фізичну особу-підприємця та ад-
міністратора кафе. У іншому випадку – із 
шеф-кухарем комунального закладу «Мі-
зоцька спеціальна загальноосвітня шко-
ла - інтернат І-ІІ ступенів» Рівненської 
обласної ради – суд визнав шеф-кухаря 
посадовою особою та при визначенні об-
сягу порушених правил навів положення 
відповідної посадової інструкції, проте не 
кваліфікував вчинене як службову недба-
лість [21]. 
На наш погляд, порушення санітарних 

норм можуть вчинятися як службовими 
особами, так і загальним суб’єктом злочи-
ну, тому в першому випадку варто квалі-
фікувати вчинене за сукупністю злочинів. 
Так, ознаки службової недбалості присутні 
в діях особи [22], яка, будучи фізичною осо-
бою підприємцем, під час виробництва ово-
чевих закусок, в порушення вимог Закону 
України «Про забезпечення санітарного та 
епідеміологічного благополуччя населен-
ня», Закону України «Про безпечність та 
якість харчових продуктів», неналежно ви-
конуючи санітарні правила та норми щодо 
запобігання інфекційним захворюванням 
та масовим отруєнням, реально усвідомлю-
ючи, що її діяння могло завідомо спричинити 
поширення епідемічних та інших інфекційних 
захворювань, а також масових не інфекційним 
захворюванням (отруєнням) допустила ви-
готовлення продуктів харчування в нена-
лежних для виготовлення та зберіганнях 
умовах. 
На нашу думку, при притягненні осіб до 

кримінальної відповідальності за статтею 
325 КК треба враховувати, що не завжди 
склад злочину є виключно в діях однієї 
особи (директора чи адміністратора закла-
ду). Цілком можливі ситуації, і це видно на 
вище наведених прикладах, коли санітарні 

норми порушуються як службовою особою, 
так і працівником.
Законодавця можна зрозуміти, адже не-

можливо перелічити всі можливі норматив-
но-правові акти, якими встановлені пра-
вила, норми чи вимоги, порушення яких 
може призвести до виникнення чи поши-
рення інфекційних хвороб чи отруєнь.
Проте, формулювання в тексті кримі-

нального закону має бути достатньо чітким 
і в той же час абстрактним, щоби: 1) не зву-
жувати обсяг таких правил до того чи іншо-
го нормативно-правового акту, що більше 
відповідає цьому визначенню за змістом чи 
назвою; 2) не вимагати від сторони обвину-
вачення доводити зайві обставини, напри-
клад, чи були певні правила прийняті саме 
з певною метою; 3) не давати можливості 
занадто широко тлумачити обсяг правил, 
порушення яких визначає зміст криміналь-
но-правової норми. 
Кримінальний закон достатньо часто 

використовує конструкції бланкетного ха-
рактеру, з посиланням на нормативні по-
рядки, акти, закони чи законодавство17.
17 Наприклад:
Умисні дії, вчинені з метою зміни меж території 

або державного кордону України на порушення 
порядку, встановленого Конституцією України, а 
також публічні заклики чи розповсюдження мате-
ріалів із закликами до вчинення таких дій;
Умисне порушення встановленого законом по-

рядку застосування трансплантації анатомічних 
матеріалів людини, що спричинило істотну шкоду 
здоров’ю потерпілого;
Порушення встановлених правил охорони надр, 

якщо це створило небезпеку для життя, здоров’я 
людей чи довкілля;
Порушення правил охорони вод (водних 

об’єктів), якщо це спричинило забруднення по-
верхневих чи підземних вод і водоносних горизон-
тів, джерел питних, лікувальних вод або зміну їхніх 
природних властивостей, або виснаження водних 
джерел і створило небезпеку для життя, здоров’я 
людей чи для довкілля;
Порушення правил, установлених для боротьби 

зі шкідниками і хворобами рослин, та інших вимог 
законодавства про захист рослин, що спричинило 
тяжкі наслідки;
Порушення правил полювання, якщо воно запо-

діяло істотну шкоду, а також незаконне полювання 
в заповідниках або на інших територіях та об’єктах 
природно-заповідного фонду, або полювання на 
звірів, птахів чи інші види тваринного світу, що за-
несені до Червоної книги України;
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З урахуванням цього, а також проведе-
ного вище аналізу, пропонується наступна 
редакція статті 325 КК:
Стаття 325. Порушення правил запобіган-

ня інфекційним хворобам або масовим отруєн-
ням

1. Порушення встановлених відповідно до 
закону правил запобігання виникненню або по-
ширенню інфекційних хвороб, масових неінфек-
ційних захворювань (отруєнь), якщо це пору-
шення завідомо могло спричинити виникнення 
чи поширення цих хвороб або захворювань, -
карається штрафом від тисячі до трьох 

тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів 
громадян або арештом на строк до шести міся-
ців, або обмеженням волі на строк до трьох ро-
ків, або позбавленням волі на той самий строк.

2. Те саме діяння, якщо воно спричинило 
виникнення чи поширення інфекційних хвороб, 
масових неінфекційних захворювань (отруєнь), -
караються обмеженням волі на строк від 

трьох до п’яти років, або позбавленням волі на 
той самий строк.

3. Діяння, передбачені частинами першою 
або другою цієї статті, якщо вони спричинили 
загибель людей чи інші тяжкі наслідки, -
караються позбавленням волі на строк від 

п’яти до восьми років.
Це дозволить: 1) через конструкцію 

«встановлених відповідно до закону» охо-
пити весь обсяг спеціальних правил, неза-
лежно від того чи це законодавчі чи підза-
конні акти, але тільки ті, що встановлені в 
межах визначеного законом порядку вжит-
тя адміністративних чи інших заходів про-
тидії виникненню чи поширенню відпо-
відних хвороб; 2) позбавитись конструкції 

Порушення встановлених законодавством вимог 
пожежної безпеки, якщо воно спричинило виник-
нення пожежі, якою заподіяно шкоду здоров’ю лю-
дей або майнову шкоду у великому розмірі; 
Порушення вимог законодавчих та інших нор-

мативно-правових актів про охорону праці служ-
бовою особою підприємства, установи, організації 
або громадянином - суб’єктом підприємницької 
діяльності, якщо це порушення заподіяло шкоду 
здоров’ю потерпілого;
Умисне порушення встановленого порядку до-

клінічного вивчення, клінічних випробувань лікар-
ських засобів, фальсифікація їх результатів, а також 
порушення встановленого порядку державної реє-
страції лікарських засобів.

«спричинило або могло спричинити» як на-
слідку у матеріальному складі, визначеному 
в частині першій і відокремити делікт ство-
рення небезпеки (частина перша) від діян-
ня, що призвело до реальних негативних 
наслідків (частина друга); 3) оптимізувати 
текст кримінально-правової норми, позба-
вивши його зайвого, наприклад, вказівки 
на «епідемічні та інші» інфекційні хвороби, 
адже галузеве законодавство термін «епіде-
мічні інфекційні хвороби» не використовує, 
розрізняючи такі хвороби за ступенем не-
безпечності. Крім того, конструкція «епі-
демічні та інші…» з точки зору формальної 
логіки позбавлена сенсу, адже вона охо-
плює всі інфекційні хвороби.
Разом з тим, окрему увагу треба приді-

лити визначенню в галузевому законодав-
стві порядку оприлюднення підзаконних 
нормативно-правових актів та тимчасових 
рішень численних суб’єктів, що беруть 
участь у протидії виникненню або поши-
ренню інфекційних хвороб та масових 
отруєнь.
Подальші дослідження в цьому контек-

сті повинні стосуватися формування сталої 
практики застосування статті 325 КК, зо-
крема в частині визначення особливостей 
причиново-наслідкового зв’язку між пору-
шенням спеціальних правил та наслідком у 
вигляді поширення або виникнення відпо-
відного захворювання.
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SUMMARY 
The article is devoted to the analysis of the 

content and extent of criminalization of violations of 
the rules and norms for the prevention of infectious 
diseases and mass poisoning, taking into account 
the decisions of the legislator, adopted in order 
to counteract coronavirus disease (COVID-19). 
Based on the analysis of the legislation on combating 
infectious diseases, the conclusion is made about 
the expediency of use in the text of the Article 325 
of the Criminall Code, wording «rules aimed at 
preventing and / or spreading infectious diseases 
or mass non-communicable diseases (poisoning)». 
On the basis of the analysis of current criminal 
law norms and scientifi c positions, a possible way 
of improving the criminal law in this segment by 
introducing Article 325 in the new version was 
proposed.

Keywords: criminalization, infectious disease, 
poisoning; corpus delicti.

АНОТАЦІЯ 
Стаття присвячена аналізу змісту та об-

сягу криміналізації порушення правил і норм 
щодо запобігання інфекційним хворобам та 
масовим отруєнням з урахуванням рішень 
законодавця, ухвалених з метою протидії ко-
ронавірусній хворобі (COVID-19). На підставі 
аналізу законодавства про протидію інфекцій-
ним захворюванням зроблено висновок про до-
цільність використання у тексті диспозиції 
статті 325 Кримінального кодексу формулю-
вання «правила, спрямовані на запобігання 
виникненню та/або поширенню інфекційних 
хвороб чи масових неінфекційних захворювань 
(отруєнь)». На підставі аналізу чинних норм 
кримінального законодавства та наукових 
позицій запропоновано можливий шлях вдо-
сконалення кримінального права у цьому сег-
менті шляхом викладення статті 325 у новій 
редакції.
Ключові слова: криміналізація, інфекцій-

на хвороба, отруєння; склад злочину.
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ÄÅÐÆÀÂÈ

Статтю присвячено визначенню ролі на-
уки в теорії і практиці кримінологічного забез-
печення економічної безпеки держави. 
Наголошено на актуальності досліджен-

ня цього напрямку кримінологічного забезпе-
чення, що обумовлено реформаційними пере-
твореннями та постійними законодавчими 
змінами у регулюванні питань, пов’язаних із 
забезпеченням економічної безпеки. Виділено 
ряд основних заходів, які слід реалізовувати в 
площині науково – методичного забезпечення 
економічної безпеки держави.
Підкреслено виключне значення тісної вза-

ємодії науки і практики протидії злочинності 
на шляху до забезпечення економічної безпе-
ки. Наголошено на тому, що на сьогоднішній 
день впровадження результатів наукових до-
сліджень у практичну діяльність працівників 
підрозділів Національної поліції України, слід 
розглядати як суттєвий фактор підвищен-
ня ефективності правоохоронної діяльності, 
який, нажаль, використовується в практиці 
протидії злочинності не в повній мірі. 
Акцентовано увагу на необхідності інтен-

сифікації наукової розробки широкого кола ак-
туальних питань в сфері протидії економіч-
ній злочинності, як одній з основних загроз 
економічній безпеці держави з одного боку, та 
формуванні кримінально – правової політики 
на основі якісно нового наукового криміноло-
гічного підґрунтя – з іншого. 
Підкреслено пріоритетність державної 

підтримки розвитку наукової діяльності (ві-
домчої, в тому числі) в Україні, необхідність 
забезпечення участі наукових працівників у 
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формуванні основних напрямків національної 
політики в сфері наукових розробок. 
Окреслено коло перспективних для подаль-

ших наукових розвідок напрямків, зокрема: 
математичне забезпечення, мотиваційне, 
антикризове, економічне, технологічне, про-
грамне й інші види забезпечення економічної 
безпеки країни. 
Ключові слова: економічна безпека, еко-

номічна злочинність, кримінологічне забез-
печення, наука, наукове забезпечення, порів-
няльна кримінологія, науковий потенціал, 
наукова діяльність, впровадження.

Постановка проблеми
Стан справ у вітчизняній соціально-еко-

номічній сфері свідчить про те, що рівень 
економічної безпеки України, незважаючи 
на вжиті заходи, й досі залишається на не-
безпечній позначці. Ситуація, що склалася, 
вимагає від суспільства та держави вжиття 
невідкладних комплексних заходів, які за-
безпечать нормальний рівень життя насе-
лення й гарантують його соціальну захище-
ність, здатність економіки функціонувати в 
режимі розширеного відтворення, стійкість 
фінансової системи, раціональну структуру 
зовнішньої торгівлі та збереження єдиного 
економічного простору й широких міжрегі-
ональних економічних відносин. При цьому 
основними напрямками, за якими повинна 
бути сформована система кримінологічного 
забезпечення економічної безпеки країни, є 
нормативно-правовий, організаційно-управ-
лінський, інформаційно-аналітичний та на-
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уково – методичний. Вони являють собою 
елементи цілісної системи кримінологічного 
забезпечення протидії економічній злочин-
ності.
Зважаючи на те, що наука є визначаль-

ним чинником прогресу суспільства, підви-
щення добробуту громадян, їх духовного 
та інтелектуального зростання, вважаємо за 
необхідне більш детально розглянути її роль 
у механізмі кримінологічного забезпечення 
економічної безпеки держави. 
Економічна безпека держави, як одна із 

складових національної безпеки, є досить 
широко дослідженою. Ці питання знайшли 
відображення в роботах спеціалістів різно-
го профілю. В юридичній літературі ці про-
блеми висвітлені в працях таких вчених як 
О. М. Бандурки, В. Т. Білоуса, А. М. Бойка, 
О. М. Бусол, Б. М. Головкіна, А. О. Горщака, 
В. Б. Дацюка, Г. Ю. Дарнопих, О. Г. Каль-
мана, В. В. Коваленка, О. М. Литвино-
ва, М. Г. Максіменцева, Л. К. Малахова, 
І. В. Маслія, С. А. Мозоля, Ю. В. Нікітіна, 
Ю. В. Орлова, В. М. Поповича, Є. Л. Стрель-
цова, О. А. Туєва, Ю. А. Турлової, І. О. Хрис-
тич й деяких інших. 

Метою даної публікації є визначення 
ролі науки, зокрема кримінологічної, в меха-
нізмі кримінологічного забезпечення еконо-
мічної безпеки.

Виклад основного матеріалу
Науково-методичний напрям криміно-

логічного забезпечення протидії економіч-
ній злочинності є базовою субстанцією та 
запорукою підвищення його ефективності. 
XXI століття в світі знаменується радикаль-
ними змінами всіх сфер життєдіяльності 
суспільства. Це і демографічні зміни, і мігра-
ційні процеси, і кіберзлочинність, і кібервій-
ни, а також зміни в економіці, інформаціно 
– технологічній сфері, політиці, моралі. При 
чому ці процеси динамічні і невпинні, зло-
чинність набуває нових форм вкрай небез-
печних і глобальних. В цій досить складній 
ситуації важливим моментом виступає здат-
ність суспільства, держави і її інституцій сво-
єчасно зрозуміти нові виклики та загрози, 
протиставити їм нові шляхи вирішення, нові 
можливості їх подолання.

І центральну роль в цьому процесі віді-
грає наука. Наука – це сфера людської ді-
яльності, спрямована на вироблення нових 
знань про природу, суспільство і мислення. 
Необхідність наукового підходу до всіх видів 
людської діяльності змушує науку розвива-
тися швидшими темпами, ніж будь-яку іншу 
галузь діяльності [1, c.4].
Наукова складова кримінологічного забез-

печення економічної безпеки держави являє 
собою вагомий його сегмент, адже ефектив-
ність протидії злочинності залежить від сту-
пеня наукового забезпечення та аналітичного 
супроводження на усіх рівнях, інтенсивності 
взаємодії вчених і практиків різних дотич-
них галузей науки у справі формування узго-
дженого інтегрованого цілісного наукового 
продукту. Негативні процеси і тенденції, які 
відбуваються в Україні, вимагають постійно-
го наукового відстеження, глибокого і деталь-
ного дослідження криміногенної обстановки, 
внесення відповідних коректив у стратегію і 
тактику протидії злочинності [2, c.6].
Слід мати на увазі, що сучасна еконо-

мічна злочинність є злочинністю кризового 
типу. З одного боку вона продукується со-
ціальною кризою та часто необґрунтованим 
реформаторством в Україні, з іншого – вона 
є підґрунтям для поглиблення існуючої кри-
зи. Взаємозв’язок цих процесів очевидний, а 
тенденція до транснаціоналізації цього виду 
злочинності створює реальну загрозу націо-
нальній безпеці України. Тому першочерго-
вою задачею загальнодержавного рівня по-
винна стати протидія цьому виду злочиннос-
ті як соціальній проблемі, і базуватися вона 
повинна на глибокому і всебічному осмис-
ленні соціальних законів розвитку суспіль-
ства, носити широкомасштабний, комплек-
сний, науково – пізнавальний та практич-
ний характер. Наука виступає провідником 
на шляху до реалізації державної політики в 
сфері протидії економічній злочинності, удо-
сконаленні чинного законодавства, вивчен-
ні зарубіжного досвіду, успішній протидії 
сучасним загрозам і небезпекам суспільству 
і державі. Потужний науковий потенціал 
є запорукою успішної політики держави в 
означеній сфері. І в даному випадку наука є 
елементом політики, бо вона підвищує ре-
зультативність в досягненні мети.
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Саме кримінологія взяла на себе задачу 
відстежувати негативні зміни в розвитку сус-
пільства, аналізувати кримінальні процеси, 
що відбуваються в різних соціальних сфе-
рах, інформувати суспільство про тенденції 
їх розвитку.
Більшість проблем, що вивчаються кри-

мінологами, розглядаються, насамперед, у 
прикладному аспекті. Варто визнати, що 
великою заслугою сучасної кримінології є 
те, що накопичено величезний масив ста-
тистичних даних, проаналізовані різні ас-
пекти організації профілактичної діяльнос-
ті щодо окремих видів злочинів. Зазначено 
нові тенденції в розвитку злочинності, тісно 
пов’язані з розвитком сучасного суспільства 
[3, c.65].
Кримінологічна теорія як сукупність 

ідей, поглядів, концепцій, учень, уявлень 
про об’єкти соціальної дійсності ґрунтується 
на практиці кримінологічного дослідження 
та вивчення ефективності боротьби зі зло-
чинністю. Перебуваючи в органічній єдності 
з практикою, вона постає системою консолі-
дуючих знань про злочинність, зведених до 
єдиної спільної основи [4, c.73].
Кримінологічне пізнання органічно 

включає у зміст самого знання суб’єктивний 
момент, що привноситься не тільки і на-
віть не стільки дослідником, скільки самим 
об’єктом наукового пізнання. Людський 
фактор пояснює відому прихильність бага-
тьох смислових значень і формулювань на-
уки до конкретних історичних умов, що не 
може не позначитися на істинності самого 
знання. Системи людських зв’язків складні, 
тому точний опис зворотних зв’язків усклад-
нений необхідністю врахування таких ета-
пів, як переробка інформації, прийняття 
рішень і т. д., розгортання яких серйозно 
видозмінює ситуацію, роблячи її важко пла-
нованою і важко передбачуваною.
Важливу роль у цьому процесі відіграють 

кримінологічні дослідження, основною ме-
тою яких є виключення несуттєвих, випадко-
вих ознак свого об’єкта. Те, що залишається 
– є феноменологічним залишком, абсолют-
ною сутністю, тобто інваріантним описом ре-
зультату пізнання. Таким чином, інфільтру-
ється максимальна кількість суб’єктивних 
нашарувань на понятті, що часто стають 

результатом термінологічної «засміченості» 
сучасної кримінологічної науки, та невідво-
ротними процесами суб’єктивізації науково-
го пошуку. Відтак, кристалізується поняття 
у спосіб, що дозволяє нівелювати значення 
несуттєвих ознак, підкресливши суттєві, 
і таким чином, наблизитись до розуміння 
феномену – будь-то злочин, злочинність чи 
особистість злочинця – розмежувавши та, 
водночас, пов’язавши їх зовнішні прояви і 
сутнісні ознаки [5].
Однак, досі влада і суспільство поклада-

ють усі сподівання із протидії злочинності 
виключно на систему органів кримінальної 
юстиції, котра поглинає мільйони бюджет-
них асигнувань, а істотних зрушень у забез-
печенні правопорядку не спостерігається. 
Відчувається недостатність потужностей 
кримінологічних знань, з одного боку, і від-
сутність політичної волі - з другого, у залучен-
ні кримінологічної науки до законотворчос-
ті, впровадження наукових розробок і реко-
мендацій при вирішенні загальнодержавних 
управлінських завдань. Дається взнаки брак 
засадничих розробок кримінологічної скла-
дової політики держави у сфері запобігання 
та протидії злочинності [6, c.237]. Тому раці-
ональне залучення наукової спільноти у тіс-
ній взаємодії з практичними працівниками 
до процесу формування державної політики 
у сфері протидії злочинності є соціально обу-
мовленим та практично затребуваним.
Основними заходами науково - методич-

ного супроводу організації кримінологічного 
забезпечення діяльності територіальних ор-
ганів поліції є розробка методичних матері-
алів, що містять рекомендації зі збору та на-
копичення кримінологічної інформації, про-
ведення аналізу кримінальної обстановки на 
території обслуговування, формування про-
гнозних оцінок і надання їх суб’єктам кри-
мінологічного забезпечення територіальних 
органів поліції. Методика аналізу і оцінки 
злочинності на території оперативного об-
слуговування органу територіального полі-
ції має містити набір методів, що дозволяють 
здійснити аналіз і оцінку факторів зовніш-
нього середовища, що впливають на зло-
чинність та її стан, соціально-демографічну 
характеристику осіб, що вчинили злочини, 
результатів оперативно-службової діяльнос-
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ті територіальних органів поліції, якісних і 
кількісних характеристик кадрового складу, 
стану законності та службової дисципліни, 
визначити пріоритети превентивної діяль-
ності, ймовірний прогноз можливого розви-
тку кримінальної ситуації, результатів опи-
тування громадської думки про діяльність 
територіального органу поліції [7, c.131].
До основних заходів, що слід вживати в 

площині науково – методичного забезпечення 
економічної безпеки, які на нашу думку спри-
ятимуть підвищенню ефективності діяльності 
з протидії економічній злочинності і стабіліза-
ції криміногенної ситуації, слід віднести: 

- розробка і впровадження єдиної кон-
цепції національної економічної безпеки, як 
науково – теоретичної основи економічної 
політики держави;

- запровадження практики проведен-
ня кримінологічної (наукової) експертизи 
законопроектів з питань протидії економіч-
ній злочинності; 

- проведення порівняльних криміно-
логічних досліджень як за різними регіона-
ми, країнами, правовими системами, так і 
міждисциплінарних;

- врахування результатів та рекомен-
дацій кримінологічних досліджень в проце-
сі законотворчості та формуванні державної 
політики в сфері протидії злочинності;

- забезпечення тісної взаємодії між на-
уковцями і практиками в процесі впрова-
дження наукових результаів в правозасто-
совній діяльності (на всіх етапах);

-  внесення науково – обґрунтованих 
пропозицій до відомчих і міжвідомчих нор-
мативно – правових актів з протидії еконо-
мічній злочинності;

- системний моніторинг законотворчої 
і правозастосовної діяльності; 

- здійснення наукового відстеження 
стану та динаміки економічної злочинності, 
як основи для подальшого прогнозування і 
планування заходів протидії;

- інтенсифікація наукової розробки 
широкого кола актуальних питань протидії 
економічній злочинності, як одній з осно-
вних загроз економічній безпеці держави, з 
залученням практичних працівників право-
охоронних органів відповідних напрямків і 
галузей діяльності;

- проведення комплексних криміно-
логічних досліджень, що мають адресний 
характер «за вимогою» відповідних суб’єктів 
протидії економічній злочинності;

- забезпечення реального впрова-
дження результатів наукових досліджень у 
практику протидії економічній злочинності;

- формування науково-правової куль-
тури у суб’єктів кримінологічного забезпе-
чення економічної безпеки;

- проведення наукових досліджень із 
вивчення та аналізу зарубіжного досвіду у 
сфері протидії економічній злочинності та 
окреслення шляхів імплементації кращих 
його положень в національне законодавство;

- запровадження практики онлайн 
громадського обговорення законодавчих 
пропозицій та нормативних актів з еконо-
мічних питань, що перебувають на розгляді 
у Верховній Раді України;

- створення окремої науково – дослід-
ної структури з координації діяльності всіх 
наукових, дослідницьких та експертних 
установ на основі принципів спеціалізації та 
інтеграції з метою підвищення ефективності 
наукового забезпечення протидії економіч-
ній злочинності.
Удосконалення заходів та прийомів кри-

мінологічного впливу в межах механізму, що 
розглядається, є одним із завдань як науки, 
так і сучасної правоохоронної практики. У 
сукупності вони складають систему впливу 
на механізм кримінологічного забезпечення 
економічної безпеки й охоплюють предмет-
ну сферу діяльності відповідних суб’єктів її 
здійснення.

Висновки та перспективи подальших 
досліджень

Наукове забезпечення протидії еконо-
мічній злочинності, особливо в період ре-
формаційної розбудови правоохоронних 
органів та загострення соціальних протиріч, 
повинно базуватися на реаліях сьогодення, 
постійно оновлюватися у відповідності до 
змін, що відбуваються в суспільстві, із вико-
ристанням спільного потенціалу теоретиків 
та практиків, з метою оптимізації означеної 
діяльності.
Наука завжди іде попереду практики, 

забезпечує наукове осмислення соціальних 
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процесів та законів розвитку суспільства, їх 
різностороннє дослідження, слугує міцною 
основою подолання кризи в системі проти-
дії злочинності. А процес взаємодії науки 
і практики породжує концептуально нові 
шляхи протидії економічній злочинності в 
її сучасних проявах та транснаціональній 
поширеності. В цих умовах успішне вирі-
шення проблем стратегічного управління 
економічною безпекою країни неможливе 
без наукового обґрунтування, вироблення 
кримінологічних прогнозів розвитку кримі-
ногенної ситуації як в цілому по країні, так і 
в окремих регіонах.
Враховуючи викладене, безсумнівною є 

необхідність інтенсифікації наукової розроб-
ки широкого кола актуальних питань проти-
дії економічній злочинності, як одній з осно-
вних загроз економічній безпеці держави.
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SUMMARY 
The article is focused on determining the role of 

science in the theory and practice of criminological 
provision for the state’s economic security.

The author has emphasized on the urgency 
of studying this area of   criminological provision, 
which is due to reform changes and constant 
legislative changes in regulating the issues related 
to economic security. A number of basic measures 
that should be implemented in the fi eld of scientifi c 
and methodological provision of the state’s economic 
security has been highlighted.

The special importance of close interaction 
between science and practice in combating crime 
on the way to ensure economic security has been 
emphasized. The author has noted that nowadays 
implementation of scientifi c research results into the 
practical activity of the employees of the National 
Police of Ukraine should be considered as a 
signifi cant factor in improving the effi ciency of law 
enforcement activities, which unfortunately, is not 
fully used in combating crime.

Particular attention has been paid to the need to 
intensify the scientifi c development of a wide range 
of relevant issues in the fi eld of combating economic 
crime, as one of the main threats to the economic 
security of the state on the one hand, and forming 
a criminal policy on the basis of a qualitatively new 
scientifi c criminological basis – on the other hand.

The priority of state support for the development 
of scientifi c activity (in particular, departmental) 
in Ukraine, the need to ensure the participation 
of researchers in forming the main directions of 
national policy in the fi eld of scientifi c development, 
has been emphasized.

The author has outlined the range of directions 
perspective for further scientifi c research, in 
particular: mathematical provision, motivational, 
anti-crisis, economic, technological, software and 
other types of ensuring the economic security of the 
country.

Key words: economic security, economic 
crime, criminological provision, science, scientifi c 
provision, comparative criminology, scientifi c 
potential, scientifi c activity, implementation.
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ÒÅÐÈÒÎÐ²ÀËÜÍÎ¯ Ö²Ë²ÑÍÎÑÒ² ÓÊÐÀ¯ÍÈ

Публікація присвячена визначенню осно-
вних спеціальних заходів протидії злочинам 
проти державного суверенітету і територі-
альної цілісності України як одного з напрям-
ків правоохоронної діяльності.
Окреслено основні напрями запобіжної ро-

боти на етапі виявлення, усунення й нейтра-
лізації причин та умов негативних явищ, які 
виникли чи можуть виникнути й детерміну-
вати злочини проти державного суверенітету 
і територіальної цілісності.
Акцентовано увагу, що для ефективного за-

стосування спеціальних заходів протидії цим-
злочинам особливого значення набуває чітка 
регламентація правового статусу суб’єктів 
правоохоронної діяльності, розмежування їх 
повноважень, удосконалення форм та методів 
діяльності.
Наголошено на тому, що нагальною є по-

треба диференціації кримінологічного впливу 
спеціальних заходів протидії тероризму, як 
одному з найнебезпечніших злочинів, що пося-
гає на національну безпеку та територіальну 
цілісність, залежно від стадій організації та 
здійснення запобіжного процесу.
Підсумовано, що концептуально систему 

заходів спеціальної протидії злочинам, якіпо-
сягають на територіальну цілісність і дер-
жавний суверенітет України, варто розгляда-
ти в двох значеннях, по –перше, як сутність і 
зміст механізму протидії злочинності певного 
виду, який ґрунтується на встановлених і на-
уково доведених даних щодо її тенденцій, ха-
рактеристик, закономірностей і проявів як 
феномену сучасного суспільства; по –друге, як 
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визначальний стратегічний вектор, базовий 
спосіб розгортання й оформлення практичної 
реалізації протидії злочинам, що посягають 
на державний суверенітет і територіальну ці-
лісність України.
Ключові слова: державний суверенітет, 

територіальна цілісність, національні інтер-
еси України, протидія злочинності, принципи 
протидії злочинності, суб’єкти.

Постановка проблеми
В нинішніх складних для нашої країни 

умовах, коли активізувалися загрози кон-
ституційному ладу, суверенітету, територі-
альній цілісності й недоторканності (з ура-
хуванням останніх подій на Сході України 
та в Криму), виникає об’єктивна необхід-
ність в адекватній протидії з боку держа-
ви таким антидержавним проявам. Спалах 
терористичної діяльності й антидержавних 
настроїв вимагає вжиття невідкладних за-
ходів як з боку органів державної влади і 
правоохоронних органів, так і з боку всіх 
членів суспільства. Запобігання злочинам, 
що посягають на територіальну цілісність 
та конституційних лад і національну безпе-
ку України вимагає застосування широкого 
спектру заходів впливу на причини, що їх 
породжують, (усунення або нейтралізацію). 
Стосовно розглядуваного виду злочинів це 
виражається в тому, що вплив на них пови-
нен мати системний характер, адже злочини 
проти державного суверенітету і територі-
альної цілісності характеризуються найви-
щим ступенем суспільної небезпечності, під-
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ривають основи державності, послаблюючи 
або й узагалі унеможливлюючи здатність 
держави належним чином здійснювати охо-
рону всіх інших суспільних відносин від зло-
чинних посягань [1, c. 163].
Державні установи й усе суспільство ма-

ють бути задіяні в протидії цим злочинним 
посяганням, адже зростання антидержав-
них проявів та стабільно високий рівень 
злочинів, що посягають на територіальну 
цілісність і державний суверенітет України, 
вимагають якнайшвидшого вдосконалення 
тактичних заходів спеціального ґатунку.

Аналіз останніх досліджень 
і публікацій

Теоретичні та прикладні аспекти, 
пов’язані із забезпеченням державно-
го суверенітету і територіальної ціліс-
ності України, свого часу досліджували: 
Ю. М. Антонян, О. М. Бандурка, В. І. Борисов, 
В. С. Батиргареєва, В. М. Бесчастний, 
Є. М. Блажівський, М. Г. Вербенський, 
Є. О. Гладкова, В. О. Глушкова, 
С. Є. Віцин, Л. М. Давиденко, А. І. Долгова, 
А. Е. Жалинський, А. Ф. Зелінський, 
О. М Ігнатов, О. Г. Кальман, О. М. Литвинов, 
О. Б. Сахаров, В. М. Сомін, В. В. Сташис, 
С. С. Шрамко та ін. Однак багато аспектів, 
пов’язаних із протидією означеним злочи-
нам потребують додаткового вивчення.

Метою статті є визначення основних на-
прямів спеціальної протидії злочинам про-
ти державного суверенітету та територіаль-
ної цілісності України. 

Виклад основного матеріалу
На підставі узагальнення значного ма-

сиву спеціальних літературних джерел, що 
стосуються феномену протидії злочинності, 
здійснивши її специфікацію щодо розгляду-
ваної предметної сфери, пропонуємо таке 
розуміння протидії злочинам проти держав-
ного суверенітету і територіальної цілісності 
України – це система форм і методів впливу 
суспільства й держави на їх (злочинів) детер-
мінанти; сукупність заходів, що здійснюють-
ся спеціалізованими й іншими суб’єктами 
правоохоронної системи, яка, в свою чергу, 
входить уже як підсистема в систему забез-

печення безпеки, і через неї реалізується 
соціальна функція охорони та забезпечен-
ня законності та правопорядку. За часовою 
характеристикою протидія вказаним зло-
чинам – це безперервний процес, у межах 
якого одночасно й паралельно здійснюють-
ся загальносоціальні та спеціально-криміно-
логічні, спрямовані на нейтралізацію кримі-
ногенно детермінаційних факторів і безпо-
середньо на запобігання та розкриття зло-
чинів заходи, що в кінцевому рахунку ма-
ють на меті виправлення криміногенної та 
якісно-кількісну мінімізацію кримінальної (в 
масштабі району, регіону чи країни) ситуації 
і зниження сумарної фізичної, моральної та 
матеріальної шкоди, заподіяної злочинами, 
що посягають на державний суверенітет і 
територіальну цілісність України.
Суб’єктами, які безпосередньо здійсню-

ють у межах своєї компетенції протидію 
злочинам проти державного суверенітету і 
територіальної цілісності України,є Служба 
безпеки України, Національна поліція 
України, Державна прикордонна служ-
ба України, Державна міграційна служба 
України, Національна гвардія тощо.
Правоохоронні органи, зокрема орга-

ни Національної поліції та Служби безпе-
ки України, здійснюють безпосередню ро-
боту, спрямовану на усунення, послаблен-
ня і нейтралізацію чинників, що вплива-
ють на зростання кількості злочинів проти 
державного суверенітету і територіальної 
цілісності України. Однак, як свідчить ре-
альний стан справ, викорінити ці злочини 
за допомогою заходів, які вже вживають-
ся, найближчим часом навряд чи вдасться. 
Вирішення цього завдання залежить біль-
шою мірою не від реалізації переважно ре-
пресивних, «силових» заходів, а від успіш-
ного проведення загальносоціальних за-
ходів, створення цивілізованої правової 
держави, громадянського суспільства та 
здорової ринкової економіки. Система 
заходів щодо запобігання злочинам про-
ти державного суверенітету та територі-
альної цілісності зумовлюється складним 
переплетінням і загальносоціальних (со-
ціально-економічних, політичних, право-
вих), і спеціальних заходів запобігання [2, 
c. 102-107].
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У свою чергу заходи спеціальної про-
тидії злочинності також є різноманітними 
та класифікуються за різними критеріями. 
Вони розрізняються за змістом (економіч-
ні, політичні, культурно-виховні тощо); за 
масштабами дії (загальнодержавні, регіо-
нальні, локальні); за правовою характерис-
тикою виділяють заходи, що ґрунтуються на 
нормах права, але ними не регламентують-
ся (наприклад, правова освіта, виховання), 
і детально врегульовані юридичні нормами 
(наприклад, адміністративний нагляд за 
особами, звільненими з місць позбавлення 
волі, тощо). Існують і інші підстави дифе-
ренціації заходів спеціального запобігання 
злочинам [3, c. 115].
Наведені вище заходи в повному обсязі 

відносяться і до злочинів проти державно-
го суверенітету і територіальної цілісності 
України. Крім того, найчастіше до заходів 
спрямованих на забезпечення державного 
суверенітету і територіальної цілісності від-
носять законодавчі, адміністративно-пра-
вові, інформаційні, аналітичні, криміналь-
но-правові, соціальні, фінансово-економіч-
ні, політичні, військові, пропагандистські 
та цілий ряд інших заходів. Надалі пропо-
нуємо сфокусувати наукову увагу на осно-
вних напрямках забезпечення державного 
суверенітету та територіальної цілісності 
України.
Важливу роль у спеціальному запобіган-

ні розглядуваним злочинам відіграє інфор-
маційно-аналітичне забезпечення, необхід-
ним в цьому напрямку вбачається створен-
ня банку даних, що містить відомості про 
злочинні структури, напрями їх діяльності, 
лідерів і ватажків, про відносини, що склада-
ються між ними. Слід ураховувати, що осно-
вні прагнення злочинних формувань спря-
мовано на захоплення ключових позицій у 
найбільш прибуткових сферах економіки, 
на проникнення у владні структури, перш 
за все, на регіональному рівні. Особливе 
значення має виявлення злочинних груп, 
їх роз’єднання та ліквідація. Слід виділяти 
і такі злочинні групи, які через свою кри-
мінальну діяльність вдаються до вчинення 
злочинів проти державного суверенітету та 
територіальної цілісності, контактують із те-
рористичними організаціями й окремими 

терористами, надають їм сприяння та допо-
могу [4, c.236].
Необхідним є зміцнення організаційних 

основ протидії злочинам, що посягають на 
територіальну цілісність і конституційний 
лад України. Насамперед слід підготувати 
міжвідомчий нормативно-правовий акт, що 
встановлюватиме порядок взаємодії й обмі-
ну інформацією з питань протидії тероризму 
й сепаратизму між окремими антитерорис-
тичними підрозділами й правоохоронними 
органами. Далі слід розробити угоду про 
спільні антитерористичні заходи правоохо-
ронних органів країн ЄС на випадок здій-
снення масштабних терористичних акцій у 
прикордонній зоні, у т. ч. на об’єктах атом-
ної, хімічної промисловості й інших особли-
во небезпечних об’єктах.
Серед заходів ресурсного й інформацій-

ного забезпечення протидії злочинам проти 
державного суверенітету і територіальної 
цілісності України вважаємо доцільним вне-
сення до Кабінету Міністрів України про-
позиції про створення єдиної бази даних 
про злочини терористичного характеру; 
розробку нормативного акту про порядок 
міжвідомчого використання інформаційних 
систем, що дозволить вчасно ідентифікува-
ти особистість іноземних громадян і осіб без 
громадянства, підозрюваних у причетності 
до терористичної діяльності.
Психологічна або ідейно-пропагандист-

ська спеціальна протидія злочинам проти 
державного суверенітету і територіальної 
цілісності України зводиться до нейтраліза-
ції паніки, поширення чуток і негативного 
ефекту «сенсацій» у засобах масової інформа-
ції. Як контрзаходи мають використовува-
тися психологічний вплив на сепаратистські 
або антидержавні прояви із використанням 
усього потенціалу засобів масової інформа-
ції, коли населення повно і вичерпно інфор-
мується про діяльність суб’єктів протидії; 
блокування всіх спроб організаторів і ви-
конавців антидержавних акцій прямо апе-
лювати до громадської думки; запобігання 
висловленню терористами й сепаратистами 
своїх ідей.
Не менш важливою є робота щодо комп-

лексної інвентаризації радіочастотних спек-
трів, що використовуються державними 
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органами, здійснення перевірки ступеню 
захищеності від несанкціонованого досту-
пу інформаційних ресурсів міністерств і ві-
домств, що безпосередньо протидіють зло-
чинами, які посягають на державну ціліс-
ність і конституційний лад України.
Не можна не зупинитися й на заходах 

щодо профілактики тероризму й сепаратиз-
му, які, нагадаємо, можуть бути як загальни-
ми, так і спеціальними [5, c.464]. Особливе 
місце посідає розробка й проведення спеці-
альної операції з попередження, виявлення 
і припинення незаконного переміщення 
через митний кордон України сильнодію-
чих, отруйних, радіоактивних і вибухових 
речовин, озброєння, вибухових засобів, 
вогнепальної зброї, боєприпасів, ядерного, 
хімічного, біологічного й інших видів зброї 
масового знищення, матеріалів та обладнан-
ня, які можуть бути використані злочинця-
ми.Далі – розробка й затвердження міжві-
домчого комплексного плану обстеження й 
паспортизації особливо важливих, особливо 
режимних і режимних об’єктів із метою ви-
значення ступеня їх захищеності від теро-
ристичних акцій. Не слід забувати і про роз-
робку та здійснення заходів віктимологічної 
профілактики серед населення, навчання 
громадян навичкам поведінки під час ви-
никнення критичних ситуацій, пов’язаних з 
актами тероризму [6, c. 412].
Наступний напрям застосування спеці-

альних заходів зводиться до організації пе-
ревірки підприємств, щодо яких є відомості 
про надання ними допомоги терористич-
ним організаціям; організації комплексно-
го обстеження стану режиму й охорони на 
підприємствах, що випускають, використо-
вують, зберігають та утилізують хімічно ак-
тивні, сильнодіючі отруйно-технічні рідини, 
токсичні й біологічні речовини; проведення 
перевірки підприємств військово-промисло-
вого комплексу, військових частин і воєнізо-
ваних підрозділів, спрямовані на виявлення 
фактів порушень умов зберігання й обліку, 
а також незаконного продажу громадянам 
або збройним формуванням зброї, боєпри-
пасів і бойової техніки [7, c. 24].
Як це не парадоксально, але у системі 

тактики спеціальної протидії злочинам про-
ти державного суверенітету і територіальної 

цілісності України необхідність правового 
виховання населення також є очевидною. 
Воно являє собою цілеспрямовану система-
тичну діяльність суб’єктів запобігання зло-
чинам щодо формування правової свідомос-
ті й правової культури громадян [8, c. 111]. 
Правове виховання здійснюється в межах 
системи загальної, середньої, вищої та по-
дальшої професійної освіти, діяльності за-
собів масової інформації та правової освіти 
населення. Формами правового виховання 
є правова пропаганда, правове навчання, 
надання юридичної допомоги громадянам і 
пропаганда законослухняної поведінки в за-
собах масової інформації. 
Головна мета усіх спеціальних органі-

заційно-профілактичних заходів – удоско-
налення системи протидії злочинам анти-
державної спрямованості, приведення її в 
стан, що дозволяє своєчасно, адекватно і 
цілеспрямовано реагувати на зміну харак-
теру злочинності, виникнення нових видів 
злочинів, на дії лідерів та авторитетів зло-
чинного середовища; використання всьо-
го потенціалу системи для нейтралізації й 
ефективної боротьби із сепаратизмом, екс-
тремізмом тощо, для забезпечення реально-
го захисту особи, суспільства та держави від 
таких злочинних посягань [9, c. 112].

Висновки та перспективи подальших 
досліджень

Отже, концептуально систему заходів 
спеціальної протидії злочинам, що посяга-
ють на територіальну цілісність і державний 
суверенітет України, варто розглядати в 
двох значеннях: 

1) як сутність і зміст механізму протидії 
злочинності певного виду, який ґрунтується 
на встановлених і науково доведених даних 
щодо її тенденцій, характеристик, законо-
мірностей і проявів як феномену сучасного 
суспільства; 

2) як визначальний стратегічний вектор, 
базовий спосіб розгортання й оформлення 
практичної реалізації протидії злочинам, 
що посягають на державний суверенітет і 
територіальну цілісність України; в остан-
ньому розумінні ця підсистема охоплює не 
лише рівні протидії, складові та базові ха-
рактеристики, а й ідеологію, онтологічні 
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SUMMARY 
The publication is focused on determining the 

main special measures to counteract crimes against 
state sovereignty and territorial integrity of Ukraine 
as one of the areas of law enforcement activity.

The author has outlined the basic areas of 
preventive work at the stage of identifi cation, 
elimination and neutralization of the causes and 
conditions of negative phenomena that have arisen 
or can occur and determine crimes against state 
sovereignty and territorial integrity.

Particular attention has been paid to the fact 
that the clear regulation of the legal status of law 
enforcement subjects, the allocation of their powers, 
the improvement of forms and methods of their 
activity are of particular importance for effective 
implementation of special measures to counteract 
these crimes.

It has been emphasized that there is an urgent 
need to differentiate the criminological impact of 
special measures to counteract terrorism as one of the 
most dangerous crimes encroaching on the national 
security and territorial integrity, depending on the 
stages of the organization and implementation of the 
prevention process.

The author has summarized that the system 
of measures of special counteraction to crimes 
that encroach on the territorial integrity and state 
sovereignty of Ukraine should be conceptually 
considered in two senses, fi rst of all, as the essence 
and content of the mechanism of combating crime of 
a certain kind based on established and scientifi cally 
proven data concerning its tendencies, characteristics, 
regularities and manifestations as a phenomenon 
of modern society; secondly, as a defi ning strategic 
vector, a basic way to deploy and execution of a 
practical implementation of counteraction to crimes 
that encroach on state sovereignty and territorial 
integrity of Ukraine.

Key words: state sovereignty, territorial integrity, 
national interests of Ukraine, crime combating, 
principles of counteraction to crime, subjects.

основи та магістральні умови побудови й 
функціонування такої системи. Сюди ж слід 
віднести визначення актуальних загроз дер-
жавному суверенітету і територіальній ціліс-
ності держави, спеціальні форми і методи 
протидії їм та механізм здійснення. 
Розглянута проблематика потребує по-

дальших кримінологічних досліджень, те-
оретико-практичних узагальнень щодо 
вивчення впливу основних тенденцій роз-
витку соціальних процесів на формування 
стратегії і тактики протидії кримінальним 
загрозам національним інтересам України, 
прогнозування, планування та вироблення 
ефективних новітніх заходи протидії злочи-
нам проти державного суверенітету і тери-
торіальної цілісності України.
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ÏÐÎ ÎÑÍÎÂÍ² ÇÀÑÀÄÈ 
ÏÐÎÒÈÄ²¯ ÇËÎ×ÈÍÍÎÑÒ²

Статтю присвячено визначенню соці-
альної природи та призначення протидії 
злочинності. Розглянуто основні характе-
ристики та ознаки діяльності держави щодо 
протидії злочинності, її сучасні проблеми, а 
також запропоновано змінити світоглядні 
орієнтири щодо неї. Зроблено висновок про 
те, що в основу протидії злочинності має 
бути покладено принцип невідворотності 
відповідальності, який забезпечить ста-
більний розвиток України, належний рівень 
правопорядку, захист правоохоронними ор-
ганами інтересів особистості, суспільства і 
держави. 
Ключові слова: протидія злочинності, 

невідворотність відповідальності, правоохо-
ронні органи, соціальна держава.
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жею, С.Ф. Денисовим, А.П. Закалюком, 
О.Г. Кальманом, О.Г. Колбом, О.М. Кос-
тенком, В.М. Кудрявцевим, О.М. Лит-
ваком, О.М. Литвиновим, В.В. Лунєє-
вим, О.А. Мартиненком, В.А. Мисли-
вим, А.А. Музикою, С.С. Овчинським, 
В.М. Трубниковим, П.Л. Фрісом та ін. У 
пошуку нових підходів у розробці теорії 
протидії злочинності пропонується в про-
аналізувати ефективність діяльності окре-
мих органів кримінальної юстиції і віді-
брати основні засоби і способи криміноло-
гічного впливу, такі як: закон, покарання, 
юстиція, некаральні засоби впливу, право-
свідомість.
Тож метою написання даної статті є 

окреслення основних світоглядних орієн-
тирів системи протидії злочинності, точок 
її орієнтації у соціальному просторі, кон-
цептуальних проблем взаємодії з іншими 
теоретичними конструкціями, що вико-
ристовуються для опису процесів кримі-
нологічного впливу на злочинність.
В.М. Кудрявцев, відзначаючи, що 

«опора на науку – найбільш раціональний 
шлях удосконалення практики боротьби 
зі злочинністю» називає кілька головних 
напрямів, по яких варто було б розвивати 
боротьбу зі злочинністю:

– проведення продуманої соціальної 
політики, орієнтованої на потреби біль-
шості людей;

– створення і розвиток на сучасному 
рівні системи профілактики (попереджен-
ня) злочинів;

Політика держави в галузі стримуван-
ня злочинності базується на принципово 
визначеному Конституцією України пра-
вовому полі. Разом з тим, світогляд сус-
пільства, що визначає конкретні шляхи 
досягнення поставлених державі завдань, 
повністю ще не сформовано. От чому розу-
міння причин сучасної злочинності й мож-
ливостей суспільства в боротьбі зі злочин-
ністю є ключовою ланкою у формуванні 
стратегії протидії цьому соціальному злу.
Необхідність теоретичної розробки 

концептуальної моделі протидії злочин-
ності визнається багатьма кримінолога-
ми, зокрема Ю.М. Антоняном, О.М. Бан-
дуркою, М.Г. Вербенським, В.В. Голіною, 
О.І. Гуровим, І.М. Даньшиним, О.М. Джу-
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– раціональна кримінальна політика. 
У кримінальному законодавстві повинен 
підтримуватися розумний баланс суворих 
і м’яких заходів. Головний засіб боротьби 
зі злочинністю кримінально-правовими 
заходами – не жорстокість покарання, а 
його невідворотність (яку забезпечує не 
Кримінальний кодекс, а вся практика ді-
яльності правоохоронних органів). Тому 
ефективна кримінальна політика повинна 
передбачати диференційований підхід до 
злочинців з урахуванням тяжкості вчине-
ного і особистості винного;

– докорінна перебудова пенітенціар-
ної системи. Невід’ємним елементом по-
водження із правопорушниками є наступ-
на (після звільнення з місць позбавлення 
волі) система ресоціалізації;

– широке і послідовне використання 
наукових рекомендацій у сфері боротьби 
зі злочинністю;

– підготовка, відбір і вдосконалення 
кадрів працівників правоохоронних уста-
нов, ... робота вчених, спрямована на під-
вищення рівня знань фахівців, – важливе 
й актуальне завдання;

– правове виховання громадян і по-
садових осіб [1, с.216-220].
У суспільстві перехідного періоду змі-

нюється характер відносин між людьми, 
змінюється їхнє ставлення до норм пове-
дінки, у тому числі, і до правової.
Дійсно, держава не повинна залиша-

тися пасивним споглядальником при-
стосування громадян до ринкових умов. 
Мова йде не про колишнє державне втру-
чання в економіку, а про необхідність 
сформулювати соціальну, політичну, пра-
вову і економічну концепцію взаємин 
держави та людини в умовах ринкових 
відносин і наступної цілеспрямованої її 
реалізації.
Суспільство в питаннях протидії зло-

чинності не повинно покладатися тільки 
на правоохоронні органи. Крім того, ефек-
тивність їхньої діяльності також залежить 
від багатьох факторів і соціальних умов. 
До речі, соціальний захист працівників 
правоохоронних органів є одним з важли-
вих аспектів підвищення престижу даної 
професії.

Україна, проголосивши себе соціаль-
ною державою, повинна проводити соці-
альну політику в інтересах суспільства, ре-
алізовувати соціальні програми адресного 
захисту певних груп населення, регулю-
ючи і диригуючи участь у ній державних 
органів і громадськості. Екстраординар-
на роль держави в протидії злочинності 
полягає не в спробах прикрасити зусил-
ля правоохоронних органів у вирішенні 
проблеми контролю над злочинністю, а в 
партнерстві з населенням, оздоровленні 
суспільства, захисті правослухняних гро-
мадян [2, с.3].
В ідеалі Україна, як соціальна держава, 

сучасного демократичного типу – це краї-
на, що існує в умовах стабільної й розвину-
тої економіки, здатна здійснювати соціаль-
ну політику, що виражається в турботі про 
права людини, влаштування працездат-
них, створення системи охорони здоров’я, 
соціального забезпечення, підтримку не-
заможних, у боротьбі з конфліктами, зло-
чинністю і т.д.
Усвідомлюючи розумні, свідомі та рі-

шучі дії всієї системи державних органів у 
реалізації плану державотворення, можна 
визначити широке коло завдань, що сто-
ять перед ними:

– не допустити формування соціаль-
них полюсів;

– спрямовувати інтереси різних со-
ціальних верств, що відрізняються май-
новим положенням, до взаємоприйнятого 
соціального компромісу;

– свідомо і цілеспрямовано регулю-
вати економічні, політичні, національні, 
екологічні, соціальні, демографічні та інші 
відносини для створення стабільної систе-
ми життєзабезпечення суспільства в ціло-
му, кожної людини окремо;

– орієнтувати законодавство на лю-
дину, на задоволення її життєвих інтересів 
і потреб, створити соціальний захист від 
безробіття, соціальне забезпечення і т.д.;

– не допустити встановлення як дер-
жавної ідеології цінностей будь-якої вер-
стви, тим самим виключити ідеологічну 
конфронтацію і т.д.
Вирішенням цих і подібних завдань 

сприятиме досягненню загальнонарод-



104Ïðàâî.ua ¹ 1, 2020

Êðèì³íàëüíå ïðàâî, êðèì³íàëüíèé ïðîöåñ òà êðèì³íàë³ñòèêà

ного консенсусу, зведе до мінімуму наці-
ональні, міжособистісні та інші соціальні 
протиріччя і тим самим створить умови 
для максимального звуження застосуван-
ня державного примуса.
Таким чином, при розробці сучасної 

моделі протидії злочинності основним 
концептуальним положенням, на нашу 
думку, є посилення соціально-регулятив-
ної ролі держави, що дозволяє перейти від 
каральних заходів держави до реального 
попередження правопорушень.
Незважаючи на те, що право передба-

чає можливість державного примуса, на-
сильство до злочинця, воно є малоефек-
тивним без моральної підтримки населен-
ня. Якщо населення не буде солідарним 
із правовими заборонами, колективно не 
засуджуватиме протиправні вчинки, то ре-
пресивний апарат захлинеться в боротьбі 
з масовими порушеннями закону. 
Солідарність суспільства розмиває 

основу злочинності [3, с.158]. Людина 
постійно здійснює пошук умов, що біль-
ше відповідають її внутрішнім потребам. 
Але людина � істота суспільна, і у випад-
ку втрати почуття зв’язку із суспільством, 
вона буде протиставляти себе йому. 
Тому небезпечним є як егоїзм, що веде 

до втрати солідарності, розпаду суспіль-
ства, так і дуже сильне колективне почут-
тя, що може стати гальмом прогресу, буде 
загрожувати свободам особи. Чим тісні-
шим є зв’язок між інтересом особистості 
та суспільства, тим меншою є ймовірність 
того, що людина вчинить злочин або до-
пустить іншу форму поведінки, що відхи-
ляється. 
Завдання держави полягає в тому, 

щоб забезпечити соціальні умови і право-
ві правила співіснування, гармонізувати 
суспільні відносини, знімаючи соціальні 
протиріччя і зміцнюючи солідарність сус-
пільства. Не вирішивши даного завдання, 
важко очікувати підвищення соціальної 
активності населення у протидії злочин-
ності, його правової підтримки.
Якщо не візьме гору підхід, пов’язаний 

зі зростанням соціальної функції держави, 
з розширенням соціальних програм, ви-
рівнюванням несправедливості, породжу-

ваної ринковими відносинами, то й держа-
ва не буде здатною кардинально змінити 
кримінальну ситуацію в країні застосуван-
ням тільки лише кримінально-правової 
репресії.
Реакція держави на скоєні правопо-

рушення не повинна в обов’язковому по-
рядку реалізовуватися в покаранні. У ре-
агуванні на правопорушення в багатьох 
випадках є достатнім публічний або дер-
жавний осуд суспільно небезпечного або 
негативного діяння. Якщо принцип неми-
нучості покарання став суперечити рефор-
мованому останніми роками кримінально-
му законодавству, то принцип невідворот-
ності відповідальності навпаки повинен 
і може підкреслити захист пріоритетів у 
правах громадян та інтересів суспільства.
Вищесказане дозволяє стверджува-

ти, що принцип невідворотності відпо-
відальності є найважливішим у кримі-
нально-правовій боротьбі зі злочинністю 
й повинен знайти своє повне відбиття в 
законодавстві [4, с. 96-97]. Його забезпе-
чення повинно стати найбільш важливим 
завданням державних органів, що ведуть 
боротьбу зі злочинністю.
Механізм реалізації принципу невід-

воротності відповідальності має досить 
складну структуру і потребує наукового 
осмислення. В його основу варто включи-
ти принципові положення концепції О.М. 
Костенка, що поєднує закон, відповідаль-
ність і правосвідомість громадян [5]. 
Найбільш важливими сторонами меха-

нізму забезпечення невідворотності відпо-
відальності, на наш погляд, є:

– акцентований підхід у здійсненні 
відомчого контролю і прокурорського на-
гляду за якістю слідства та дізнання, по-
становкою роботи з реєстрації злочинів, 
законністю порушення і припинення кри-
мінальних справ;

– постійна увага до проблем слідства. 
Високе навантаження на одного слідчого 
при неадекватній оплаті його праці, про-
блеми комплектування кваліфікованими 
фахівцями, низька забезпеченість техніч-
ними засобами і транспортом оператив-
них і слідчих підрозділів – ось далеко не 
повний перелік проблем, які потребують 
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свого розв’язання. Необхідно провести 
комплексні дослідження і розробити нові 
науково обґрунтовані норми навантажен-
ня працівників слідчих органів, здійснити 
технічне переозброєння та інформаційне 
забезпечення діяльності слідчих;

– кадрове забезпечення слідчих і 
оперативно-розшукових підрозділів, під-
вищення кваліфікації і професіоналізму 
працівників, покращення соціально-побу-
тових умов і грошового утримання;

– безкомпромісна боротьба зі злочи-
нами проти правосуддя і виконання пока-
рань. Свавілля і вибивання показань, не-
законні методи розслідування дуже часто 
пов’язані з відношенням до підозрювано-
го як до злочинця, у той час як засуджу-
ватися повинні вчинки і діяння. Принцип 
презумпції невинуватості, проголошений 
Конституцією України, вимагає своєї реа-
лізації в повсякденній практиці розкрит-
тя та розслідування злочинів, що також 
визначає необхідність наукового аналізу 
проблем його обов’язкового дотримання;

– удосконалення кримінального про-
цесуального, кримінального законодав-
ства, у тому числі механізму захисту свідків 
і потерпілих, працівників правоохорон-
них органів і суддів від посягань на їхнє 
життя або інше насильство у зв’язку з кри-
мінальним провадженням. У криміналь-
ному судочинстві необхідно створити до-
даткові умови для правового забезпечення 
оперативно-розшукової діяльності та лега-
лізації відомостей, добутих оперативним 
шляхом;

– підвищення оперативності та якос-
ті розгляду кримінальних проваджень, за-
безпечення тісної взаємодії слідчих і опе-
ративно-розшукових органів, доведення 
до суду припинених і незаконно припине-
них кримінальних проваджень, здійснен-
ня комплексу заходів із удосконалення 
оперативно-розшукової діяльності;

– забезпечення розшуку без вісті зни-
клих громадян та осіб, що зникли з метою 
ухилення від кримінальної відповідаль-
ності, удосконалення організації роботи 
зі установлення особистості невпізнаних 
трупів. У повній мірі це стосується і прове-
дення невідкладних робіт при стихійних 

та інших лихах, які супроводжуються зна-
чною кількістю людських жертв;

– забезпечення виконання інших за-
ходів правового впливу відповідно до ви-
мог закону, забезпечення розшуку осіб, що 
зникли з метою ухилення від відбування 
покарання;

– забезпечення координації діяль-
ності ключових структур, покликаних вес-
ти боротьбу зі злочинністю;

– формування високої правової куль-
тури, позитивного іміджу держави та її 
правоохоронних структур;

– розробка і реалізація регіональних 
програм протидії злочинності та профі-
лактики злочинів і правопорушень, у тому 
числі заходів соціальної профілактики по 
зниженню безробіття, безпритульності й 
бездоглядності дітей, боротьби з алкого-
лізмом, наркоманією, проституцією.
Висновки: 
1) стабільний розвиток України обу-

мовлює забезпечення належного рівня 
правопорядку, захист правоохоронними 
органами інтересів особистості, суспіль-
ства і держави. Реалізація на практиці 
принципу невідворотності відповідальнос-
ті сприятливо позначиться на соціальному 
кліматі в суспільстві, консолідує ключові 
структури, задіяні в боротьбі зі злочинніс-
тю, у досягненні системної, скоординова-
ної діяльності;

2) забезпечення принципу невідво-
ротності саме відповідальності, а не пока-
рання, дозволить також задовольнити сус-
пільні очікування результатами виконан-
ня державою функції захисту громадян від 
злочинних посягань. Головним при цьому 
є готовність державних органів реагува-
ти на будь-яке правопорушення, чуйно 
і уважно ставитися до прохань громадян 
про їхній захист і допомогу, демонстрація 
злочинцеві, що він буде обов’язково за-
триманий і можливо, якщо це потрібно, 
буде суворо покараний;

3) визначення орієнтирів протидії 
злочинності у соціальному середовищі є 
першорядним завданням на сучасному 
етапі стримування злочинності. Україн-
ська кримінальна політика відрізняється 
вибірковою гуманністю більшою мірою 
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SUMMARY 
The article is focused on determining the social 

nature and purpose of combating crime. The main 
characteristics and features of the state’s activity in 
combating crime, its current problems have been 
studied. The author has offered to change the world 
outlook on it. It has been concluded that defi ning 
the benchmarks for combating crime in the social 
environment is a paramount task at the current 
stage of crime prevention. The Ukrainian criminal 
policy is distinguished with the humanity in the 
vast majority concerning persons who committed 
criminal violence, but does not prevent it, does 
not protect the rights of its victims. However, the 
principle of humanism must not dominate over 
other principles of combating crime and, above all, 
the principle of justice. The implementation of the 
principle of humanism should not contradict the 
concept of priority protection of human rights and 
freedoms, i.e. victims of crimes.

The principle of inevitability of liability, which 
can ensure the stable development of Ukraine, 
the proper level of law and order, protection of 
the interests of individuals, society and the state 
by law enforcement agencies, should be the basis 
for combating crime. The implementation of the 
principle of inevitability of liability in practice 
will have a positive effect on the social climate 
in society, will consolidate the key structures 
involved in the fi ght against crime, in achieving 
systematic, coordinated activities. Besides, ensuring 
the principle of inevitability of liability, but not 
punishment, will satisfy the public expectations by 
the state’s performance of the function of protecting 
citizens from criminal offenses. The main thing 
is the willingness of public authorities to respond 
to any offense, to be sensitive and attentive to 
citizens’ requests for their protection and assistance, 
demonstrating the offender that he or she will be 
detained and, if necessary, severely punished.

Key words: counteraction to crime, inevitability 
of liability, law enforcement agencies, social state.

стосовно осіб, що вчинили кримінальне 
насильство, а не попереджає це насиль-
ство, не захищає права його жертв. Разом 
з тим принцип гуманізму не повинен до-
мінувати над іншими принципами проти-
дії злочинності і насамперед принципом 
справедливості. Реалізація принципу гу-
манізму не повинна суперечити концепції 
пріоритетної охорони прав і свобод люди-
ни, тобто потерпілих від злочинів.
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Â×ÈÍÅÍÍß ÇËÎ×ÈÍÓ Â²Ä ²ÌÅÍ² ÒÀ Â ²ÍÒÅÐÅÑÀÕ 
ÞÐÈÄÈ×ÍÎ¯ ÎÑÎÁÈ ßÊ ÎÁÑÒÀÂÈÍÀ, 
ßÊÀ Ï²ÄËßÃÀª ÄÎÊÀÇÓÂÀÍÍÞ ÄËß 
ÇÀÑÒÎÑÓÂÀÍÍß ÙÎÄÎ ÍÅ¯ ÇÀÕÎÄ²Â 

ÊÐÈÌ²ÍÀËÜÍÎ-ÏÐÀÂÎÂÎÃÎ ÕÀÐÀÊÒÅÐÓ

Рассмотрены процессуальные особенно-
сти привлечения к ответственности юри-
дического лица в уголовном производстве. 
Акцентировано внимание на том, что об-
стоятельства, являющиеся основанием для 
применения к юридическим лицам мер уго-
ловно-правового характера, подлежат дока-
зыванию в уголовном производстве. Поэтому 
в таких уголовных производствах доказыва-
нию подлежат как виновность физического 
лица в совершении инкриминируемого пре-
ступления, так и наличие оснований для 
применения мер уголовно-правового харак-
тера к юридическому лицу.
Раскрыто содержание оснований для 

применения мер уголовно-правового харак-
тера к юридическому лицу. Проанализиро-
вана судебная практика. Сделан вывод, что 
преступление может быть признано совер-
шенным от имени юридического лица, если 
уполномоченное физическое лицо действова-
ло при этом именно как представитель юри-
дического лица, то есть олицетворяло такое 
юридическое лицо и реализовывала право-
субъектность последнего. Определено мето-
дику и тактику сбора доказательств для 
установления наличия оснований для при-
менения мер уголовно-правового характера в 
отношении юридического лица. Рассмотре-
ны особенности предоставления доступа к 
материалам досудебного расследования.
Ключевые слова: юридическое лицо, в от-

ношении которого осуществляется уголовное 
производство, мероприятия уголовно-право-
вого характера, уполномоченное лицо.

 ÏÀÍÜÊÎ Ìàð’ÿíà ªâãåí³âíà - àñï³ðàíò êàôåäðè êðèì³íàëüíîãî ïðàâà òà 
ïðîöåñó Ëüâ³âñüêîãî òîðãîâåëüíî-åêîíîì³÷íîãî óí³âåðñèòåòó

Постановка проблеми
На підставі Закону України від 23 трав-

ня 2013 року № 314-VII «Про внесення змін 
до деяких законодавчих актів України щодо 
виконання Плану дій щодо лібералізації Єв-
ропейським Союзом візового режиму для 
України стосовно відповідальності юридич-
них осіб», до КПК України (п.7 ч.1 ст. 91) та 
Загальної частини КК України (статті 96-1 
- 96-10 Розділу ХІV-1) були внесені зміни, в 
частині введення інституту заходів кримі-
нально-правового характеру щодо юридич-
них осіб. Водночас, доводиться констатувати, 
що впровадження цього інституту поки що 
не дало очікуваного позитивного результату. 
Це пов’язано з тим, що у Єдиному держав-
ному реєстрі судових рішень міститься лише 
поодинокі вироки у яких би зазначалось про 
застосування заходів кримінально-правового 
характеру щодо юридичної особи. Втім ор-
гани досудового розслідування доволі часто 
звертаються до слідчих суддів з клопотанням 
про застосування арешту майна юридичних 
осіб. Однак в подальшому «справа далеко не 
заходить», оскільки суди зазвичай відмовля-
ють у накладенні арешту на майно юридич-
ної особи або ж знімають накладений арешт. 
З цього приводу справедливо зауважує 
О.Кравчук про те, що «відсутність порушен-
ня проваджень стосовно юридичної особи 
пов’язане з певною інертністю (традиційніс-
тю) процедури досудового розслідування, в 
якій нові методи і прийоми «приживаються» 
доволі повільно. Сторона обвинувачення не 
прагне «обтяжити» провадження додаткови-
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ми учасниками, зокрема, з мотивів процесу-
альної економії, або не має відповідної прак-
тики оформлення і доведення передбачених 
законом форм причетності юридичної особи 
до вчиненого злочину» [1, с.30]. Погоджую-
чись із позицією вищевказаного автора, вод-
ночас, слід вказати й на те, що відсутність 
практики застосування щодо юридичних 
осіб заходів кримінально-правового характе-
ру можна пояснити власне також і тим, що 
у КК України недостатньо чітко регламенто-
вані підстави застосування цього інституту, 
що створює труднощі у процесі доказування 
обставин, які є підставою для застосування 
щодо юридичних осіб заходів кримінально-
правового характеру. 

Стан дослідження
Деякі кримінально-процесуальні дослі-

дження висвітлюють тільки фрагментарно 
окремі питання, які пов’язані з доказуванням 
обставин, які є підставою для застосування 
щодо юридичних осіб заходів кримінально-
правового характеру. Так, одні автори роз-
глядали це поняття через призму предмета 
доказування у кримінальному провадженні 
[2; 3], процесуальних аспектів застосування 
цього інституту [4; 5], інші - вивчали міжна-
родне співробітництво у кримінальних про-
вадженнях щодо юридичних осіб [6].
Втім на сьогодні база знань не піддава-

лась аналізу на предмет ступеню наукового 
забезпечення процесу доказування обставин, 
які є підставою для застосування щодо юри-
дичних осіб заходів кримінально-правового 
характеру. Здебільшого науковці розглядали 
лише окремі аспекти цього питання в рамках 
наукових статей, у науково-практичних ко-
ментарях до КПК України чи доповідях на 
конференціях.
Таким чином, основною метою цієї статті 

є з’ясування особливостей вчинення злочи-
ну від імені та в інтересах юридичної особи 
як обставини, яка підлягає доказуванню для 
застосування щодо неї заходів кримінально-
правового характеру.

Виклад основних положень
У законодавчому порядку не розкритий 

зміст поняття вчинення злочину «від імені 
юридичної особи», що вочевидь є недоліком 

законодавчої техніки. Така відсутність нор-
мативного визначення не так уже й безневи-
нна, оскільки породжує різні підходи до ро-
зуміння цієї умови, а відтак ускладнює про-
цес доказування в цій частині. В.К. Грищук 
та О.Ф. Пасєка зазначають, що вчинення дій 
від імені юридичної особи означає, що фізич-
на особа має право виражати волю юридич-
ної особи щодо виникнення, зміни чи при-
пинення її прав та обов’язків. Втім, на думку 
цих науковців більшість службовців, праців-
ників юридичної особи – не більш ніж її «чле-
ни» чи «руки», котрі виконують певний об-
сяг роботи. Відтак про них не можна сказати, 
що вони діють свідомо від імені юридичної 
особи [7, с.280; с.146-147]. На думку К.П. За-
дої законодавець закріпив у КК України 
так звану «субститутивну відповідальність» 
(vicariousliability) або іншими словами відпо-
відальність за «чуже» діяння [8, с.49-50]. Така 
позиція не позбавлена раціонального зерна, 
оскільки юридичні особи не дають уповно-
важеним особам «довіреності» на вчинення 
злочину. Окрім того, навряд чи в їх установ-
чих документах передбачено положення про 
те, що метою чи предметом їх діяльності є 
вчинення уповноваженою особою злочину 
від імені юридичної особи. Разом із тим, від-
повідно до ч. 1 ст. 1172 Цивільного кодексу 
України юридична особа відшкодовує шко-
ду, завдану їхнім працівником під час вико-
нання ним своїх службових обов’язків. Окрім 
того, уповноважені представники юридичної 
особи та її одноособові чи колегіальні органи 
можуть від її імені набувати права та викону-
вати відповідні обов’язки (ч.2 ст.92 ЦК Укра-
їни). Слід погодитись з позицією А.С. Нікі-
форова, який стверджує, що юридична особа 
делегує своєму керівному органу прийняття 
та виконання основних стратегічних і опе-
ративних рішень від свого імені. Відповідно, 
рішення і засновані на них дії за своєю юри-
дичною суттю ототожнюються з рішеннями 
та діями юридичної особи. За дії свого керів-
ного органу та за наслідки цих дій юридична 
особа також повинна підлягати безпосеред-
ньо відповідальності. Тобто, злочин визна-
ється вчиненим юридичною особою, якщо 
він вчинений безпосередньо або за посеред-
ництва інших осіб, особою або особами, які 
контролюють вчинення юридичною особою 
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своїх прав і діють у вчинення цих прав, тобто 
є alterego юридичної особи, його «іншим я» 
[9, с. 65]. Таким чином можна вважати, що 
злочин слід вважати вчиненим від імені юри-
дичної особи, якщо уповноважена особа, ви-
користовуючи надані їй повноваження, реа-
лізовувала правосуб’єктність підприємства, 
установи чи організації.
Наступною умовою на підставі якої мо-

жуть бути застосовані заходи кримінально-
правового характеру щодо юридичної особи, 
є вчинення уповноваженою особою злочину 
в її інтересах. У ЦК України передбачений 
припис відповідно до якого орган або осо-
ба, яка відповідно до установчих документів 
юридичної особи чи закону виступає від її 
імені, зобов’язана діяти в інтересах юридич-
ної особи, добросовісно і розумно та не пере-
вищувати своїх повноважень (ч.3 ст.92). Від-
повідно до п.2 примітки до ст.96-3 КК Укра-
їни злочини, визнаються вчиненими в інтер-
есах юридичної особи, якщо вони призвели 
до отримання нею неправомірної вигоди або 
створили умови для отримання такої вигоди, 
або були спрямовані на ухилення від перед-
баченої законом відповідальності.
Насамперед, необхідно з’ясувати, що слід 

розуміти під поняттям «інтерес». Власне це 
питання було предметом розгляду Консти-
туційного Суду України у справі від 1 грудня 
2004 р. № 18-рп/2004 щодо офіційного тлу-
мачення окремих положень частини першої 
статті 4 Цивільного процесуального кодексу 
України (справа про охоронюваний законом 
інтерес). КСУ у своєму рішенні зазначив, що 
«у загальносоціологічному значенні категорія 
«інтерес» розуміється як об’єктивно існуюча 
і суб’єктивно усвідомлена соціальна потреба, 
як мотив, стимул, збудник, спонукання до 
дії; у психології - як ставлення особистості до 
предмета, як до чогось для неї цінного, тако-
го, що притягує. В юридичних актах термін 
«інтерес», враховуючи його як етимологічне, 
так і загальносоціологічне, психологічне зна-
чення, вживається у широкому чи вузькому 
значенні як самостійний об’єкт правовідно-
син, реалізація якого задовольняється чи бло-
кується нормативними засобами» (п.3.1) [10].
Видається, інтереси юридичної особи 

повинні випливати із мети та завдань її ді-
яльності, а відтак бути зафіксованими у ста-

тутних документах підприємства, установи, 
організації. У зв’язку з цим необхідно ви-
значитись в яких саме документах містяться 
відомості про вчинення злочину від імені та 
в інтересах юридичної особи, які способи їх 
отримання, а також яким чином здійснюєть-
ся їх дослідження. Власне такий перелік до-
кументів є достатньо широкий та залежить 
від виду діяльності юридичної особи, а відтак 
від злочинного посягання, яке здійснюється 
від її імені та в її інтересах. Так, наприклад, 
у випадку легалізації (відмиванні) доходів, 
одержаних злочинним шляхом (ст.209 КК 
України) чи використанні коштів, здобутих 
від незаконного обігу наркотичних засобів, 
психотропних речовин, їх аналогів, прекур-
сорів, отруйних чи сильнодіючих речовин 
або отруйних чи сильнодіючих лікарських 
засобів (ст.306 КК України) такими докумен-
тами будуть: відомості про рух коштів на бан-
ківських рахунках юридичної особи, її упо-
вноважених осіб та підприємств, установ чи 
організацій, за допомогою яких вчинялись 
злочинні дії по легалізації; платіжні доручен-
ня, товарно-транспортні накладні, митні де-
кларації, акти прийому-передачі виконаних 
робіт, розрахункові чеки тощо. Зазначені 
документи можуть зберігатися у банківських 
установах, за місцем знаходження юридич-
ної особи, від імені та в інтересах якої вчиня-
ється злочин, а також перебувати у володінні 
інших юридичних та фізичних осіб, задіяних 
у легалізації доходів, здобутих злочинним 
шляхом. А тому їх необхідно вилучити в ході 
здійснення тимчасового доступу до речей та 
документів, а також обшуку.
У випадку вчинення корупційних зло-

чинів (ст.368-3, ст. 368-4, ст. 369, ст. 369-2 КК 
України) такими можуть бути документи, які 
надавалися уповноваженою особою юридич-
ної особи під час здійснення підкупу службо-
вої чи іншої особи для вчинення останньою 
дій в інтересах юридичної особи. Наприклад, 
для участі у тендері уповноважена особа юри-
дичної особи надає цінову пропозицію, ко-
шторис, довідку, що посадова особа учасника 
уповноважена представляти інтереси юри-
дичної особи, довідку, що учасник не визна-
ний в установленому законом порядку бан-
крутом і щодо нього не відкрита ліквідаційна 
процедура тощо. В подальшому з метою пере-
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моги у тендері пропонує неправомірну вигоду 
службовій особі тендерного комітету. Відтак, у 
поданих документах буде міститися інформа-
ція, що уповноважена особа діяла від імені та 
в інтересах юридичної особи.
Такі документи можуть знаходитись без-

посередньо в установі, яка оголосила про 
проведення тендеру, в уповноваженої осо-
би юридичної особи або передані особі щодо 
якої здійснюється підкуп. У першому випад-
ку орган досудового розслідування, як сторо-
на кримінального провадження, вправі здій-
снити тимчасовий доступ до тендерної доку-
ментації з подальшим її вилученням. Якщо 
ж вказані документи знаходяться в уповно-
важеної особи юридичної особи або в особи 
щодо якої здійснюється підкуп, то вони мо-
жуть бути вилучені слідчим, прокурором під 
час проведення обшуку приміщень, тран-
спортних засобів, іншого володіння осіб, в 
якому знаходяться відповідні особи, обшуку 
затриманої особи або оглядів місця події. 
Окрім того, орган досудового розслідування, 
здійснюючи безпосереднє переслідування 
підозрюваної особи (уповноваженої особи), 
у відповідності до ч.3 ст. 233 КПК України 
вправі провести обшук володіння особи без 
ухвали слідчого судді, в ході якого може 
здійснити вилучення записників (так званих 
«чорнових записів, чорної бухгалтерії») та ін-
ших документів у яких може містись інфор-
мація про вчинення злочину від імені та в 
інтересах юридичної особи.
Перевірку вилучених документів органу 

досудового розслідування необхідно здій-
снити з метою встановлення наступних об-
ставин: чи діяла уповноважена особа від іме-
ні та в інтересах юридичної особи; хто видав 
відповідний документ та які дії за допомогою 
нього були вчиненні уповноваженою особою 
в інтересах юридичної особи. Така перевірка 
проводиться шляхом проведення огляду ви-
лучених документів, проведення експертиз 
(почеркознавчих, технічних експертиз доку-
ментів, експертиз документів бухгалтерсько-
го, податкового обліку і звітності, експертиз 
документів фінансово-кредитних операцій, 
експертиз документів про економічну ді-
яльність підприємств й організацій тощо). 
Окрім того, важливим аспектом у досліджен-
ні вилучених документів є проведення доку-

ментальних перевірок, ревізій, аудитів. Така 
перевірка, як правило, здійснюється під-
розділами Державної аудиторської служби, 
Державної податкової служби. Також у дея-
ких органів наявні підрозділи внутрішнього 
аудиту, зокрема, в МВС, МОУ, СБУ тощо. 
У чинному КПК України передбачено 

право сторони обвинувачення здійснювати 
витребування висновків ревізій та актів пе-
ревірок. Водночас доводиться констатувати, 
що у ньому відсутній механізм призначення 
проведення позапланових документальних 
перевірок юридичних осіб. На підставі ЗУ 
«Про прокуратуру» від 14 жовтня 2014 р. № 
1697-VII виключено повноваження слідчого 
щодо призначення проведення ревізій та пе-
ревірок, яке регламентувалося положеннями 
п.4 ч.2 ст.40 КПК України. У зв’язку з цим 
призначення позапланової документальної 
перевірки (ревізії) здійснюється виключно 
за рішенням суду. Втім судова практика в цій 
частині є неоднозначною. Так, Колегією суд-
дів судової палати з розгляду кримінальних 
справ Київського апеляційного суду від 10 
грудня 2018 р. було прийнято рішення ска-
сувати ухвалу слідчого судді Солом’янського 
районного суду м. Києва від 30.11.2016, якою 
задоволено клопотання старшого слідчого та 
призначено у кримінальному провадженні 
позапланову перевірку з питань дотримання 
вимог податкового законодавства України. В 
обгрунтування свого рішення колегія суддів 
зазначає наступне. Частиною 1 ст. 309 КПК 
України визначений перелік ухвал слідчого 
судді, які можуть бути оскаржені в апеляцій-
ному порядку. Серед цього переліку відсутні 
ухвали слідчого судді про призначення по-
запланової перевірки з питань дотримання 
вимог податкового законодавства. Однак ця 
обставина не виключає можливості оскар-
ження такої ухвали, із урахуванням того, 
що призначення слідчим суддею зазначеної 
перевірки нормами КПК не передбачено, у 
зв’язку із чим такого роду ухвали не могло 
бути у переліку, передбаченому ч. 1 ст. 309 
КПК України [11].
Водночас в іншій справі ухвалою слідчо-

го судді Святошинського районного суду м. 
Києва від 21 квітня 2017 р. у кримінальному 
провадженні за ознаками вчинення злочинів, 
передбачених ч.1 ст.205, ч.1 ст.209 КК Укра-
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їни, прийнято рішення про задоволення 
клопотання слідчого та призначено позапла-
нову документальну перевірку з питань до-
тримання вимог податкового законодавства 
ПП «АСТЕРІЯ ТРЕЙД» стосовно повноти, 
своєчасності нарахування та сплати податку 
на додану вартість за наслідками фінансово-
господарських взаємовідносин із ТОВ «РАЙ-
ДЕК» (ТОВ «Єврохоумс»), ТОВ «АЛЬФА 
ДІНК» (за весь період діяльності [12]. Таке 
рішення суду є безпідставним, оскільки у 
слідчого були відсутні правові підстави щодо 
подачі такого клопотання, а слідчий суддя не 
повинен був ухвалювати відповідне рішення 
з огляду на те, що у КПК України не перед-
бачено порядку розгляду таких клопотань. А 
тому, видається, необхідно внести відповід-
ні зміни до чинного законодавства, перед-
бачивши в Розділі ІІ «Заходи забезпечення 
кримінального провадження» КПК України, 
такий захід як призначення проведення ре-
візій (аудитів), та інших перевірок. 
Результат дослідження зазначених доку-

ментів надасть можливість органу досудового 
розслідування визначити можливих свідків, 
потерпілих та підозрюваних у кримінально-
му провадженні з метою подальшого отри-
мання їх показань. Так, органом досудового 
розслідування можуть бути допитані праців-
ники юридичної особи з метою встановлення 
обставин чи діяла відповідна уповноважена 
особа від її імені та в її інтересах. Підлягають 
допиту як свідки інші особи, з якими уповно-
важена особа юридичної особи контактувала 
в період вчинення злочину. Для встановлен-
ня обставини чи вчинено злочин від імені 
та в інтересах юридичної особи, підлягають 
з’ясуванню наступні питання: які обставини 
відомі про уповноважену особу юридичної 
особи; яку інформацію про себе останній по-
відомляв; спектр його діяльності; що відомо 
про відповідну юридичну особу; які дії упо-
вноважена особа вчиняла на користь юри-
дичної особи; яку мету переслідувала упо-
вноважена особа, вчиняючи певні дії тощо.

Висновки
Таким чином вивчення поняття та під-

став застосування щодо юридичних осіб за-
ходів кримінально-правового характеру ви-
ступають основою для формування праців-

никами правоохоронних органів уявлень 
про обставини, які повинні бути встановлені 
під час проведення системи слідчих (розшу-
кових) та негласних слідчих (розшукових) 
дій та інших процесуальних дій, що сприяє 
вибору оптимальних методів боротьби зі зло-
чинністю.
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АНОТАЦІЯ 
Розглянуто процесуальні особливості 

притягнення до відповідальності юридичної 
особи у кримінальному провадженні. Акцен-
товано увагу на тому, що обставини, які є 
підставою для застосування до юридичних 
осіб заходів кримінально-правового характе-
ру, підлягають доказуванню у кримінально-
му провадженні. Тому в таких кримінальних 
провадженнях доказуванню підлягають як ви-
нуватість фізичної особи у вчиненні інкримі-
нованого злочину, так і наявність підстав для 
застосування заходів кримінально-правового 
характеру до юридичної особи.
Розкрито зміст підстав для застосуван-

ня заходів кримінально-правового характеру 
до юридичної особи. Проаналізовано судову 
практику. Зроблено висновок, що злочин може 
бути визнано вчиненим від імені юридичної 
особи, якщо уповноважена фізична особа діяла 
при цьому саме як представник юридичної 
особи, тобто уособлювала таку юридичну осо-
бу та реалізовувала правосуб’єктність остан-
ньої. Окреслено методику і тактику збору до-
казів для встановлення наявності підстав для 
застосування заходів кримінально-правового 
характеру щодо юридичної особи. Розглянуто 
особливості надання доступу до матеріалів до-
судового розслідування.
Ключові слова: юридична особа, щодо якої 

здійснюється кримінальне провадження, за-
ходи кримінально-правового характеру, упо-
вноважена особа.
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SUMMARY 
In the article are considered procedures 

features of responsibility of legal entitie in 
criminal proceeding. The author pays attention 
on that circumstances that are founding for 
application to the legal entities of measures of 
criminal law character and are subjects to proof in 
criminal proceedings. Therefore, in such criminal 
proceedings, evidence of the guilt of an individual 
in committing an incriminated crime, as well as the 
existence of grounds for the application of criminal-
law measures to a legal entity.

The article discloses the content of the grounds 
for applying the measures of criminal law to a legal 
entity. Analyzed yudicial practice. It is concluded 
that the crime can be recognized as committed on 
behalf of a legal entity if the authorized individual 
acted as a representative of the legal entity, that is, 
personifi ed such a legal entity and realized the legal 
personality of the latter, and did not act privately, 
acting on its own behalf. The methodology and 
tactics for collecting evidence to establish the 
grounds for applying measures of criminal law to 
a legal entity are defi ned. Features of providing 
access to materials of pre-trial investigation are 
considered.

Key words: legal entity, which is subject to 
criminal proceedings, measures criminal-law, 
authorized person.
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У статті визначені віктимологічні ас-
пекти незаконного заволодіння транспорт-
ними засобами в Україні та здійснена їх 
класифікація на відповідні групи. Виведе-
на структура особи потерпілого, до якої 
входять: соціально-демографічні якості; 
кримінально-правова, соціально-рольова, 
морально-психологічна характеристики. 
Виокремлені віктимологічні заходи запобі-
гання незаконному заволодінню транспорт-
ними засобами в Україні, а також доведена 
пріоритетна роль жертв злочинів у виник-
ненні віктиміногенних ситуацій та детер-
мінант вчинення даного злочину.
Ключові слова: віктимологія, жертва, 

транспортні засоби, незаконне за володіння, 
запобігання.

 ÑÅÌÅÍÈØÈÍ Ìèêîëà Îëåêñàíäðîâè÷ - êàíäèäàò þðèäè÷íèõ íàóê, 
äîêòîðàíò Äîíåöüêîãî þðèäè÷íîãî ³íñòèòóòó ÌÂÑ Óêðà¿íè

ÓÄÊ 343.85

Особливої актуальності зазначена темати-
ка дослідження набуває у сучасних реаліях 
України, у зв’язку з військовими подіями на 
її Сході, анексією Криму, а також негатив-
ними тенденціями розвитку злочинності, 
що мають місце з 2013 р. по теперішній час 
та яка характеризується суттєвими кількіс-
но-якісними змінами у її стані, структурі, 
динаміці та географії. Все це, в кінцевому 
результаті, й обумовило відповідні зміни у 
змісті незаконного заволодіння транспорт-
ними засобами та, зокрема, стосуються усіх 
системоутворюючих ознак кримінологічної 
характеристики даного злочину. Так, у 2018 
р. по зрівнянню з 2002 р. їх кількість зросла 
на 45,8%, а щодо 2014 р. – на 86,1%. У ціло-
му ж за цей період щорічно вчинялось біль-
ше 7 тис. незаконного заволодіння тран-
спортними засобами в Україні. Зокрема, у 
2002 р. було зареєстровано 8612 таких зло-
чинів; 2005 р. – 8207; 2009 р. – 5184; 2012 р. 
– 5838; 2014 р. – 12644; 2018 р. – 12801 [2; 
3]. Гостроти ситуації додає поширення кри-
мінального професіоналізму, організованос-
ті при вчиненні цього злочину, що значно 
ускладнює можливості його виявлення та 
розслідування. 
Не зважаючи на систематичне прове-

дення органами влади різного роду спеці-
альних профілактичних операцій і заходів, 
незаконне заволодіння транспортними за-
собами залишається одним із найбільш по-
ширених видів злочинного промислу. За 
рівнем доходів він не поступається нарко-
бізнесу. Злочинні групи, які здійснюють 

Постановка проблеми та її актуаль-
ність

Одними з найбільш важливих проблем 
сучасної України є злочинність і проти-
дія їй. Загроза криміналізації відносин, які 
складаються в процесі реформування со-
ціально-політичного устрою суспільства та 
господарської діяльності, набула сьогодні 
особливої актуальності. Негативні прояви, 
що мають місце у економічній та культур-
но-ідеологічних підсистемах українського 
суспільства, знаходять свій вияв у високому 
рівні злочинів корисливої спрямованості. 
Одним з них є незаконне заволодіння тран-
спортним засобом, суспільна небезпечність 
якого, крім іншого, пов’язана також зі ство-
ренням загроз безпеці дорожнього руху [1]. 
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незаконне заволодіння транспортними за-
собами, часто характеризуються трансна-
ціональними кримінальними зв’язками, 
що обумовлює зміцнення міждержавних 
кримінальних об’єднань та зростання їх 
небезпечності. Сьогодні є підстави вважа-
ти, що центри організованої злочиннос-
ті, пов’язаної з незаконним заволодінням 
транспортними засобами, з країн Західної 
Європи перемістились до України й країн 
Прибалтики, а їх збут здійснюється на те-
риторії всіх країн СНД. Загальна кількість 
автомобілів, що розшукуються в країнах 
СНД та через Інтерпол, перевищує 4 млн. 
одиниць [1].

Аналіз досліджень і публікацій
Методологічне підґрунтя щодо дослі-

дження запобігання таким злочинам ство-
рили такі вітчизняні учені, як: О. М. Брис-
ковська, Д. В. Горшков, В. А. Звіряка, 
Ю. Ф. Іванов, С. О. Колб, О. М. Корнєв, 
В. П. Кравченко, Я. В. Матвійчук, Б. Ф. Ми-
цак, С. Є. Петров, К. О. Полтава, М. О. Сві-
рін, С. С. Чернявський, Р. В. Щупаківський 
та ін. 
Поряд з цим, вивчення кримінологічної 

характеристики незаконного заволодіння 
транспортними засобами та закономірнос-
тей розвитку даного злочину з часу при-
йняття у 2001 р. КК України, показує, що 
досі на доктринальному рівні недостатньо 
досліджені віктимологічні заходи запобі-
гання злочинам незаконному заволодінню 
транспортними засобами, що має суттєве 
значення для вирішення теоретико-при-
кладних питань підвищення рівня проти-
дії даному суспільно-небезпечному явищу; 
з огляду існуючих міжнародних підходів та 
практики.

Виклад основного матеріалу
Як свідчить практика боротьби із зло-

чинністю, створення криміногенної ситу-
ації, що сприяє вчинення злочину, в тому 
числі пов’язаного з незаконним заволодін-
ням транспортними засобами, нерідко зале-
жить не лише від особи, яка його вчиняє, і 
зовнішніх умов, але й від поведінки потер-
пілого, зокрема, його аморальних, небез-
печних або протиправних діянь. Саме тому 

для вивчення ролі конкретної життєвої си-
туації вчинення злочину вкрай необхідним 
є вивчення віктимологічних аспектів у ме-
ханізмі вчинення злочину. При цьому, як 
обґрунтовано довів А. П. Закалюк, у кожно-
му випадку вчинення злочину і з’ясування 
його причинного комплексу необхідно 
встановити, через які саме вчинки потерпі-
лого і в якому саме напрямі конкретна жит-
тєва ситуація впливала на злочинця, зокре-
ма створювала сприятливі умови для його 
негативних вчинків [4, с. 313]. Як з цього 
приводу зауважила А.О. Джужа, не є пере-
більшенням те, що в низці цих відомостей 
дані про особу потерпілого мають значення 
не менше, ніж інформація про злочинців. 
Роль жертв у виникненні й розвитку ситу-
ацій злочинів зазвичай дуже значна, тому 
необхідним є аналіз кримінально значимих 
ролей жертв і облік усіх віктимологічних 
обставин як вихідної бази для конкретних 
висновків і узагальнень [5, с. 16-17].
Виходячи з цього, науковці прийшли до 

висновку, що серед ряду питань механізму 
злочинного прояву, пов’язаних з поведін-
кою потерпілого, найбільше кримінологіч-
не значення має з’ясування: якостей осо-
бистості потерпілого, що робили його більш 
уразливим для злочинця; міри залежності 
від цих якостей та процесу створення умов, 
сприятливих для формування криміноген-
ної орієнтації та мотивації; ознак та влас-
тивостей потерпілого, які сприяли опред-
мечуванню мотиву вчинення конкретного 
злочину в такий спосіб, що об’єктом зло-
чинного посягання стає саме потерпілий; 
дій (вчинків) потерпілого, які об’єктивно 
або в уявленні особи, що має намір вчини-
ти злочин, свідчили про активне сприяння 
потерпілого прийняти рішення про його 
вчинення та реалізацію цього рішення [4, 
с. 313].
Виходячи з цього, у кримінологічній 

віктимології виведена наступна структура 
особи потерпілого, до якої входять: соці-
ально-демографічні якості (стать, вік, освіта, 
сімейний стан тощо); кримінально-право-
ва характеристика (роль жертви в генезисі 
злочинної поведінки та у створенні кримі-
ногенної ситуації); соціально-рольова ха-
рактеристика, що включає в себе сукупність 
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видів діяльності особи в системі суспільних 
відносин як громадянина, сім’янина, члена 
трудового колективу тощо; морально-пси-
хологічна характеристика, що відображає 
ставлення особи до соціальних цінностей і 
соціальних функцій, які вона виконує. Вона 
виявляється у ставленні до держави, сус-
пільства, громадського обов’язку, колекти-
ву, оточуючих людей, себе тощо. Сюди ж на-
лежать і кримінально-правова оцінка особи, 
тому що потерпілий зазвичай з’являється в 
процесі застосування кримінально-право-
вих норм [6, с. 37–38]. При цьому, як ві-
рно прийшов до висновку О. М. Джужа, 
успішна реалізація функцій кримінологіч-
ної віктимології (фундаментальної-теоре-
тико-пізнавальної) (дослідження поведінки 
жертви та віктимності як особливого фено-
мена), а також прикладної (розроблення 
та обґрунтування заходів віктимологічного 
запобігання) можлива за умови дотриман-
ня певних принципів, а саме: а) принципу 
ідентифікації факторів – коли за кожним 
фактом віктимізації (здатності особи за на-
явності із об’єктивних або суб’єктивних ін-
дивідуальних ознак та факторів (конкрет-
них віктимних) ситуацій стати жертвою 
злочину) необхідно побачити проблему – на 
підставі чого виникла віктимна ситуація і 
чому вона привела до шкідливих наслідків; 
б) принципу визначального фактора – коли 
необхідно орієнтуватися на найближчу та 
найважливішу обставину (фактор), що фор-
мує зміст і напрям розвитку віктимної си-
туації; в) принцип індивідуального впливу 
– коли система віктимологічного запобіган-
ня (профілактики) повинна спрацювати на 
випередження, не обмежуючись наданням 
захисту чи допомоги у випадку настання 
шкідливих наслідків чи високої ймовірнос-
ті їх настання; г) принцип концентрації зу-
силь – коли віктимність розподіляється до-
сить нерівномірно як у часі, так і в просторі, 
а також за суб’єктами; ґ) принцип гарантії 
безпеки – коли правоохоронним органам, 
зокрема силовим структурам, варто зміню-
вати функціональну модель воєнізованої 
організації на модель надання гарантій без-
пеки [6, с. 34–35]. 
Важливим у зв’язку з цим є й інший ви-

сновок, до якого прийшли науковці, що 

досліджують проблеми віктимології. Так, 
С. Б. Алімов довів, що особа та поведінка 
потерпілого є одним із найважливіших еле-
ментів, які входять до складу конкретної 
ситуації. Більш того, на переконання да-
ного ученого, ситуація загалом, обставини, 
у яких перебуває потерпілий, можуть не 
тільки сприяти злочинній поведінці, про-
вокувати його, а й активно перешкоджати 
вчиненню суспільно небезпечних дій [7, с. 
13-14]. 
Як свідчить практика, до змісту кон-

кретної ситуації (сукупності об’єктивних об-
ставин, що впливають на поведінку суб’єкта 
безпосередньо перед вчиненням злочину і 
супроводжуються впродовж усього злочин-
ного посягання до настання злочинного 
результату, полегшуючи або ускладнюючи 
цей процес [8, с. 10]) входять об’єктивні об-
ставини: 1) предмети, процеси та стосунки, 
що складаються між злочинцем та оточен-
ням; 2) стосунки, що характеризують по-
терпілого, його взаємодію з оточуючими, 
сімейно-побутовим та виробничим серед-
овищем; його моральну репутацію, психо-
логічні особливості та стан (вік, стать, стан 
сп’яніння), а також поведінку у формі дії 
або бездіяльності [6, с. 104].
Саме зазначені теоретичні підходи й 

були використані у даній статті як методо-
логічне підґрунтя при розкритті питань, 
пов’язаних з віктимологічними аспектами 
незаконного заволодіння транспортними 
засобами в Україні. При цьому, як і в попе-
редніх підрозділах роботи у ході досліджен-
ня даних проблем їх аналіз було проведено 
по схемі: від загальної – особливої – до кон-
кретної віктимізації, що стосується змісту 
даного злочину.
Як показують результати спеціальних 

досліджень, рівень віктимізації в Україні за-
лишається доволі високим, а саме – щороку 
лише від зареєстрованих злочинів страждає 
понад 340 тис. осіб, що у розрахунку на 10 
тис. населення становить 75 осіб [2; 3]. Як 
у зв’язку з цим зазначив О. В. Туляков, рі-
вень віктимізації в середньому у 2-2,5 рази 
перевищує рівень зареєстрованої злочин-
ності в Україні [9, с. 3-4]. При цьому, вра-
ховуючи різке ускладнення криміногенної 
ситуації в Україні у 2014 р. в зв’язку із по-
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чатком збройно\ї агресії Росії проти Украї-
ни та негативний розвиток цих тенденцій 
упродовж 2015–2019 рр., цілком обґрунто-
вано можна зробити висновок про те, що 
кількість жертв від злочинних посягань у 
наступні роки не зменшиться. Аналогічний 
прогноз з цього приводу здійснив і Б. М. Го-
ловкін [10, с. 82].
Цікавою є й така інформація – жертвами 

загальнокримінальних злочинів (крадіжок, 
грабежів, розбоїв, умисних вбивств) найчас-
тіше стають громадяни із середньостатис-
тичними доходами, а подекуди – навіть без-
робітні, які мають у своєму розпоряджен-
ні лише майно широкого господарського 
вжитку [11, с. 133]. Значною мірою це пояс-
нюється тим, як встановив Б. М. Головкін, 
що злочинці та їх жертви – вихідці з одно-
го соціального середовища та ведуть схо-
жий спосіб життя, а також мають загальні 
уявлення про матеріальний достаток. Крім 
цього, злочинців і жертв об’єднують соці-
альне неблагополуччя, статус маргіналів, 
периферійне місце, яке вони займають у со-
ціальній структурі суспільства [11, с. 133].
Результати спеціальних наукових до-

сліджень свідчать також про те, що жерт-
вами злочинної діяльності організованих 
злочинних груп та злочинних організацій 
в основному стають приватні підприємці, 
учасники тіньових актів, а також корумпо-
вані чиновники, що володіють коштами, ва-
лютними коштами і валютними цінностями 
незаконного походження. Поряд з цим вар-
то зауважити, що досі в Україні, крім част-
кового дослідження цього питання О. М. 
Джужею [12], віктимологічні аспекти діяль-
ності організованих злочинних груп та ор-
ганізацій на доктринальному рівні вивчені 
недостатньо, що дещо ускладнило завдання 
розкриття даної проблематики у контексті 
незаконного заволодіння транспортними 
засобами в Україні.
Щодо безпосередніх питань, що сто-

суються віктимізації жертв цих злочинів, 
то деякі її елементи розкриті у наукових 
працях тих дослідників, які займались за-
значеним предметом розробки. Так, М. О. 
Свірін встановив, що нерідко незаконне за-
володіння транспортними засобами є спо-
собом вчинення інших злочинів [13, с. 105], 

тобто власники цих засобів стають жертва-
ми випадково, позаяк особи, які вчиняють 
такі злочини, як крадіжки, розбійні напади, 
вбивства, інші тяжкі та особливо тяжкі зло-
чини (ст. 12 КК України), незаконно заво-
лоділи їх транспортом для досягнення саме 
цих протиправних цілей. При цьому біль-
шість таких злочинів вчиняється у містах 
(ознака так званої географії віктимізації).
Найбільш криміногенними сезонними 

періодами незаконного заволодіння тран-
спортними засобами є «сезони їх експлуата-
ції» (квітень – жовтень) [13, с. 105], у які кіль-
кість жертв цих злочинів збільшується та є 
різноманітною (від випадкових до жертв з 
дуже високим ступенем ризику – особами, 
які постійно залишають свої транспортні за-
соби поза межами контролю (без сигналіза-
ції, на не охоронюваних площадках; взагалі 
без нагляду т.ін.). Зокрема, як встановив 
М. О. Свірін, майже у кожному третьому ви-
падку при залишенні транспортного засобу 
водіями не приймалися необхідні запобіж-
ні заходи (найчастіше (в 74,4%) випадків) 
ними не були замкнені двері автомобіля, 
в 21,8% – був залишений ключ у замку за-
палювання) [13, с. 110], тобто у даному ви-
падку мова ведеться про поведінку жертв з 
підвищенням ступенем ризику.
Крім цього, в науковій літературі нази-

ваються й інші віктимологічні ситуації, що 
детермінували вчинення незаконного заво-
лодіння транспортними засобами. Зокрема, 
Л. Р. Аветисян встановив, що в 34,2% цей 
злочин вчинявся через неприязні відноси-
ни злочинця та потерпілого [14, с. 16]. До 
інших віктимологічних факторів (ситуацій) 
Л.Р. Аветисян відніс також: а) халатне від-
ношення жертв цього злочину до збере-
ження автотранспорта – 84,7% від загальної 
кількості незаконного заволодіння цими 
транспортними засобами; б) віктимологіч-
на (провокуюча) поведінка жертви – 32,6%; 
в) відсутність сучасної системи охорони ав-
томобіля або іншого транспортного засобу 
– 35%; г) кримінальне походження тран-
спортного засобу – 1,65%; ґ) міжособистіс-
ний конфлікт злочинця та жертви – 7,15% 
[14, с. 17-18].
С.В. Краснобаєв встановив й інші ві-

ктимологічні фактори, що сприяють вчи-
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ненню злочину, пов’язаного з незаконним 
заволодінням транспортними засобами, а 
саме: 1) психічне насильство щодо потер-
пілого, що пов’язане з погрозою позбав-
лення життя (8,9%); нанесення шкоди для 
здоров’я (16,2%); погроза знищення авто-
мобіля або іншого майна (19,6%); 2) фізич-
не насильство щодо потерпілого від злочи-
ну, що виражалось в нанесенні шкоди його 
здоров’ю (12,5%); у виштовхуванні водія на 
світлофорі з подальшим незаконним заво-
лодінням транспортними засобами (25%); 
пошкодження майна (8,9%); 3) обман (ви-
користання офіційних документів (для про-
ведення певних ремонтних та інших робіт; 
т.ін.)) [15, с. 14].
З урахуванням особливостей змісту ко-

рисливо-насильницької злочинності в зоні 
проведення операції Об’єднаних сил Укра-
їни, варто виокремити наступні віктимоло-
гічні фактори (ситуації), що детермінують 
незаконне заволодіння транспортними за-
собами в Україні:

1. Зниження рівня правопорядку та 
в цілому ефективності захисту законних 
прав, свобод та інтересів особи, суспільства 
та держави в цілому, що привело до підви-
щення рівня віктимізації в Україні. Осо-
бливо віктимно вразливими є території на 
Донбасі, причому як контрольовані, так і не 
контрольовані офіційною владою України.

2.  Великий потік біженців з окупо-
ваних територій на Сході України та Кри-
му, кількість яких реєструється не завжди. 
Більш того, їх подальша міграція по Україні 
правоохоронними органами не відслідкову-
ється, що створює для них умови для неза-
конного заволодіння транспортними засо-
бами з метою пересування до певного місця 
тимчасового пересування.

3. Транспортні засоби, на яких перемі-
щені із Сходу України та Криму особи при-
були з окупованих територій, не реєстру-
ється у підрозділах Дорожньо-патрульної 
служби Національної поліції України, що 
створює умови для злочинців при вчинен-
ні незаконного заволодіння цими засобами, 
позаяк на їх розшук потребуються додатко-
ві інформаційні ресурси та час, у тому числі 
й для встановлення осіб потерпілих від цьо-
го злочину.

4. Відсутність заборони в Україні на 
носіння форменого одягу та, особливо, так 
званих «балаклав» вкрай ускладнює ситуа-
цію для потерпілих від злочинів щодо само-
захисту своїх транспортних засобів, зокре-
ма при психічному та фізичному насильстві 
тих осіб, які користувались при нападі за-
значеними засобами.

5. Зловживання військовими підрозді-
лами, особливо добровольчими формуван-
нями, своїм правом на використання тран-
спортних засобів інших осіб для пересуван-
ня до місця бойових дій чи у зону проведен-
ня антитерористичної операції, що значно 
підвищує рівень віктимності їх власників.

6. Значне зниження життєвого рівня 
населення в останні роки привело до того, 
що велика кількість злочинів, пов’язаних 
з незаконним заволодінням транспортни-
ми засобами в Україні, здійснюється з ме-
тою пересування до певного місця роботи, 
проживання, навчання тощо, тобто зазна-
чена обставина в рази підвищила рівень ві-
ктимності усіх, без винятку, власників тран-
спортних засобів.

7. Зниження рівня матеріального та 
фінансового достатку населення не тільки 
збільшило кількість безробітних, але осіб, 
які ніде не навчались, а це, у свою чергу, 
привело до підвищення рівня криміналіза-
ції в Україні та до незахищеності пересічних 
громадян, зокрема власників транспортних 
засобів, від злочинних посягань, а в кінце-
вому результаті привело до збільшення рів-
ня масової віктимізації.

8. За професійною ознакою та родом за-
нять підвищений рівень віктимізації при 
вчинені незаконного заволодіння тран-
спортними засобами мають особи (саме 
вони є жертвами цих злочинів), що мають 
певні фінансово-матераріальні ресурси, до-
бробут або відносне благополуччя.

9. На загальносоціальному рівні ві-
ктимізація при вчиненні даного злочину 
пов’язана та детермінована процесом кри-
міналізації різних сфер суспільного життя 
та віктимолоігчним потенціалом суспіль-
ства. При цьому, як встановлено науковця-
ми, криміналізація різних видів суспільних 
відносин не зводиться лише до процесу 
вчинення злочинів та появи нових жертв 
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злочинів. Вона полягає також в об’єктивній 
загрозі поставленим під кримінально-пра-
вову охорону суспільним відносинам. Більш 
того, теоретично кожен, хто проживає у 
державі з певним рівнем злочинності, так 
чи інакше, ризикує також опинитися жерт-
вою злочину, у зв’язку з чим автоматично 
стає носієм потенційної віктимності [11, с. 
134].

10. Інші детермінанти групової (масової) 
віктимізації:
а) несформованість культури безпечної 

поведінки громадян у повсякденному жит-
ті, включаючи й при перебуванні у власному 
транспортному засобі (водії не блокують двері 
цих засобів, у тому числі на зупинках; підвозять 
незнайомих осіб з метою отримання прибутку; 
зупиняються у неосвітлених місцях, тощо);
б) страх перед злочинністю, особливо в 

умовах реформування правоохоронних ор-
ганів та зниження їх професійної відпові-
дальності та мотивації при виконанні служ-
бових обов’язків;
в) підвищення рівня латентності вчине-

них злочинів, зокрема пов’язаної з непові-
домленням потерпілих про вчинені щодо 
них протиправні посягання, що є хроніч-
ною проблемою в Україні та однією з не-
гативних традицій у народі, що обумовле-
но недовірою до правоохоронних органів. 
Як з цього приводу зробив висновок В. М. 
Дрьомін, на найбільш високому рівні тео-
ретичних узагальнень слід вести мову про 
інституціалізацію жертовності суспільства 
перед злочинністю, оскільки де-факто, зло-
чинність виконує роль самостійного інсти-
туту суспільства, впливає на всі без винятку 
сфери суспільних відносин [16, с. 5];
г) суспільні звичаї засуджувати жертв 

злочинів (наприклад, статевих злочинів);
ґ) установки на невиправлений ризик та 

провокацію (спроба зробити фото на даху 
електрички, що рухається, т. ін..);
д) практика невтручання сторонніх осіб 

у кризову ситуацію (по принципу: це не моя 
справа; для цього є міліція (поліція));
е) поляризація населення за рівнем до-

ходів та споживацькими можливостями 
(розрив між 10% найбагатших громадян та 
10% найбідніших досягає пропорції 1:30, 
1:40, при гранично допустимому 1:6, 1:10);

є) перед злочинна віктимна поведінка та 
психічний стан жертв злочинів;
ж) віктимні деформації, а також вродже-

ні риси та властивості жертв злочинів [11, 
с. 130–138; 17, с. 117–126].
Зазначені та інші віктимологічні аспек-

ти (індивідуальну та масову віктимінсть), 
без сумніву, мають бути одним із півнів за-
побігання незаконному заволодінню тран-
спортними засобами в Україні поряд із за-
гальносоціальним, спеціально -криміноло-
гічним та індивідуально-профілактичним. 

Висновок
Узагальнюючи вищевикладене варто 

констатувати, що, в основному, цей злочин 
вчиняється у таких віктимологічних ситуа-
ціях: у місцях, не обладнаних для стоянки 
транспортних засобів (на тротуарах, у дво-
рах будинків, за межами населених пунк-
тів); на транспортних засобах, не обладна-
них охоронною сигналізацією, а також з 
примітивними дверними замками або при 
їх не замиканні (залишення транспортного 
засобу при працюючому двигуні; відкритих 
дверних вікнах; відсутності пасажирів (ін-
ших осіб, які могли б перешкодити вчинен-
ню даного злочину); довірливих відносинах 
злочинця та потерпілого, у яких останній 
добровільно передав свій транспортний за-
сіб у руки суб’єкта злочину (по дружбі; зна-
йомому; колезі по роботі, навчанню тощо). 
Встановлені наступні віктимологічні детер-
мінанти даного злочину: зниження рівня 
правопорядку та в цілому ефективності за-
хисту законних прав, свобод та інтересів 
особи, суспільства та держави в цілому, що 
привело до підвищення рівня віктимізації 
в Україні (особливо вразливими у цьому 
контексті є території на Донбасі); великий 
потік біженців з окупованих територій на 
Сході України та Криму, кількість та по-
дальша міграція яких у подальшому право-
охоронними органами не відсліжується, що 
створює для цієї категорії осіб умови для 
незаконного заволодіння транспортними 
засобами; транспортні засоби, на яких пе-
реміщені із Сходу України та Криму особи 
прибули з окупованих територій, не реє-
струються в місцевих підрозділах поліції, 
що створює умови для вчинення даного 
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злочину, позаяк на їх розшук потребуються 
додаткові інформаційні ресурси, час, сили 
та засоби; інші віктимологічні детермінан-
ти (зловживання правом та тимчасове за-
володіння чужими транспортними засоба-
ми правоохоронними органами та іншими 
воєнізованими формуваннями; значне зни-
ження життєвого рівня населення в останні 
роки, що обумовлює у тому числі необхід-
ність про типравного пересування громадян 
на чужому транспорті до місця роботи, на-
вчання, проживання).
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VICTIMOLOGICAL ASPECTS OF 
UNLAWFUL SEIZURE OF VEHICLES
The article identifi es the victimology as-

pects of the illegal seizure of vehicles in Ukraine 
and their classifi cation into relevant groups. 
The structure of the victim’s personality, which 
includes: The structure of the victim’s person-
ality, which includes: socio-demographic quali-
ties (gender, age, education, marital status, 
etc.); criminal characteristics (role of the victim 
in the genesis of criminal behavior and in the 
creation of a criminal situation); a socio-role 
characteristic that includes the set of activities 
of a person in the system of public relations 
as a citizen, family member, member of the 
labor collective, etc. moral and psychological 
characteristic, which refl ects the attitude of the 
person to the social values   and social functions 
that he performs.

Victimological measures of prevention of 
illegal seizure of vehicles in Ukraine are high-
lighted, as well as the priority role of victims 
of crime in the occurrence of victimogenic 
situations and determinants of committing 
this crime. This crime is committed in the fol-
lowing victimological situations: in places not 
equipped for parking vehicles (on sidewalks, 
in the yards of houses, outside settlements); on 
vehicles not equipped with burglar alarms, or 
with primitive door locks or when they are not 
locked (leaving the vehicle while the engine is 
running; open door windows; no passengers 
(other persons who could prevent the com-
mission of this crime); trusting relationships 

and the victim, in whom the latter voluntarily 
transferred his vehicle into the hands of the 
subject of the crime (friendship; acquaintance; 
colleague of work, training, etc.). The follow-
ing victimologic determinants of this crime 
have been established. effect: a decrease in the 
level of law and order and overall effectiveness 
of the protection of the legal rights, freedoms 
and interests of the individual, society and the 
state as a whole, which has led to an increase 
in the level of victimization in Ukraine (espe-
cially vulnerable in this context are territories 
in the Donbass); in the east of Ukraine and the 
Crimea, the number and subsequent migra-
tion of which are not subsequently monitored 
by law enforcement agencies, which creates 
conditions for this category of persons to ille-
gally seize vehicles; vehicles on which persons 
displaced from the eastern Ukraine and the 
Crimea arrived from the occupied territories 
are not registered in the local police units, 
which creates the conditions for committing 
this crime, since additional information re-
sources, time, forces and means are required 
on their search; other victimological determi-
nants (abuse of the law and temporary seizure 
of foreign vehicles by law enforcement agen-
cies and other paramilitary units; a signifi cant 
decrease in the standard of living of the popu-
lation in recent years, including the need for 
the illegal movement of citizens to another’s 
place of work and employment.

Keywords: victimology, victim, vehicles, 
unlawful taking, prevention.
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ÎÑÎÁËÈÂÎÑÒ² ÇÀÐÓÁ²ÆÍÎÃÎ ÄÎÑÂ²ÄÓ 
ÊÐÈÌ²ÍÀËÜÍÎ-ÏÐÀÂÎÂÎ¯ ÎÕÎÐÎÍÈ 

ÏÐÀÖ²ÂÍÈÊ²Â ÏÐÀÂÎÎÕÎÐÎÍÍÈÕ ÎÐÃÀÍ²Â

Проаналізовано досвід країн романо-гер-
манської та англо-американської правових 
систем у сфері кримінально-правової охоро-
ни працівників правоохоронних органів.
Акцентовано увагу на тому, що у країнах 

романо-германської правової сім’ї віддається 
пріоритет кримінально-правового захисту 
життя і здоров’я людини перед відносинами 
у сфері порядку управління або авторитету 
органів державної влади; кримінально-пра-
вовий захист здоров’я працівників правоохо-
ронних органів є узагальненим на підставі 
правового статусу потерпілого; в окремих 
випадках близькі особи потерпілих не забез-
печені належним кримінально-правовим за-
хистом; відсутня диференціація криміналь-
ної відповідальності за насильство стосовно 
співробітника правоохоронного органу тощо.
Відмічається, що у в американському 

кримінальному праві немає окремого складу 
злочину про погрозу або насильство за кри-
терієм належності потерпілого до службов-
ців правоохоронних органів. Закріплюється 
узагальнена законодавча конструкція кри-
мінально-правового захисту публічних служ-
бовців, у категорію яких входять також і 
правоохоронці, враховуючи юридичну приро-
ду їх служби.
Констатовано, що дослідження мож-

ливостей запозичення зарубіжних правових 
зразків з метою оптимізації українського 
законодавства про кримінальну відповідаль-
ність за погрозу або насильство щодо пра-
цівників правоохоронних органів виявило як 
перспективні положення відповідних нор-

 ÊÎÍÄÐÀÒÎÂ Âîëîäèìèð Ãàð³éîâè÷ - çäîáóâà÷ Äîíåöüêîãî þðèäè÷íîãî 
³íñòèòóòó ÌÂÑ Óêðà¿íè

ÓÄÊ: 342.9(477) 

мативно-правих актів, так і низку пере-
ваг вітчизняного КК. Окреслено відповідні 
напрями подальших досліджень щодо впро-
вадження прогресивних підходів до процесу 
вдосконалення кримінально-правової кон-
струкції складу злочину, ознаки якого закрі-
плені в ст. 345 КК України.
Ключові слова: кримінально-правовий 

захист, зарубіжний досвід, компаративісти-
ка, працівник, правоохоронний орган.

Кримінально-правовий захист правоохо-
ронної діяльності є невід’ємним елементом 
організації ефективної системи протидії зло-
чинності в цілому. У зв’язку з цим удоско-
налення кримінально-правових норм про 
відповідальність за погрозу або насильство 
щодо працівників правоохоронних органів 
є одним з найбільш актуальних завдань су-
часної науки і практики.
Зазначена проблематика тією чи іншою 

мірою знайшла своє висвітлення в роботах 
таких учених, як С.М. Алфьоров, О.М. Бан-
дурка, А.В. Бойко, І.М. Залялова, В.І. Осад-
чий, В.В. Притула, А.В. Савченко, В.В. Ста-
шис. Визнаючи значний внесок зазначених 
учених у розробку різних питань кримі-
нальної відповідальності за погрозу або на-
сильство щодо працівника правоохорон-
ного органу, варто відзначити недостатній 
рівень розробленості компаративістського 
аспекту зазначеного питання. Водночас, по-
рівняльно-правовий метод є одним з ключо-
вих у кримінально-правових дослідженнях. 
Його використання дає змогу враховувати 



122Ïðàâî.ua ¹ 1, 2020

Êðèì³íàëüíå ïðàâî, êðèì³íàëüíèé ïðîöåñ òà êðèì³íàë³ñòèêà

кращі зарубіжні правові зразки в процесі 
реформування вітчизняного законодавства 
[1, c. 7-8]. Зазначені обставини в сукупності 
зумовлюють актуальність теми цієї статті.
Метою статті є аналіз особливостей зару-

біжного досвіду кримінально-правової охо-
рони працівників правоохоронних органів. 
Насамперед нас цікавить досвід кра-

їн романо-германської правової сім’ї. Вар-
то відзначити, що найбільш захищеними в 
кримінально-правовому контексті є право-
охоронці Франції. Звертає на себе увагу та 
обставина, що норми про кримінальну від-
повідальність за замах на життя і здоров’я 
співробітників правоохоронних органів 
перебувають у розділі І глави ІІ параграфа 
ІІ «Про посягання на особистість людини» 
Кримінального кодексу Франції. Так, ч. 4 ст. 
222-8 КК Франції передбачає кримінальну 
відповідальність за катування, жорстокі дії 
та інші насильницькі дії щодо магістрату, 
присяжного засідателя, адвоката, публіч-
ного службовця, представника закону, упо-
вноваженого міністром юстиції (нотаріус, 
представник суду та ін.), військовослужбов-
ця жандармерії, службовця національної 
поліції, митниці, пенітенціарної адміністра-
ції або будь-якої іншої особи, яка наділена 
публічною владою, або особи, на яку покла-
дено будь-який обов’язок щодо публічної 
служби, за виконанні або у зв’язку з вико-
нанням цих функцій, якщо статус потерпі-
лого є очевидним для винного [2, с. 287]. 
З наведеного тексту статті можна зробити 
кілька висновків.
По-перше, французькі парламентарі від-

дають пріоритет кримінально-правовому 
захисту життя і здоров’я людини перед від-
носинами у сфері порядку управління або 
авторитету органів державної влади, незва-
жаючи на публічний правовий статус потер-
пілого (зокрема й статус співробітника пра-
воохоронного органу).
По-друге, кримінально-правовий за-

хист здоров’я представників влади та інших 
осіб, які виконують публічні функції за КК 
Франції, є узагальненим на підставі право-
вого статусу потерпілого в межах зазначеної 
групи.
По-третє, серед імовірних потерпілих не 

виділені близькі особи (або ж родичі) пра-

цівника правоохоронного органу та інші ка-
тегорії потерпілих.
По-четверте, як недолік варто розгляда-

ти відсутність диференціації кримінальної 
відповідальності залежно від тяжкості на-
сильства, що застосовується до співробітни-
ка правоохоронного органу, що не сприяє 
її індивідуалізації. Хоча за вчинення цього 
злочину французьким законодавцем визна-
чені досить широкі межі відносно визна-
ченої санкції, а саме: особа, яка визнана су-
дом винною у вчиненні вказаного злочину, 
підлягає покаранню у вигляді позбавлення 
волі на строк від 15 до 30 років [2, с. 288].
По-п’яте, законодавець Франції закрі-

плює особливості суб’єктивної сторони до-
сліджуваного складу злочину, серед яких 
доцільно звернути увагу на мотив і мету, які 
пов’язують з реакцією на виконання потер-
пілим службових функцій, а також на осо-
бливості інтелектуального складника умис-
лу – усвідомлення винним спеціального 
правового статусу потерпілого. 
Варто також окремо розглянути досвід 

Німеччини. Інша картина правової регла-
ментації кримінальної відповідальності за 
погрозу або насильство щодо працівників 
правоохоронних органів розкривається під 
час аналізу КК Федеративної Республіки Ні-
меччина (далі – ФРН). Так, відповідно до 
параграфу 113, який розміщений у розді-
лі VI, злочинною визнається протидія, яка 
чиниться посадовій особі або військовос-
лужбовцеві, який призначений виконувати 
закони, правові приписи, вироки, рішення 
суду або розпорядження, за здійснення ним 
таких службових дій шляхом насильства або 
погрози застосування насильства, або на-
пад за цих обставин на нього 3, с. 173]. Від-
повідно до параграфу 114 до службової дії 
посадової особи за змістом пункту 113 при-
рівнюються дії з виконання рішень осіб, які 
мають права і обов’язки службовців поліції 
або допоміжних чиновників прокуратури, 
які не є посадовими особами [3, с. 174]. Від-
разу ж звернемо увагу на те, що КК ФРН не 
містить норму, яка б прямо відповідала зміс-
ту ст. 345 КК України, тобто передбачала б 
кримінальну відповідальність за погрозу або 
насильство щодо працівника правоохорон-
ного органу. Як можна переконатися, зло-
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чинними визнаються дії, вчинені як проти-
дія працівникові правоохоронного органу 
(посадовій особі, військовослужбовцю, полі-
цейському й іншим особам, передбаченим у 
параграфах 113, 114 КК ФРН) безпосеред-
ньо за виконання ним службових обов’язків. 
Зазначеній конструкції більшою мірою від-
повідає ст. 342 КК України.
Разом з тим, варто звернути увагу на по-

ложення п. 4 параграфу 113 КК ФРН, згідно 
з яким пом’якшуючою кримінальну відпо-
відальність обставиною є помилка винно-
го, яка полягає в неправильній оцінці дій 
правоохоронця як неправомірних за умови, 
що винний міг уникнути помилки [3, с. 174-
175]. У зв’язку з наведеним положенням КК 
ФРН вважаємо за доцільне досліджувати й 
питання про особливості правової регла-
ментації і кваліфікації діянь винного з при-
воду загрози або насильства щодо співро-
бітника правоохоронного органу, скоєних 
за наявності добросовісної помилки, тобто 
якщо особа не мала можливості уникнути 
помилки в оцінюванні службової діяльності 
правоохоронця як неправомірної.
Щодо досвіду англо-американських кра-

їн, то необхідно відзначити певні відміннос-
ті в правовій регламентації кримінальної 
відповідальності за погрозу або насильство 
щодо співробітника, які простежуються в 
США, Великобританії, Австралії, Аргентині 
тощо. Джерела права в зазначених країнах 
досить різнорідні як за формою (зокрема, 
традиційно істотну роль відіграє судовий 
прецедент), так і за юридичною силою, що 
ще більшою мірою диференціює наявні під-
ходи.
Так, згідно з п. «B» ч. 1 ст. 240.2 Примір-

ного кримінального кодексу США – «Загро-
зи або інші способи недозволеного впливу 
у зв’язку з питаннями, які мають офіційне, 
політичне значення» – злочинною визна-
ється загроза заподіяння шкоди будь-якій 
посадові особі з метою вплинути на її рішен-
ня, думки, рекомендації, голосування або 
здійснення нею в іншій формі належного 
права на розсуд у судовому або адміністра-
тивному провадженні [4]. Крім того, за ст. 
240.4 зазначеного нормативно-правового 
акту – «Помста за вчинену в минулому дію 
за посадою» – кримінально караним визна-

ється заподіяння іншій особі шкоди шляхом 
вчинення будь-якого незаконного впливу у 
вигляді помсти за будь-які законно вчинені 
в минулому цією особою як публічним служ-
бовцем дії [9]. У цілому кримінальні кодекси 
більшості штатів США дублюють ці поло-
ження в найбільш узагальненому вигляді 
без додаткового опису характеру загроз і 
насильства, тяжкості останнього, характе-
ристики потерпілого, що дає змогу вико-
ристовувати наведені норми як універсаль-
ні моделі кримінально-правової охорони 
співробітників правоохоронних органів від 
погроз і насильства у зв’язку з їхньою служ-
бовою діяльністю.
Отже, в американському кримінальному 

праві немає окремого складу злочину про 
погрозу або насильство за критерієм належ-
ності потерпілого до службовців правоохо-
ронних органів. Закріплюється узагальнена 
законодавча конструкція кримінально-пра-
вового захисту публічних службовців, у кате-
горію яких входять також і правоохоронці, 
враховуючи юридичну природу їх служби. 
Причому ч. 1 ст. 240.2 Примірного кримі-
нального кодексу США більшою мірою сто-
сується втручання в діяльність працівника 
правоохоронного органу, судового експер-
та, працівника державної виконавчої служ-
би, приватного виконавця або втручання в 
діяльність державного діяча; п. 240.4 – по-
грози або насильства щодо працівника пра-
воохоронного органу, державного або гро-
мадського діяча. В Америці не виділяється 
погроза насильством, вчинена за мотивами 
помсти за минулу службову діяльність по-
терпілого. Зазначається виключно фактич-
не насильство. З одного боку, такий підхід 
обґрунтовується бажаннями законодавця 
попередити настання суспільно небезпеч-
них наслідків шляхом перенесення моменту 
закінчення злочину на більш ранню стадію 
й формуванням усіченого складу злочину, 
а з іншого – виявляється обмеженість кри-
мінально-правового захисту щодо випадків 
погроз із метою помсти, а не з метою впли-
нути на його рішення, поведінку.
Помітною також є і відсутність у відпо-

відних складах злочинів вказівки на близь-
ких правоохоронцю (іншого публічного 
службовця) осіб як на потерпілих, а також і 
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суспільно небезпечних дій щодо власності в 
контексті помсти за службову діяльність.
Таким чином, дослідження можливос-

тей запозичення зарубіжних правових зраз-
ків з метою оптимізації українського законо-
давства про кримінальну відповідальність 
за погрозу або насильство щодо працівни-
ків правоохоронних органів виявило як 
перспективні положення відповідних нор-
мативно-правих актів, так і низку переваг 
вітчизняного КК. Окреслено відповідні на-
прями подальших досліджень щодо впрова-
дження прогресивних підходів до процесу 
вдосконалення кримінально-правової кон-
струкції складу злочину, ознаки якого закрі-
плені в ст. 345 КК України.
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SUMMARY 
The experience of the countries of the Romano-

German and Anglo-American legal systems in the 
fi eld of criminal law protection of law enforcement 
offi cers is analyzed.

The attention is focused on the fact that in the 
countries of the Romano-German legal family: 
priority is given to the criminal legal protection 
of human life and health, and not to relations 
in the sphere of governance or authority of state 
authorities; the criminal legal protection of the 
health of law enforcement offi cials is generalized 
on the basis of the legal status of the victim; in some 
cases, the relatives of the victims are not provided 
with adequate criminal law protection; there is no 
differentiation of criminal liability for violence 
against a law enforcement offi cer, etc.

It is noted that in American criminal law there 
is no separate corpus delicti or threat of violence 
according to the criterion of the attitude of the 
victim to law enforcement offi cials. The generalized 
legislative structure of the criminal legal protection 
of public servants is consolidated, the category of 
which also includes law enforcement offi cers, given 
the legal nature of their service.

It was stated that studies of the possibilities of 
borrowing foreign legal samples in order to optimize 
Ukrainian legislation on criminal liability for 
threats or violence against law enforcement offi cers 
revealed both promising provisions of the relevant 
regulatory legal acts and a number of advantages 
of the Criminal Code of Ukraine. The relevant 
areas of further research on the introduction of 
progressive approaches to the process of improving 
the criminal law structure of the crime, the signs of 
which are enshrined in Art. 345 of the Criminal 
Code of Ukraine.

Key words: criminal defense, foreign 
experience, comparative studies, employee, law 
enforcement agency.
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ÇËÎ×ÈÍÈ ÏÐÎÒÈ ÃÐÎÌÀÄÑÜÊÎÃÎ ÏÎÐßÄÊÓ ÒÀ 
ÌÎÐÀËÜÍÎÑÒ² Â ÇÀÊÎÍÎÄÀÂÑÒÂ² ÓÊÐÀ¯ÍÈ ÒÀ 

ÊÐÀ¯ÍÀÕ ªÂÐÎÏÅÉÑÜÊÎÃÎ ÑÎÞÇÓ

У цій статті досліджено теоретичні 
питання переліку та складу злочинів про-
ти громадського порядку та моральності в 
Україні у порівнянні зі законодавством країн 
Європейського Союзу. Оглянуто потребу ана-
лізу іноземного законодавства, дослідження 
науки кримінального права та криміналь-
ного законодавства іноземних країн. Прак-
тичність підходу адаптування зарубіжно-
го законодавства до національного полягає 
в тому, щоб побачити вплив на розвиток 
національного законодавства позитивного 
зарубіжного досвіду насамперед тих країн, 
національні правопорядки яких є найбільш 
сумісними з правовою системою України. 
Було проведено аналогію переліку злочинів 
проти громадського порядку та моральнос-
ті в українському кримінальному законодав-
стві та таких країн як Франція, Польша, 
Німеччина, Латвія, Голландія тощо. 
Ключові слова: кримінальне право, зло-

чини проти громадського порядку та мо-
ральності, законодавство Європейського Со-
юзу.
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передбаченими злочинами. Станом на 2019 
рік Україна посідала досить низьку 150 схо-
динку із 163-х позицій за міжнародним рей-
тингом найбезпечніших для життя країн під 
назвою Global Peace Index. Цей фактор вказує 
на те, що у законодавстві та системі право-
охоронних органів існують проблеми, які по-
требуть поступовго вирішення. Відомості про 
зареєстровані кримінальні правопорушення 
узагальнюються у звітності №1 «Єдиний звіт 
про кримінальні правопорушення», що фор-
мується щомісячно з наростаючим підсумком 
з початку звітного періоду на підставі даних, 
внесених до Єдиного реєстру досудових роз-
слідувань. Відтак протягом січня-вересня 
2018 року було зареєстровано, наприклад, 
8909 випадків вчинення такого кримінально-
го правопорушення як групове порушення 
громадського порядку та 3959 випадків здій-
снення наруги над могилою, іншим місцем 
поховання або над тілом померлого, 2367 
випадків сутенерства. Як бачимо, статистика 
невтішна, що вказує на важливість вивчення 
зарубіжного досвіду з цього питання та імпле-
ментацію в національне законодавство. [1, с.6]

Аналіз останніх досліджень 
та публікацій

Аналіз судової практики у цій сфері, науко-
вих статей, праць провідних юристів та пра-
цівників правоохоронних органів вказують 
на численні проблеми правозастосування та 
кваліфікації злочинів проти громадського по-
рядку та моральності. Насамперед, це зумов-
лено недосконалістю правотворчої техніки, 

Постановка проблеми
Одним із основоположних елементів ефек-

тивної протидії злочинності є правильна кри-
мінально-правова оцінка поведінки особи, що 
ґрунтується на встановленні ознак криміналь-
ного правопорушення, закріплення відповід-
ної норми та встановлення відповідності цих 
ознак складу злочину. Належна кваліфікація 
покликана усувати суперечності та неодноз-
начні підходи до визначення діянь конкретно 
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неоднозначності формулювань норм та різно-
го їх тлумачення. Характеристику злочинів 
проти громадського порядку та моральності 
досліджували у своїх працях такі вчені, як: 
М.І. Бажанов, В.В. Дзундза, І.М. Даньшин, 
В.В. Вітвицька, С.Ф. Денисов, , О.О. Дудоров, 
П.П. Михайленко, І.Я. Козаченко, І.М. Ко-
потун, , О.М. Костенко, М.Й. Коржанський, 
А.В. Ландіна, П.С. Матишевський, Л.О. Куз-
нецова, , В.О. Навроцький, Г.І. Піщенко, , В.І. 
Осадчий, В.В. Налуцишин, М.І. Панов, Л.С. 
Кучанська, C. П. Репецький, Р.П. Олійничук 
та інші. 

Виділення не вирішених раніше 
частин загальної проблеми

Після підписання Угоди про асоціацію між 
Україною та Європейським Союзом, Україна 
обрала чіткий і стабільний вектор свого роз-
витку, а тому на порядку денному стоїть ви-
рішення таких питань як шляхи європейської 
інтеграції та приведення українського законо-
давства у відповідність європейському. Стан-
дарти сучасного демократичного суспільства, 
які є гаслом існування та розвитку європей-
ських країн, зумовлюють перегляд чинних 
кодифікованих актів, і Кримінальний кодекс 
України не є виключенням. Залишається 
недостатньо дослідженими основні аспекти 
кримінально караних діянь, які посягають на 
суспільний порядок та моральні цінності, ви-
користовуючи метод компаративістики. 

Мета статті
Значення проведеного дослідження по-

лягає у застосуванні методу компаративістики 
для аналізу основних характеристик злочинів 
проти громадського порядку та моральності у 
кримінальному законодавстві України та кра-
їн Європейського Союзу. 

Виклад основного матеріалу 
дослідження

У Конституції України закріплений при-
мат міжнародно-правових актів над норма-
тивно-правовими актами України. У Кримі-
нальному кодексі дублюється це положення 
про те, що кримінальне законодавство засно-
ване на загальновизнаних принципах та нор-
мах міжнародного права. В.В. Налуцишин з 
приводу цього питання вказує на наявність 

потреби аналізу іноземного законодавства, 
дослідження науки кримінального права та 
кримінального законодавства іноземних кра-
їн. Основною метою залучення іноземного 
досвіду у кримінально-правову сферу є узго-
дження політики держави щодо недопущен-
ня інтернаціональності злочинності. Як вва-
жає В.В. Налуцишин: «Практичність підходу 
адаптування зарубіжного законодавства до 
національного полягає в тому, щоб побачити 
вплив на розвиток національного законодав-
ства позитивного зарубіжного досвіду насам-
перед тих країн, національні правопорядки 
яких є найбільш сумісними з правовою систе-
мою України». [2, с. 33]
Компаративістика у юриспруденції (лат. 

Соmраго — порівнюю) —це метод вивчення 
правових систем різних держав шляхом зі-
ставлення систем права, однойменних дер-
жавних і правових інститутів, принципів пра-
ва і правових норм. Можливості цього мето-
ду використовуються також для вирішення 
кримінально-правової проблематики, серед 
яких: по-перше, існування гармонізованих, 
уніфікованих кримінально-правових норм у 
межах держав, що є членами ООН, міжнарод-
но-правових норм прямої дії, зокрема таких 
як «поняття злочину», «види кримінального 
покарання», «обставини, що пом’якшують та 
обтяжують покарання» тощо; по-друге, дає 
змогу врахувати тенденції міжнародного пра-
ва, особливо тих, що стосуються сфери прав 
людини. По-третє, декриміналізація у тих 
випадках де це є доцільним та актуальним, 
підвищення ролі кримінально-правового за-
охочення. По-четверте, вирішення проблем 
колізій у законодавствах. [3, 18-20] 
Для початку, варто проаналізувати, яким 

чином згрупували та як характеризують ві-
тчизняні законодавці злочини проти громад-
ського порядку та моральності. Громадський 
порядок – це суспільні відносини, що забез-
печують нормальні умови у різних сферах 
життєдіяльності людей. Моральність полягає, 
насамперед, в закріпленні етико-культурних 
норм, правил поведінки, які закріпилися за 
певним суспільством на основі традицій та 
історико-культурних факторів. [4, c.559-567] 
Беручи до уваги особливості безпосеред-
ніх об’єктів цих злочинів, їх можна поділити 
на 2 групи:1)злочини проти громадського 
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порядку(групове порушення громадського 
порядку; масові заворушення; заклики до 
вчинення дій, що загрожують порушенню ма-
совому порядку; хуліганство); 2)злочини про-
ти моральності(наруга над могилою; знищен-
ня, руйнування або пошкодження пам’яток 
– об’єктів культурної спадщини та самовільне 
проведення пошукових робіт на археологіч-
ній пам’ятці; знищення, пошкодження або 
приховування документів чи унікальних до-
кументів Національного архівного фонду; 
жорстоке поводження з тваринами; ввезення, 
виготовлення або розповсюдження творів, 
що пропагують культ насильства і жорстоко-
сті; ввезення, виготовленні та збут порногра-
фічних предметів; створення або утримання 
місць розпусти і звідництво; сутенерство або 
втягнення особи в заняття проституцією; 
втягнення неповнолітніх у злочинну діяль-
ність). [5]
Група злочинів проти громадського по-

рядку та моральності бере свій початок з ХІХ 
століття. Підходи щодо їх визначення були 
суперечливими. Деякі країни ототожнювали 
їх зі злочинами проти сексуальної свободи та 
моральності (Угорське кримінальне уложен-
ня) та злочинами проти основ національної 
безпеки (Кримінальний кодекс Франції). Іс-
торично злочини проти громадського поряд-
ку в джерелах континентальних систем пра-
ва ототожнювалися зі «life crimes», що має на 
увазі злочини в повсякденному житті. Кожна 
окрема людина є відображенням накладених 
моральних принципів та установок, культури, 
звичок, виховання, а тому правила поведінки, 
які прививаються з дитинства сприяють тому, 
що індивіди, незалежно від віку, статі, раси, 
національності розуміють та вірять, що погані 
манери, незадовільна поведінка у публічних 
місцях може зруйнувати якість життя. Інші ж 
навпаки вбачають у криміналізації таких ді-
янь посягання на свободу окремих людей. [6, 
с. 369-370] Наприклад, Кримінальний закон 
Польщі закріплює аналогічні злочинам проти 
громадського порядку та моральності в розді-
лі про злочини проти сексуальної волі та мо-
ральності й про злочини проти публічного по-
рядку.[7, с. 177] У кримінальному законодав-
стві Голландії глава сьома та восьма всановлює 
відповіальність за злочини, що загрожують 
загальній безпеці людей і власності та зло-

чини проти державної влади. Кримінальний 
кодекс Іспанії закріплює аналогічні норми у 
розділі двадцять другому: злочини проти гро-
мадського порядку. [8, с.256] Провівши аналіз 
кримінального законодавства деяких країн 
Європейського Союзу, що належать до різ-
них правових систем, було встановлено такий 
факт, що тотожні склади злочинів, віднесені 
Кримінальним кодексом України до злочинів 
проти громадського порядку та моральнос-
ті відсутні, а віднесені до різних груп кримі-
нальних правопорушень, що певною мірою 
залежить від того, що саме держава тлумачить 
під порядком та моральністю. Так чи інакше, 
вони мають різні назва або розміщені у різних 
розділах, що вказує на різні підходи до їх ви-
значення. Наприклад, лише в кримінальному 
законі Франції встановлена відповідальність 
за групові порушення громадського порядку, 
інші країні криміналізують масові заворушен-
ня, до яких відносяться і ті, які є груповими 
порушеннями громадського порядку. 
Перелік кримінальних правопорушень, 

які підпадають під критерій посягання на 
громадський порядок та моральність у різних 
країнах свій чітко визначений, але за загаль-
ним правилом до них належать: хуліганство, 
масові заворушення, блокування та створен-
ня перешкод для руху транспорту, вандалізм, 
розпиття алкогольних напоїв, проституція, 
розповсюдження порнографії, жорстоке по-
водження з тваринами, посягання на основні 
моральні принципи і цінності у сфері духо-
вного життя, у сфері статевих відносин тощо. 

 Розглянемо цю групу злочинів на прикла-
ді Республіки Франції, що належить до конти-
нентальної системи права. Стаття 431-4 Кри-
мінального Кодексу Франції встановлює кара-
ність за діяння, що не знайомі українському 
кримінальному законодавству, а саме, діяння 
особи, у якої відсутня зброя, що полягають в 
умисному продовження участі у зібранні піс-
ля вимог суб’єкта владних повноважень при-
пинити ці дії. Виділення як родового об’єкту 
– громадський спокій (Книга 4 – про злочини 
й провини проти націй, держави й громад-
ського спокою, про посягання на державну 
владу, посягання на громадський спокій КК 
Франції) та державні й суспільні основи вказує 
на схожість з вітчизняним законодавством. [6, 
с. 369-370] Відмінність проявляється в тому, 
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що в українському законодавстві наголос зро-
блено на громадському порядку в цілому, а в 
країнах Європейського Союзу виділяють саме 
громадський спокій, який є складовою гро-
мадського порядку. Зокрема, і посилена від-
повідальність встановлена за такі протиправ-
ні діяння як участь у зборищах, натовпах, що 
безпосередньо завдають шкоди громадсько-
му спокою. З цього логічно виходить висно-
вок, що країни Західної Європи (на прикладі 
Франції) дуже поважають та охороняють свій 
особистий та суспільний простір, емоційне та 
психологічне благополуччя, встановлюючи 
кримінальні санкції за діяння, які посягають 
на них.
Дослідження законодавства країн Євро-

пи показує, що майже всі містять у власних 
кримінальних законах відповідальність за дії, 
мотивовані явною неповагою до суспільства – 
хуліганство. Беззаперечно, назва цього кримі-
нального караного діяння може відрізнятися 
і залежить від того, яке значення в нього вкла-
дає та чи інша держава. Це може бути «хулі-
ганство», як в Україні та в більшості постра-
дянських країн, «хуліганські дії», як у Кримі-
нальному кодексі Голландії, «злісне хуліган-
ство» у Естонії тощо. Наприклад, кримінальне 
законодавство Голландії (статтях 142-143) та 
Іспанії (статті 557, 558) основними ознаками 
цього злочину закріплюють публічність та 
зухвалість. [8, с.257] У свою чергу, Криміналь-
ний кодекс України публічний характер тако-
го діяння не є обов’язковим. [12, с.643] Деякі 
країни пов’язують вчинення хуліганських 
дій з актами сексуального характеру. У Кри-
мінальному кодексі Федеративної республіки 
Німеччина передбачена відповідальність за 
публічні сексуальні дії, якими умисно чи усві-
домлено порушено норми суспільної моралі у 
вигляді позбавлення волі на термін до одного 
року або штраф. [9, с.347-350]
Доцільним буде наголосити на тому факті, 

що не всі кримінальні закони країн Європей-
ського Союзу встановлюють відповідальність 
за створення та утримання місць розпусти. 
Неоднозначним залишаються і підходи в 
питаннях криміналізації проституції. Лише 
п’ять країн Європи, такі як: Німеччина, Ав-
стрія, Ліхтенштейн, Нідерланди та Греція ле-
галізували місця розпусти. Сімнадцять країн 
декриміналізували проституцію на законодав-

чому рівні, але заборонивши при цьому «бор-
делі». У дванадцяти країнах Європейського 
Союзу проституція навпаки визнається кри-
мінально караним діянням та навіть перед-
бачена кримінальна відповідальність повій. 
Норвегія, Ісландія встановили кримінальну 
відповідальність також і клієнтів. В Україні з 
2006 року заняття проституцією декриміналі-
зовано, але й не легалізовано, тобто це питан-
ня конкретно не вирішено. Це вказує на те, 
що ще не вироблений єдиний підхід з цього 
приводу, а дискусії точаться до сих пір. Кри-
мінальний кодекс Франції чітко регламентує у 
статті 225(10) відповідальність за створення та 
утримання місць розпусти. [6, с.371] Ця нор-
ма стосується саме володіння, використання, 
фінансування чи сприяння будь-якими діями 
закладу в систематичному допуску та пошуку 
клієнтів для задоволення фізичних потреб 
сексуального характеру. 
Встановлення мінімального віку для при-

тягнення до відповідальності за злочини про-
ти громадського порядку та моральності ха-
рактеризується також своїми особливостями. 
Наприклад, суб’єктом групового порушення 
громадського порядку у більшості країн Єв-
ропи є особа, яка досягла 14-річного віку. 
Франція знизила вік такої особи до 13 років. 
Дивлячись на національне законодавство, 
то лише чітко вказаний перелік злочинів пе-
редбачає відповідальність у такому ранньому 
14-річному віці, а суб’єктом групового пору-
шення громадського порядку може бути тіль-
ки 16-річна особа. У свою чергу, країни Євро-
пи зниження мінімального віку притягнення 
до кримінальної відповідальності пояснюють 
особливостями розвитку розумових здібнос-
тей дитини, яка вже може і повинна повно-
цінно розуміти значення та наслідки своїх дій 
та поважати суспільство. [6, с.371]
Для порівняння суворості санкцій за зло-

чини проти громадського порядку візьмемо 
групове порушення громадського порядку, 
що є одним з найменш суспільно небезпечних 
діянь у цій групі злочинів. Найбільш жорсткі 
покарання встановлені у Молдові та Латвії. У 
статті 226 Кримінального кодексу Латвії вста-
новлено максимальне покарання у вигляді 
позбавлення волі на строк до 6 років, а стаття 
285 Кримінального кодексу Молдови – до 10 
років позбавлення волі. В Україні зовсім по-
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іншому: групове порушення громадського по-
рядку карається лише штрафом або арештом 
на строк до 6 місяців. [10,с.323;11, с.246; 4]

Висновки
Отже, злочини проти громадського по-

рядку та моральності являють собою діян-
ня, які не відповідають загальним ідеям та 
уявленням соціуму про поведінку та пра-
вопорядок та моральним цінностям. Їхня 
суспільна небезпечність полягає в тому, що 
такі діяння є особливо деструктивними для 
суспільства, оскільки вносять розлад до по-
всякденного, нормального функціонування 
спільноти. У кримінальному законодавстві 
України наведений розширений перелік 
злочинів, які посягають на громадський 
порядок та моральність, що створює неви-
значеність та двозначність у застосуванні 
тих чи інших норм. Залишаються складни-
ми питання розмежування хуліганства від 
дрібного хуліганства, масові заворушення 
від злочинів проти громадського порядку, 
що потребує якісної довготривалої судо-
вої практики з цих питань, щоб дотриму-
ючись принципу правової визначеності, 
об’єктивно розуміти та відрізняти одне ді-
яння від іншого. Європейське законодав-
ство, з одного боку, визначає аналогічні ді-
яння, що і в Україні, як такі, що порушують 
громадський порядок та моральність, але, з 
іншого боку, є і суттєві відмінності, які по-
лягають в тому, що чимало злочинів відне-
сені до інших груп: злочинів проти життя 
та здоров’я, проти держави та нації тощо, а 
деякі з них навпаки декриміналізовані, на-
приклад проституція чи утримання місць 
розпусти. Вивчення основних відмінностей, 
аналіз рівня злочинності та розкриття зло-
чинів у Європі та Україні дає змогу зрозумі-
ти, які саме позитивні аспекти європейсько-
го законодавства варто запозичити. 
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CRIMES AGAINST PUBLIC ORDER AND 
MORALITY IN UKRAINIAN AND EURO-

PEAN LEGISLATIONS 
In this article the analysis of crimes against a 

public peace and morality in Ukrainian and Euro-
pean legislation is conducted. Public order crimes 
are actions that do not conform to society’s gen-
eral ideas of normal social behavior and moral 
values. Their social danger consists in destructive 
consequences for public order because they cause 
disorder in ordinary people`s lives and violate 
the functioning of the community. In this article 
is enlightened such a practical tool as a method 
of comparison that gives an opportunity to fi gure 
out problems in national legislation, try to unify 
terms and absorb positive experience of European 
countries (France, Latvia, Germany, Poland, Mol-
dova, Netherlands etc). Ukrainian and European 
legislations have not only many similar aspects but 
also a huge amount of distinctions. These coun-
tries are taken as a model because of lower level 
of criminal than in Ukraine and high observance, 
protection and respect of human rights. 

Practical value of comparative approach and 
approach of adaptation consists in borrowing 
some conceptual ideas and implementation in 
our national legislation. The opportunities of this 
method are used for dealing with such a criminal 
law issues as:1) fi rstly, harmonization and unifi ca-
tion of laws in the countries that are members of 
UN, directly applicable international laws such as 
«the notion of crime», «criminal penalties» etc.; 2)
secondly, It gives an opportunity to take into ac-
count tendencies of international law, especially 
concerning with human rights. One of the fun-
damental elements of effective dealing with the 
crimes is right and accurate criminal estimation 
and qualifi cation of human`s actions. Such a qual-
ifi cation is based on establishment of all signs of 
criminal offence and consolidation a specifi c law. 
Appropriate qualifi cation aims to eliminate con-
tradictions and ambiguous approaches to defi ni-
tion of deeds as crimes. 

So, analisys of main distinctions in legislations, 
analisys of crime rate statistics of solved crimes in 
Europe and in Ukraine leads to understanding of 
what provisions we need to borrow. 

Key words: criminal law, crimes against a 
public peace and morality, European legislation.
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Ï²ÄÑÒÀÂÈ ÂÈÇÍÀÍÍß ÄÎÊÀÇ²Â ÍÅÄÎÏÓÑÒÈÌÈÌÈ 
Ó ÊÎÍÒÅÊÑÒ² ÑÒÀÍÄÀÐÒ²Â ¯Õ ÄÎÏÓÑÒÈÌÎÑÒ²: 

ÇÀÊÎÍÎÄÀÂ×ÈÉ Ï²ÄÕ²Ä 
² ÏÐÀÊÒÈÊÀ ÂÅÐÕÎÂÍÎÃÎ ÑÓÄÓ

Статья посвящена раскрытию ос-
нований признания доказательств недо-
пустимыми в контексте стандартов их 
допустимости. На основе анализа норм уго-
ловного процессуального закона осуществля-
ется классификация оснований признания 
доказательств недопустимыми. С учетом 
норм УПК Украины и судебной практи-
ки Верховного Суда приводятся основания 
признания доказательств недопустимыми, 
охватывающиеся каждой из выделенных 
групп. Указывается на разрешение вопроса 
о допустимости/недопустимости доказа-
тельств на основе внутреннего убеждения 
суда, ограничивающемся закрепленными 
нормами уголовного процессуального зако-
на существенными нарушениями прав и 
основных свобод человека. Выделяется ряд 
аспектов, подлежащих учету судом при раз-
решении вопроса о недопустимости доказа-
тельств вследствие существенного наруше-
ния норм уголовного процессуального закона.
Ключевые слова: стандарты доказы-

вания, стандарты допустимости доказа-
тельств, допустимость доказательств, до-
пустимые доказательства, Верховный Суд.

 ÊÐÅÒ Ãàëèíà Ðîìàí³âíà - ñóääÿ Êàñàö³éíîãî êðèì³íàëüíîãî ñóäó ó ñêëàä³ 
Âåðõîâíîãî Ñóäó, êàíäèäàò þðèäè÷íèõ íàóê, äîöåíò

ÓÄÊ 343.14

ного КПК України, в якому законодавець 
визначив поняття допустимих доказів (ч. 1 
ст. 86), закріпив обов’язок суб’єктів дока-
зування здійснити оцінку доказів із точки 
зору їх допустимості (ч. 1 ст. 94), поклав 
тягар доказування допустимості доказів на 
сторону, що їх подає (ч. 2 ст. 92), перед-
бачив низку підстав визнання доказів не-
допустимими (ст. 87, ч. 5 ст. 101, ч. 8 ст. 
223, ч. 3 ст. 233 і ч. 12 ст. 290), врегулю-
вав особливості визначення допустимості 
окремих доказів (ст. ст. 88 і 88-1), визначив 
порядок визнання доказів недопустимими 
(ст. 89), вказав на преюдиціальне значен-
ня рішень судів у питаннях допустимості 
доказів (ст. 90), поклав на суд апеляційної 
інстанції обов’язок відображати мотиви 
визнання окремих доказів недопустимими 
в ухвалі (п. 2 ч. 1 ст. 419), визначив осо-
бливості встановлення допустимості до-
казів, отриманих під час міжнародного 
співробітництва під час кримінального 
провадження (ч. 2 ст. 550, ч. 2 ст. 553 і ч. 2 
ст. 598) та передбачив наслідки визнання 
доказів недопустимими (ч. 2 ст. 86 і ч. 1 
ст. 87).
У доктрині кримінального процесу до-

слідженню проблематики як допустимості 
доказів, так і стандартів доказування при-
свячена істотна увага. Сутність допусти-
мості як процесуальної властивості доказів 
та підстави, порядок і правові наслідки 
визнання їх недопустимими розкривають-
ся у працях Н.М. Басай, Г.П. Власової, 
М.В. Гузели, А.А. Павлишина, В.В. Рож-

Вступ
Міжнародні стандарти допустимості 

доказів закріплені нормами вітчизняно-
го кримінального процесуального закону 
та широко використовуються у практиці 
національних судів. Їх впровадження у 
вітчизняне кримінальне процесуальне за-
конодавство відбулося з прийняттям чин-
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нової, Д.Б. Сергєєвої, М.М. Стоянова, В.В. 
Тютюнника, І.Л. Чупрікової та інших вче-
них. Зміст стандартів доказування та осо-
бливості їх застосування у кримінальному 
процесі виступали предметом дослідження 
у працях В.Д. Басая, В.В. Вапнярчука, І.В. 
Гловюк, В.О. Гринюка, В.А. Завтура, О.В. 
Капліної, С.О. Ковальчука, В.І. Мариніва, 
М.А. Погорецького, Х.Р. Слюсарчук, А.С. 
Степаненка, В.М. Трофименка, О.Г. Шило 
та інших вчених. Проте, закріплені КПК 
України і сформовані у судовій практи-
ці стандарти доказування, які стосуються 
підстав визнання доказів недопустимими, 
науковцями досліджено фрагментарно.

Постановка завдання
Метою статті є розкриття на основі 

норм кримінального процесуального за-
кону та практики Верховного Суду підстав 
визнання доказів недопустимими у кон-
тексті стандартів їх допустимості.

Результати дослідження
Закладаючи у ч. 1 ст. 86 КПК України 

узагальнюючу умову допустимості доказів 
– їх отримання у порядку, встановлено-
му цим Кодексом, законодавець у нормах 
кримінального процесуального закону на-
водить низку підстав визнання доказів не-
допустимими. Їх аналіз дозволяє виокре-
мити три групи таких підстав: 1) отриман-
ня доказів внаслідок істотного порушення 
прав та свобод людини; 2) отримання до-
казів внаслідок інших істотних порушень 
норм кримінального процесуального зако-
ну; 3) допущення істотних порушень норм 
кримінального процесуального закону, які 
не пов’язані з отриманням доказів.
У межах першої групи законодавець 

вказує на недопустимість доказів, отрима-
них внаслідок істотного порушення прав 
та свобод людини, гарантованих Консти-
туцією та законами України, міжнарод-
ними договорами, згода на обов’язковість 
яких надана Верховною Радою України, а 
також будь-яких інших доказів, здобутих 
завдяки інформації, отриманій внаслідок 
істотного порушення прав та свобод лю-
дини (ч. 1 ст. 87 КПК України) [1]. Підста-
ви визнання доказів недопустимими вна-

слідок істотного порушення прав людини 
і основоположних свобод визначаються у 
ч. 2 ст. 87 КПК України і широко викорис-
товуються у судовій практиці. При цьому, 
окремі з них, з огляду на їх узагальнене 
формулювання, знаходять уточнення з 
урахуванням норм кримінального проце-
суального закону, порушення яких було 
допущене під час досудового розслідуван-
ня або судового розгляду. Так, істотними 
порушеннями права на захист, які призво-
дять до недопустимості доказів, у судовій 
практиці визнаються: 1) проведення слід-
чих (розшукових) дій за участю підозрюва-
ного без залучення захисника у випадках, 
коли участь останнього у кримінальному 
провадженні є обов’язковою [14]; 2) про-
ведення слідчих (розшукових) дій за учас-
тю підозрюваного за відсутності залучено-
го ним захисника поза наявністю у мате-
ріалах кримінального провадження даних 
про його повідомлення про час та місце 
проведення відповідних дій і про причи-
ни неявки [21]; 3) незалучення захисника 
та законного представника до участі у слід-
чих (розшукових) діях за участю затрима-
ного неповнолітнього [13] тощо.
До другої групи належать підстави, 

які вказують на отримання доказів вна-
слідок інших істотних порушень норм 
кримінального процесуального закону. 
Зазначена група включає, по-перше, під-
стави, передбачені ч. 3 ст. 87 КПК Украї-
ни, оскільки наведені у ній порушення не 
пов’язані з істотним порушенням прав та 
свобод людини, а по-друге, підстави, які 
прямо або опосередковано закріплені ін-
шими нормами КПК України (зокрема, ч. 
8 ст. 223 і ч. 3 ст. 233) та свідчать про іс-
тотність порушення норм кримінального 
процесуального закону. Наведені у вка-
заних нормах кримінального процесуаль-
ного закону підстави визнання доказів не-
допустимими використовуються у судовій 
практиці, хоча й менш широко, ніж під-
стави, визначені ч. 2 ст. 87 КПК України. 
Це пов’язано як з конкретизованістю пе-
реважної більшості зазначених підстав (п. 
п. 3 і 4 ч. 3 ст. 87, ч. 8 ст. 223 і ч. 3 ст. 233 
КПК України), так і недієвістю окремих з 
них під час судового розгляду (п. 1 ч. 3 ст. 
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87 КПК України). При цьому узагальне-
не формулювання законодавцем підстави, 
передбаченої п. 2 ч. 3 ст. 87 КПК Украї-
ни, призвело до виокремлення у судовій 
практиці низки істотних порушень норм 
кримінального процесуального закону, які 
призводять до визнання доказів недопус-
тимими. До числа таких порушень, зокре-
ма, належать: 1) прийняття рішення про 
проведення контролю за вчиненням зло-
чину начальником відділення поліції, а не 
прокурором [18]; 2) провокація (підбурю-
вання) особи на вчинення цього злочину з 
метою його подальшого викриття [10]; 3) 
проведення негласних слідчих (розшуко-
вих) дій, які можуть здійснюватися у кри-
мінальному провадженні щодо тяжких або 
особливо тяжких злочинів, під час досудо-
вого розслідування злочинів невеликої та 
середньої тяжкості [8].
Водночас, закріплений наведеними 

нормами кримінального процесуально-
го закону перелік істотних порушень, які 
призводять до визнання доказів недопус-
тимими, не є вичерпним. На це звертає 
увагу Верховний Суд у контексті аналізу 
підстав визнання доказів недопустимими, 
визначених ч. ч. 2 і 3 ст. 87 КПК України. 
Так, на думку Верховного Суду, перелік 
діянь, які передбачені у ст. 87 КПК Укра-
їни як підстави для визнання фактичних 
даних недопустимими як докази, не є ви-
черпним і становить собою порушення 
фундаментальних гарантій, що дає певний 
орієнтир для визначення змісту поняття 
«істотне порушення» у випадках, які не 
підпадають під цей перелік [11].
Як свідчать результати дослідження су-

дової практики, звертаючись до вирішен-
ня питання про допустимість доказів, суди 
визнають їх недопустимими як з підстав, 
визначених ч. ч. 2 і 3 ст. 87, ч. 8 ст. 223 і ч. 
3 ст. 233 КПК України, так і з інших під-
став, які, на їх думку, свідчать про істотні 
порушення норм кримінального процесу-
ального закону, допущені у ході отриман-
ня доказів, зокрема: 1) отримання доказів 
з висновку спеціаліста [12]; 2) отримання 
доказів винуватості з тверджень і заяв під-
озрюваного, обвинуваченого, зроблених 
під час розгляду клопотання про засто-

сування запобіжного заходу [7]; 3) отри-
мання доказів з пояснень особи, наданих 
експерту під час проведення експертизи, 
зокрема у ході проведення судово-психі-
атричної експертизи, хоча у наведеному 
випадку констатується порушення п. 4 ч. 
2 ст. 87 КПК України [5]; 4) отримання 
доказів слідчим, який не був призначе-
ний керівником органу досудового роз-
слідування [19] або не був включений до 
складу групи слідчих у кримінальному 
провадженні [24] чи прокурором, який не 
був призначений керівником відповідно-
го органу прокуратури або включений до 
складу групи прокурорів, які здійснювали 
повноваження прокурорів у конкретному 
кримінальному провадженні [25]; 5) отри-
мання доказів оперативним підрозділом у 
результаті проведення негласних слідчих 
(розшукових) дій без доручення слідчого 
[23]; 6) одержання доказів до внесення ві-
домостей до ЄРДР, крім випадків їх отри-
мання в ході проведення у невідкладних 
випадках огляду місця події, та порушен-
ня вимоги щодо негайного внесення відо-
мостей до ЄРДР після завершення огля-
ду [4]; 7) відсутність або недобровільність 
згоди особи на проникнення до її житла 
чи іншого володіння, крім випадків про-
никнення на підставі ухвали слідчого судді 
або у невідкладних випадках до її поста-
новлення [17]; 8) проведення слідчих (роз-
шукових) дій без участі понятих за умови 
обов’язковості їх запрошення у відповідній 
дії [11] або за участю понятих, які можуть 
бути заінтересованими у результатах вирі-
шення справи, зокрема, потерпілого [3] та 
представника потерпілого [16]; 9) складен-
ня висновку експерта особою, яка не мала 
права проводити експертизу [15], у тому 
числі у випадку непопередження експерта 
про кримінальну відповідальність за дачу 
завідомо неправдивого висновку та втрати 
чинності свідоцтвом на право проведення 
експертних досліджень і непродовження 
їх дії [9] тощо.
Третя група включає підстави, 

пов’язані з допущенням істотних пору-
шень норм кримінального процесуально-
го закону, які не стосуються отримання до-
казів. До їх числа входять, по-перше, не-
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відкриття матеріалів кримінального про-
вадження у порядку ст. 290 КПК України, 
а по-друге, порушення закріплених ч. 1 ст. 
88, ст. 88-1 і ч. 1 ст. 257 КПК України пра-
вил використання окремих доказів. На-
приклад, надаючи оцінку законності й об-
ґрунтованості вироку суду першої інстан-
ції, Верховний Суд вказує, що у матеріа-
лах кримінального провадження відсутня 
відповідна ухвала слідчого судді про вико-
ристання результатів вказаних негласних 
слідчих дій (контролю за вчинення злочи-
ну у формі оперативної закупки наркотич-
ного засобу – Г.К.) в іншому кримінально-
му провадженні, як того вимагає ст. 257 
КПК України, тому всі докази, здобуті вна-
слідок проведених негласних слідчих дій 
відносно інших осіб (ОСОБА_5 та ОСО-
БА_6) суд правильно визнав недопустими-
ми. У зв’язку з цим, колегія суддів пого-
дилася з висновком суду першої інстанції 
про недопустимість таких доказів, з огляду 
на положення ст. ст. 86 і 87 КПК України 
та вважала, що у зв’язку з зазначеним суд 
дійшов обґрунтованого висновку про не-
доведеність вчинення кримінальних пра-
вопорушень обвинуваченими ОСОБА_1 та 
ОСОБА_2 [2].
Аналізуючи закріплені нормами кримі-

нального процесуального закону та сфор-
мовані у судовій практиці підстави ви-
знання доказів недопустимими, потрібно 
вказати, що істотність порушення норм 
кримінального процесуального закону є 
оціночним поняттям. На це у контексті 
аналізу істотних порушень прав і свобод 
людини звертає увагу Верховний Суд, 
який вказує, що поняття істотного пору-
шення прав і свобод людини є оціночним. 
У кожній конкретній ситуації, з урахуван-
ням фактичних обставин справи та отри-
мання доказів, суд в нарадчій кімнаті під 
час ухвалення судового рішення, надає 
оцінку допустимості кожного доказу [22]. 
У зв’язку з цим вирішення питання про 
допустимість/недопустимість доказу у кож-
ному конкретному випадку покладається 
на розсуд суду. При цьому, як обґрунто-
вано вказує В.В. Терьохін, припис зако-
нодавця про допустимість доказів не має 
ніякого іншого змісту, крім того, що зро-

зумів і визнав придатним до застосування 
суд, зважаючи на необхідність вирішення 
кримінальної справи по суті та вирішення 
окремого спірного питання [26, с. 19].
Вирішуючи питання про допустимість/

недопустимість доказів суд повинен вра-
ховувати низку аспектів, більшість яких 
сформована у практиці Верховного Суду.
По-перше, суд має враховувати пози-

цію сторін кримінального провадження 
стосовно допустимості доказів. У контексті 
оцінки викладених у касаційній скарзі до-
водів сторони захисту стосовно недопус-
тимості протоколів слідчих експеримен-
тів зі свідками і відповідних відеозаписів, 
Верховний Суд вказав на неприпустимість 
порушення питання про недопустимість 
доказів у касаційній інстанції з огляду на 
їх дослідження судом першої інстанції за 
згодою сторони захисту. При цьому Вер-
ховний Суд відзначив, що суд під час роз-
гляду справи не може втручатися у стра-
тегію і тактику, обрану стороною захисту, 
особливо в питаннях дослідження доказів. 
Якщо сторона не заперечує проти дослі-
дження певного доказу, який міг би бути 
оспорений з точки зору його допустимос-
ті, суд не вправі втручатися у такий спо-
сіб відстоювання стороною своєї позиції. 
Сторона не може спочатку погоджуватися 
з необхідністю дослідження в суді дока-
зів, сподіваючись за їх допомогою обґрун-
тувати свою позицію, а згодом, – коли ця 
тактика не дала очікуваних результатів, – 
заперечувати проти допустимості цих же 
доказів [6].
По-друге, врахуванню судом підля-

гають істотність допущеного порушення 
норм кримінального процесуального за-
кону та наслідки, які воно спричинило. 
Із позиції Верховного Суду, питання про 
визнання доказів недопустимими вирішу-
ється судом під час їх оцінки в нарадчій 
кімнаті при ухваленні судового рішення 
(ч. 1 ст. 89 КПК) у кожному конкретному 
випадку залежно від характеру і наслід-
ків порушень критеріїв допустимості [11]. 
При цьому Верховний Суд вказує, що ч. 
1 ст. 87 КПК передбачено, що ключовою 
умовою для визнання доказів недопусти-
мими є їх отримання внаслідок істотного 
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порушення прав та свобод людини, гаран-
тованих Конституцією та законами Укра-
їни, міжнародними договорами, згода на 
обов’язковість яких надана Верховною 
Радою України [20]. Вказана позиція ґрун-
тується на нормі ч. 4 ст. 87 КПК України, 
відповідно до якої докази, передбачені 
цією статтею, повинні визнаватися судом 
недопустимими під час будь-якого судово-
го розгляду, крім розгляду, якщо вирішу-
ється питання про відповідальність за вчи-
нення зазначеного істотного порушення 
прав та свобод людини, внаслідок якого 
такі відомості були отримані [1]. Наслід-
ки порушення норм кримінального про-
цесуального закону мають визначатися, у 
першу чергу, з урахуванням дотримання 
прав, свобод і законних інтересів учасни-
ків кримінального провадження.
По-третє, суд повинен враховувати 

значимість доказу для встановлення об-
ставин, які становлять предмет доказуван-
ня. Як вказує Верховний Суд, у кожному 
конкретному випадку суд, оцінюючи до-
пустимість того чи іншого доказу, повинен 
враховувати істотність допущених пору-
шень кримінального процесуального зако-
ну та важливість кожного доказу для вста-
новлення обставин кримінального про-
вадження [11]. Необхідність врахування 
значимості доказу зумовлена покладеним 
на суд обов’язком всебічно, повно та не-
упереджено дослідити всі обставини кри-
мінального провадження (ч. 1 ст. 94 КПК 
України) [1].
По-четверте, суду потрібно враховува-

ти, що визнання доказів недопустимими 
не призводить до спростування фактів, які 
підлягають доказуванню та встановлюють-
ся, у тому числі, за допомогою цих доказів. 
Як наголошує Верховний Суд, встановлен-
ня судом недопустимості доказів або пору-
шень вимог процесуального закону під час 
збирання доказів не може повністю спрос-
товувати фактів, які в них зафіксовано, та 
показання потерпілих та/або свідків [20]. 
Факт вчинення кримінального правопору-
шення та обставини його скоєння за своєю 
природою є об’єктивними та існують не-
залежно від їх встановлення під час кри-
мінального провадження. Водночас, все-

бічне, повне і неупереджене дослідження 
всіх обставин кримінального проваджен-
ня та їх підтвердження за допомогою до-
казів дозволяє суду сформувати внутрішнє 
переконання щодо їх існування, у зв’язку з 
чим визнання доказів недопустимими по-
значається на всебічності та повності вста-
новлення цих обставин.
По-п’яте, суд має враховувати наслідки 

визнання доказу недопустимим у контек-
сті вимог до судового рішення, зокрема 
його законності, обґрунтованості та спра-
ведливості (ч. 3 ст. 337, ст. ст. 370 і 410 
КПК України). Як відзначає Верховний 
Суд, кожний доказ повинен оцінюватися 
автономно, оскільки його безумовне ви-
ключення може призвести до негативних 
наслідків, що виражатимуться в ухваленні 
незаконного, необґрунтованого та неспра-
ведливого судового рішення [11]. Зокре-
ма, визнання доказу недопустимим може 
призвести до неповноти судового розгля-
ду або невідповідності висновків суду, ви-
кладених у судовому рішенні, фактичним 
обставинам кримінального провадження.

Висновки
Аналіз норм кримінального процесу-

ального закону та сформованої на їх основі 
судової практики свідчить, що вирішення 
питання про допустимість/недопустимість 
доказів здійснюється на основі внутріш-
нього переконання суду, яке обмежуєть-
ся закріпленими нормами кримінального 
процесуального закону істотними пору-
шеннями прав та основоположних свобод 
людини. Під час вирішення питання про 
недопустимість доказів внаслідок істотно-
го порушення норм кримінального про-
цесуального закону врахуванню судом під-
лягають: 1) позиція сторін кримінального 
провадження стосовно допустимості до-
казів; 2) істотність допущеного порушен-
ня норм кримінального процесуального 
закону та наслідки, які воно спричинило; 
3) значимість доказу для встановлення об-
ставин, які становлять предмет доказуван-
ня; 4) визнання доказів недопустимими не 
призводить до спростування фактів, які 
підлягають доказуванню; 5) наслідки ви-
знання доказу недопустимим у контексті 
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вимог до судового рішення, зокрема його 
законності, обґрунтованості та справедли-
вості.
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АНОТАЦІЯ 
Стаття присвячена розкриттю підстав 

визнання доказів недопустимими у контексті 
стандартів їх допустимості. На основі аналі-
зу норм кримінального процесуального закону 
здійснюється класифікація підстав визнання 
доказів недопустимими. З урахуванням норм 
КПК України і судової практики Верховного 
Суду наводяться підстави визнання доказів 
недопустимими, які охоплюються кожною з 
виокремлених груп. Вказується на вирішення 
питання про допустимість/недопустимість 
доказів на основі внутрішнього переконання 
суду, яке обмежується закріпленими нормами 
кримінального процесуального закону істот-
ними порушеннями прав та основоположних 
свобод людини. Виокремлюється низка ас-
пектів, які підлягають врахуванню судом під 
час вирішення питання про недопустимість 
доказів внаслідок істотного порушення норм 
кримінального процесуального закону.
Ключові слова: стандарти доказування, 

стандарти допустимості доказів, допусти-
мість доказів, допустимі докази, Верховний 
Суд.

SUMMARY 
The article is devoted to the research of grounds 

for the recognition of evidences inadmissible in the 
context of standards of their admissibility.

On the basis of the analysis of the rules of 
criminal procedural law the grounds for the 
recognition of evidences inadmissible are classifi ed 
into three groups: 1) obtaining evidences as a 
result of a signifi cant violation of human rights 
and freedoms; 2) obtaining evidences as a result of 
other signifi cant violations of the rules of criminal 
procedural law; 3) admission of signifi cant 
violations of the rules of criminal procedural law 
that are not related to the obtaining of evidences. 
Taking into account the norms of the Criminal 
Procedural Code of Ukraine and the Supreme 
Court’s jurisprudence, the grounds for the 
recognition of evidences inadmissible, which are 
covered by each of the selected groups, are given.

It is indicated that the issue of admissibility/
inadmissibility of evidences based on the internal 
conviction of a court, which is limited by signifi cant 
violations of human rights and fundamental 
freedoms fi xed in the rules of criminal procedural 
law.

It is pointed a number of aspects to be considered 
by the court in deciding the inadmissibility of 
evidences due to signifi cant violations of the rules of 
criminal procedural law are distinguished, namely: 
1) the position of the parties of criminal proceedings 
regarding the admissibility of evidences; 2) the 
materiality of the violation of the rules of criminal 
procedural law and the consequences it caused; 
3) the signifi cance of the evidence to establish the 
circumstances that constitute the subject of proof; 
4) the admission of evidences inadmissible does 
not lead to the refutation of the facts to be proved; 
5) the consequences of the admission of evidences 
inadmissible in the context of the requirements for a 
judicial decision, in particular its legality, validity 
and fairness.

Keywords: standards of proof, standards of 
admissibility of evidences, admissibility of evidences, 
admissible evidences, Supreme Court.
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ÑÓ×ÀÑÍ² Ì²ÆÍÀÐÎÄÍÎ-ÏÐÀÂÎÂ² ÑÒÀÍÄÀÐÒÈ 
ÁÎÐÎÒÜÁÈ Ç ÍÀÉÌÀÍÑÒÂÎÌ

В данной статье осуществлено рассмо-
трение и анализ современных междуна-
родно-правовых стандартов уголовной от-
ветственности за наемничество. На основе 
обращения к универсальным источникам 
международного публичного права, найдено 
широкую политико-правовую проблематич-
ную сущность указанного вопроса.
Рассмотрена историческая трансфор-

мация понятия «наёмничество» в между-
народном праве, поскольку недавние измене-
ния в социальной и политической ситуации 
в Украине дали новый толчок для изучения 
проблем противодействия наемничеству 
как типичного спутника современных во-
оруженных конфликтов. Правовая природа 
наемничества охватывает отношения в 
политической, международно-правовой, уго-
ловной и правовой сферах.
На сегодняшний день Международная 

конвенция о борьбе с вербовкой, использо-
ванием, финансированием и обучением на-
емников, принятая в 1989 году, является 
ключевым документом, который устанав-
ливает запрет наемнической деятельности. 
Раскрыто признаки понятия «наемник».
Ключевые слова: наемничество, наем-

ник, уголовная ответственность, субъект 
преступления, международный опыт.

 ÌÀÐÒÜßÍÎÂ Ñåðã³é Ñåðã³éîâè÷ - àñï³ðàíò êàôåäðè êðèì³íàëüíîãî ïðàâà 
òà ïðîöåñó Ëüâ³âñüêîãî òîðãîâåëüíî-åêîíîì³÷íîãî óí³âåðñèòåòó 
 ÑÊÐÅÊËß Ëåñÿ ²âàí³âíà - ê.þ.í., äîöåíò êàôåäðè òåîð³¿ äåðæàâè ³ ïðàâà 
Ëüâ³âñüêîãî òîðãîâåëüíî-åêîíîì³÷íîãî óí³âåðñèòåòó

«каста» людей, для яких професією стає 
здійснення вбивств, завдавання шкоди 
здоров’ю іншої людини або групи людей 
під час воєнних дій, збройних конфліктів, 
терористичних актів, знищення об’єктів 
економіки, культури, майна цивільного 
населення тощо [1, с.227]. У зв’язку з Ро-
сійською збройною агресією проти Укра-
їни набули поширення випадки злочин-
ної діяльності іноземців-професіоналів, 
яких використовують спецслужби РФ для 
екскалації бойових дій на Сході України. 
Так, у 2016 р. член робочої групи ООН 
з питань використання найманців зазна-
чила про участь 176 іноземних найманців 
на боці так званих «ЛНР» та «ДНР» з та-
ких держав як Сербія, Білорусія, Франція, 
Бразилія тощо [2]. Результати опитуван-
ня 94 військовослужбовців, які пережи-
ли ситуацію військового полону на Сході 
України, засвідчили, що під час їх допиту 
бойовики залучали найманців, з причи-
ни зняття відповідальності з себе та свого 
підрозділу за скоєння військових злочи-
нів. Допит професійними найманцями ха-
рактеризувався тортурами та вбивствами 
військовополонених з метою демонстрації 
сили. Характерною особливістю такого 
допиту була нажива, а для прискорення 
викупу або обміну полоненого до нього 
найманцями застосовувалися знущання та 
шантаж [3, с.316-317]. 
Існує коло проблем, які виходять за 

межі матеріалу, що стосується криміналь-
ного права. Вони заслуговують на увагу з 

Постановка проблеми
Суспільна і соціальна небезпека на-

йманства полягає в тому, що всупереч іс-
нуючим принципам і нормам національ-
ного і міжнародного права існує особлива 
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огляду на те, що і міжнародне криміналь-
не право, і національне кримінальне пра-
во за основний предмет мають злочин і 
покарання за нього [4, с.216]. Не можна 
заперечувати того, що проблема протидії 
найманству на міжнародному рівні підні-
мається з новою силою, оскільки у різних 
куточках планети, де мають місце зброй-
ні протистояння, міжнародні спостерігачі 
фіксують присутність спеціально завербо-
ваних іноземців професіоналів, які беруть 
участь у насильницьких акціях із метою 
дестабілізації громадської безпеки тієї чи 
іншої держави або зміни її конституційно-
го ладу [5, с.141].

Стан дослідження
Загалом дослідження проблеми на-

йманства носить міжгалузевий характер, 
оскільки здійснювались з позицій між-
народного права, політології, теорії та 
історії держави і права, а також кримі-
нального права. Власне питанню міжна-
родно-правової регламентації боротьби з 
найманством, а також правового регулю-
вання діяльності приватних військових та 
охоронних підприємств присвятили увагу 
такі вчені як К.В.Громовенко, І.О. Колоту-
ха, І.Л. Невзорова, Л.О. Павлова, П.І. Ре-
пешко, О.О. Скрильник та інші. Слід від-
дати належне монографічному досліджен-
ню О.В. Наден, у якому автор розглядає 
найманство як соціальне та кримінально-
правове явище, аналізує сучасні проблеми 
розвитку протиправної військової служби 
та найманства як його складової части-
ни, а також характеризує найманство з 
погляду принципів міжнародного права 
[6]. Праці вищенаведених авторів важко 
переоцінити, втім вони не можуть слугу-
вати ключем для розв’язання ряду диску-
сійних питань, оскільки більшість поло-
жень у них носять констатуючий характер 
або ж фрагментарно висвітлюють окремі 
питання.
Таким чином, основною метою цієї 

статті є вивчення сучасних міжнародно-
правових стандартів боротьби з найман-
ством.

Виклад основних положень
Незважаючи на те, що найманство є 

поширеним негативним явищем у світі, 
яке несе загрозу мирним взаємовідноси-
нам між державами, втім доводиться кон-
статувати про відносно невелику кількість 
випадків засудження за найманську діяль-
ність та не надто суворі покарання. При-
міром, перед сербським судом постали 24 
особи, які брали участь у бойових діях на 
Сході України, серед яких лише троє засу-
джено до шести місяців обмеження волі, а 
решту – до трьох років умовного відбуван-
ня покарання. З цього приводу фахівець 
із питань боротьби проти тероризму Бел-
градського центру для політики безпеки 
А.Стефанович висловився, що бойовиків 
із Сирії могли покарати і до десяти років 
позбавлення волі, що передбачено допо-
вненням до КК, втім прокуратура вимага-
ла легшого покарання, тобто спробувала 
домовитись із обвинуваченими, щоб вони 
погодились на вирок суду та процес було 
якомога швидше закрито [7]. Схожа ситу-
ація мала місце і в Італії, де Генуезький 
суд ухвалив вироки трьом найманцям, які 
воювали на боці так званих ЛНР та ДНР. 
Двох із них, які займалися вербуванням 
найманців, засуджено до двох років та 
восьми місяців ув’язнення, а третього, 
який безпосередньо брав участь у насиль-
ницьких діях – на один рік і чотири міся-
ці [8]. Такі приклади власне є свідченням 
формального підходу до здійснення пра-
восуддя, а надмірно м’які міри покарання 
не є ефективним інструментом у протидії 
цьому злочинному та ганебному явищу. 
У міжнародному праві є ціла низка 

документів загального характеру, які ре-
гламентують питання боротьби із найман-
ством, а зокрема: Конвенція про права і 
обов’язки нейтральних держав та осіб у 
разі сухопутної війни від 18 жовтня 1907 
р., Статут Організації Об’єднаних Націй 
від 26 червня 1945 р., Декларація про 
принципи міжнародного права, що сто-
суються дружніх відносин та співробітни-
цтва між державами відповідно до Стату-
ту Організації Об’єднаних Націй від 24 
жовтня 1970 р., Додатковий протокол до 
Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 
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року, що стосується захисту жертв міжна-
родних збройних конфліктів від 8 червня 
1977 р., Резолюції Генеральної Асамблеї і 
Ради Безпеки Організації Об’єднаних На-
цій (Резолюція 419 (1977) від 24 листопа-
да 1977 р., Резолюція 36/103 від 9 грудня 
1981 р. тощо). 
Приміром, у Декларації про принци-

пи міжнародного права, що стосуються 
дружніх відносин та співробітництва між 
державами відповідно до Статуту ООН 
від 24 жовтня 1970 р. вказано, що держа-
ви мають утримуватись у своїх міжнарод-
них відносинах від погрози силою або її 
використання як проти територіальної ці-
лісності чи політичної незалежності будь-
якої держави, так і як будь-яким іншим 
способом, несумісним із цілями ООН. 
Окрім того, вони повинні утримуватись 
від організації чи заохочення організації 
іррегулярних сил чи озброєних банд, у 
тому числі найманців, для вторгнення на 
територію іншої держави. Відповідно до 
ст.3 Резолюції Генеральної Асамблеї ООН 
№3314 (ХХІХ) від 14 грудня 1974 р. за-
силання державою або від імені держави 
озброєних банд чи найманців, які здій-
снюють акти застосування збройної сили 
проти іншої держави слід розглядати як 
прояв агресії. У зв’язку з цим було ви-
окремлено різновиди агресії: пряма і не-
пряма. Відмінність між ними полягала у 
тому, що в першому випадку має місце за-
стосування збройної сили держави в особі 
власних регулярних збройних сил. Нато-
мість, у другому випадку держава застосо-
вує агресію потай, шляхом використання 
банд чи найманців [9, с.482]. Схоже поло-
ження передбачено у Резолюції Генераль-
ної Асамблеї ООН від 20 грудня 1968 р. 
№2465, у якій зазначається, що практика 
використання найманців проти рухів за 
національне визволення і незалежність є 
кримінально-караним діянням, а самі на-
йманці оголошуються злочинцями та пе-
ребувають поза законом. З огляду на це 
рекомендовано здійснити ухвалення зако-
нів, що встановлюють відповідальність за 
набір, фінансування та навчання найман-
ців.

Втім одним із ключових міжнародно-
правових актів, який встановлює заборо-
ну найманської діяльності є Міжнародна 
конвенція про боротьбу з вербуванням, 
використанням, фінансуванням і навчан-
ням найманців від 14 грудня 1989 р. Влас-
не у цьому документі (ст.1) розкриті озна-
ки поняття найманець, до яких слід від-
носини наступні:

1) є спеціально завербованою на місці 
або за кордоном особою, щоб брати участь 
у збройному конфлікті;

2) керується головним чином бажан-
ням одержати особист у вигоду і якій дій-
сно обіцяно стороною або за дорученням 
сторони, що  перебуває у конфлікті, матері-
альну винагороду, що істотно перевищує 
винагороду, яка обіцяна чи виплачується 
комбатантам такого ж рангу і функції, які 
входять до особового складу збройних сил 
даної сторони;

3) не є ні громадянином сторони, що 
перебуває у конфлікті, ні особою, яка по-
стійно проживає на території, що контр-
олюється стороною, яка перебуває у кон-
флікті;

4) не входить до особового складу 
збройних сил сторони, що перебуває у 
конфлікті; 

5) не послана державою, яка не є сто-
роною, що перебуває у конфлікті, для ви-
конання офіційних обов’язків як особи, 
яка входить до складу її збройних сил.
Окрім того поняття «найманець» озна-

чає також будь-яку особу, яка спеціаль-
но завербована на місці або за кордоном 
для участі у спільних насильницьких діях, 
спрямованих на повалення уряду або ін-
ший підрив конституційного порядку 
держави або підрив територіальної ціліс-
ності держави; беручи участь у таких діях, 
керуються головним чином бажанням 
одержати значну особисту вигоду і яка 
спонукається до цього обіцянкою виплати 
або виплатою матеріальної винагороди; 
не є ні громадянином, ні постійним жите-
лем держави, проти якої спрямовані такі 
дії; не надіслана державою для виконання 
офіційних обов’язків; не входить до особо-
вого складу збройних сил держави, на те-
риторії якої здійснюються такі дії. Схоже 
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визначення поняття найманця передбаче-
не також у ст.47 Додаткового протоколу 
до Женевських конвенцій від 12 серпня 
1949 року, що стосується захисту жертв 
міжнародних збройних конфліктів від 8 
червня 1977 р. 
Втім доводиться констатувати, що не-

рідко складно здійснити розмежування 
поняття «найманець» від поняття «добро-
волець». Ще більше ускладнює ситуацію 
наявність у світі так званих приватних 
військових компаній. Більшість закор-
донних оглядачів відносять їх до однієї з 
форм найманства і ставлять їх в один ряд 
із терористами, оскільки відсутній контр-
оль за професійною діяльністю останніх, 
яка в багатьох випадках за об’єктивними 
та суб’єктивними ознаками співпадає з на-
йманством [10, с.71; 11, с.142]. Варто звер-
нути увагу на те, що до послуг ПВК досить 
часто звертається ООН. Зокрема, вони за-
лучалися у миротворчих місіях у Боснії та 
Герцеговині (1996-2002). У Судані (2005-
2011) ПВК займалися проведенням гума-
нітарного розмінування [12, с.34]. Скажі-
мо, американська ПВК «Xe Services LLC» 
за дорученням уряду США виконала по-
над 80000 спеціальних місій та завдань у 
різних ворожих регіонах землі [13].
Фахівці Женевського центру демокра-

тичного контролю над збройними силами 
розглядають приватні військові компанії 
як комерційну структуру, що пропонує 
спеціалізовані послуги, які пов’язані з 
участю у війнах і військових конфліктах, 
включаючи бойові операції, стратегічне 
планування, збір розвідувальної інфор-
мації, оперативну підтримку і логістику, 
підготовку, постачання, поставки, об-
слуговування. Власне їх характерними 
особливостями вважають організаційну 
структуру (є зареєстрованими комерцій-
ними підприємствами) та мотивацію (на-
дають свої послуги головним чином для 
отримання прибутку, а не через політичні 
чи інші причини) [14]. З вищенаведеного 
можна зробити висновок, що ПВК мають 
схожі риси із загонами найманців, а саме: 
надання військових послуг; отримання 
прибутку. Втім основною відмінністю пер-
ших від других є те, що ПВК мають усі 

необхідні ліцензії для здійснення відпо-
відної діяльності та є офіційно зареєстро-
ваною структурою. Про це зазначається 
у «Документі Монтре про відповідні між-
народно-правові зобов’язання і передові 
практичні методи держав, які стосуються 
функціонування приватних військових 
і охоронних компаній в період збройно-
го конфлікту», прийнятого від 17 верес-
ня 2008 р., де описано правила надання 
послуг співробітниками ПВК, серед яких 
виокремлено наступні: застосування сили 
або вогнепальної зброї можливе лише у 
випадку необхідної самооборони або тре-
тіх осіб; негайне інформування компе-
тентних органів і співпраця з ним у випад-
ку застосування сили; вимога реєстрації 
зброї, включаючи її серійні номера і ка-
лібр тощо (ст.43) [15]. З вищенаведеного 
випливає, що фактично діяльність співро-
бітників ПВК є в рамках закону, тоді як 
найманська діяльність є поза законом. У 
науковій літературі з цього приводу від-
значається, що ПВК контролюється дер-
жавою та працює в її інтересах [16, с.212]. 
Однак варто зауважити, що, так званий 
Документ Монтре, має лише рекоменда-
ційний характер і фактично розроблявся 
в інтересах держав (США, Франція, Вели-
ка Британія, Південно-Африканська Рес-
публіка), які користуються попитом ПВК 
з метою легітимізувати їх діяльність. Втім 
законодавство України, як і більшості дер-
жав світу, не визнає існування приватних 
військових компаній, оскільки «функція з 
ведення військових дій належить виключ-
но державі» [17]. 
Не можна виключати можливості, що 

співробітники ПВК можуть виходити «за 
межі своїх повноважень». На це, зокре-
ма, звертають увагу фахівці Женевсько-
го центру демократичного контролю над 
збройними силами, зазначаючи наступ-
не: «якщо ж вони потрапляють під статус 
осіб, які брали участь у ворожих діях або 
як найманці, вони будуть осуджені як «во-
роги» і не зможуть скористатися захистом 
як цивільні особи» [14]. Яскравим при-
кладом цього є діяльність ПВК зі США під 
назвою Blackwater, працівники якої чини-
ли жорстокі розправи над цивільним на-



142Ïðàâî.ua ¹ 1, 2020

Êðèì³íàëüíå ïðàâî, êðèì³íàëüíèé ïðîöåñ òà êðèì³íàë³ñòèêà

селенням Іраку. Внаслідок їх злочинних 
дій урядом було відкликано ліцензію [18]. 
Не можна також не згадати про так звані 
ПВК «Патріот», «МАР», «Група Вагнера», 
«Слов’янський корпус», які не мають жод-
ного юридичного статуту. Втім за їх учас-
тю ведуться бойові дії на Сході України, а 
також здійснювалась окупація АРК. 

Висновки
Таким чином прояви найманства є ру-

шійною силою агресії, що веде до деста-
білізації міжнародного правопорядку та 
разючим прикладом нехтування правами 
і свободами людини. Проблема загострю-
ється ще й тим, що найманська діяль-
ність «переплітається» з іншими формами 
злочинних проявів, зокрема, такими як 
участь у складі непередбачених законом 
воєнізованих або збройних формувань чи 
терористичній групі або організації, що 
ускладнює процес кримінально-правової 
кваліфікації. З огляду на це пошук шляхів 
кримінально-правової протидії проявам 
найманства є необхідним та затребува-
ним.
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АНОТАЦІЯ 
У даній статті здійснюється ґрунтовний 

розгляд та аналіз сучасних міжнародно-право-
вих стандартів кримінальної відповідальнос-
ті за найманство. На основі звернення до уні-
версальних джерел міжнародного публічного 
права, виявлено широку політико-правову про-
блематичну сутність означеного питання.
Розглянуто історичну трансформацію по-

няття «найманство» у міжнародному праві, 
оскільки нещодавно зміни в соціальній та полі-
тичній ситуації в Україні дали новий поштовх 
для вивчення проблем протидії найманству 
як типового супутника сучасних збройних 
конфліктів. Правова природа найманства 
охоплює відносини в політичній, міжнародно-
правовій, кримінальній та правовій сферах.
На сьогоднішній день Міжнародна конвен-

ція про боротьбу з вербуванням, використан-
ням, фінансуванням і навчанням найманців, 
прийнята в 1989 році, є ключовим докумен-
том, який встановлює заборону найманської 
діяльності. Розкрито ознаки поняття «на-
йманець».
Ключові слова: найманство, найманець, 

кримінальна відповідальність, суб’єкт злочи-
ну, міжнародний досвід.

SUMMARY 
In the present paper the author thoroughly 

considers and analyses the present international 
legal standards of criminal liability for infringement 
of a state`s territorial integrity. In accordance 
with universal sources of international public law 
the author determines a wide political and legal 
problematic sense of the issue under consideration. 
Recently changes in social and political situation in 
Ukraine have provided a new impetus to studying 
problems of counteracting mercenarism as a typical 
concomitant of contemporary armed confl icts. 

Legal nature of mercenarism encompasses 
relationship in political, international and legal, 
criminal and legal spheres. At the present moment 
International Convention against the recruitment, 
use, fi nancing and training of mercenaries adopted 
in 1989 is the basic international document, which 
criminalizes mercenarism. Although its ratifi cation 
list is not very big, any countries provide severe 
punishments for mercenarism and related practices.

Key words: mercenarism, mercenary, criminal 
responsibility, subject of the crime, international 
experience.
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ÄÅÒÅÐÌ²ÍÀÍÒÈ Â×ÈÍÅÍÍß ÐÎÇÁ²ÉÍÈÕ ÍÀÏÀÄ²Â 
ÍÀ ÆÈÒËÎ ÃÐÎÌÀÄßÍ

У статті проведено розподіл детерміну-
ючих факторів вчинення розбійних нападів 
на житло громадян на шість груп: еконо-
мічні, соціальні, політичні, організаційні, 
морально-психологічні та технічні. Осно-
вний вплив на аналізовані злочини здій-
снюють причини та умови, що стосуються 
економічної (криміналізація економіки, ди-
ференціація і поляризація населення за до-
ходами, безробіття і негативні процеси, які 
отримали свій розвиток в умовах фінансо-
во-економічної кризи) та організаційної груп 
(реформування правоохоронних органів). 
Встановлено, що виникнення криміналь-
них груп, що спеціалізуються на вчиненні 
розбійних нападів на житло громадян від-
бувається на основі кримінальної спільнос-
ті окремих осіб, що прагнуть до отримання 
злочинного прибутку. У процесі спілкування 
таких осіб відбувається раціональний, емо-
ційний і вольовий взаємовплив та взаємодія 
індивідів, яка досягається взаєморозумін-
ням, створюються умови згуртованості й 
солідарності, що характеризують групову й 
колективну діяльність. 
Ключові слова: розбій, власність, жит-

ло, детермінанти, причини, умови, запобі-
гання.
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проблем кримінології. Важливість цієї про-
блеми полягає в тому, що без її розв’язання 
практично неможливе ефективне запобіган-
ня злочинам.
У системі суспільних відносин кримі-

ногенні та антикриміногенні явища і про-
цеси взаємопов’язані та співвідносяться як 
діалектичні протилежності. Вони одночасно 
впливають на суспільну свідомість, однак ві-
дображаються, сприймаються та оцінюються 
колективним розумом по-різному. Внаслідок 
цього криміногенні явища і процеси законо-
мірно детермінують вибір протиправного 
шляху досягнення цілей лише певної час-
тини людей, у першу чергу тих, котрі мають 
антисуспільну спрямованість свідомості [1].
Найчастіше терміном «детермінанти зло-

чинності» у науковій літературі охоплюють-
ся причини та умови вчинення злочинів. На 
думку О. М. Джужі, причинами злочинності 
є такі процеси і явища, які породжують зло-
чинність як свій безпосередній наслідок [2, 
с. 79].
Причини і умови злочинності криються 

у всій сукупності негативних явищ в суспіль-
стві, і саме вони обумовлюють існування зло-
чинності як свого наслідку. В кримінології 
існує й така думка, що причиною, яка най-
більше впливає на вчинення кримінально-
караного діяння є антисоціальна мотивація 
поведінки [3, с. 56]. І на це положення необ-
хідно звернути особливу увагу бо в одних і 
тих самих умовах, одні особи йдуть на вчи-
нення корисливого злочину, а інші так і за-
лишаються законослухняними громадянами.

Як відомо одним із елементів криміно-
логічної характеристики злочинності є ви-
значення її детермінуючих чинників. Слід 
підкреслити, що проблема детермінації зло-
чинності в цілому, окремих її видів і кон-
кретного злочину є однією з центральних 
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Щодо причин та умов злочинів проти 
власності та розбоїв взагалі, зауважимо, що 
при аналізі соціально-психологічних факто-
рів у першу чергу необхідно визначити, що 
у суспільстві відбулася зміна цінностей. Ма-
теріальне благополуччя, незалежно від спо-
собів його досягнення, визначає цінність лю-
дини у значно більшій мірі ніж праця.
Різке зростання багатства вузького кола 

осіб породжує не тільки заздрощі, але і праг-
нення отримати такі ж, або сурогат таких же 
благ. Користь формує та визначає поведінку 
багатьох верств населення. Саме користь – 
найбільш характерна ознака вчинених зло-
чинів, не тільки проти власності але й бага-
тьох інших [4, с. 408–409].
Відбувається посилення кримінального 

професіоналізму злочинців, об’єднання їх 
під прикриттям різних легальних структур, 
підвищення технічної оснащеності організо-
ваних злочинних угруповань, більш активне 
«самодетермінації злочинності», зростання 
кількості рецидивів, зростання корпора-
тивної моралі та розповсюдження кримі-
нальних стереотипів поведінки. Дуже часто 
використовуються виправдання такої пове-
дінки «крадуть всі», «всі ми злочинці, тільки 
одних викрили, а інших ні».
Нажаль, продовжує залишатися високий 

поріг терпимості населення до злочинних 
проявів. Це обумовлено тим, що, з одного 
боку, перетворення злочинця у суспільній 
свідомості у багату, удачливу, достойну лю-
дину, поведінка якої потребує копіювання, з 
іншого боку – звикання до правопорушень, 
які спостерігає населення, а також невірою 
у здатність правоохоронної системи навес-
ти порядок, належним чином захистити від 
злочинних посягань. Необхідно також вра-
хувати, що соціальна структура суспільства 
в Україні погіршена високою роллю раніше 
засуджених осіб (близько – 73544 злочинів 
було вчинено особами, які були раніше за-
судженими, у 2016 році – 72833 (динаміка 
1,0%) [5, с. 24]. Кримінальний досвід насе-
лення настільки великий, що саме він слугує 
джерелом самодетермінації злочинності.
На думку І. Б. Медицького, і з ним вар-

то погодитись, моральним критеріям по-
ведінки людини держава не приділяє зна-
чної уваги, у значній мірі «переклавши» 

цей обов’язок розвивати та реалізовувати у 
свідомості людей заповіді – «Не вбий», «Не 
вкради» на конфесії. Але не можна вважати, 
що на сьогоднішній день церква та її догми 
стали внутрішньою потребою суспільства. 
Сьогодні повинні «працювати» закладені у 
Конституції положення, як свобода вибору 
діяльності та професії, право на освіту, соці-
альне забезпечення та відшкодування завда-
ної шкоди злочинними діями та ін. [6, с. 55].
На ситуацію, що склалася суттєво впли-

ває потенціал правоохоронних органів, що 
здійснюють запобіжну діяльність, виявлен-
ня, реєстрацію, розкриття, розслідування 
злочинів, що посягають на власність, а також 
судів. Обмеженість ресурсного забезпечення 
правоохоронної та судової систем знижує їх 
запобіжні можливості.
Злочини проти власності у нашому сус-

пільстві породжуються поляризацією дохо-
дів, інфляцією, економічною нестабільністю 
невлаштованістю та злиденністю деяких ка-
тегорій населення. Ці фактори породжують 
в основному такі види, як дрібні та середні 
розкрадання чужого майна, грошей та ін-
ших цінностей, які в подальшому сприяють 
вчиненню розбійних нападів. Україна на 
сьогоднішній день бідна держава по рівню 
та якості життя свого населення: приблиз-
но 35% громадян України живуть за межею 
бідності. Третина погано харчується, не має 
нормального житла, можливостей достойно 
проводити вільний час та мати відпочинок. 
Вони живуть з відчуттям повної безнадії, не-
можливості щось змінити у своєму житті [7; 
8].
Вчиненню досліджуваних злочинів спри-

яє високий рівень тривожності людей, які не 
впевнені у завтрашньому дні, а тому готові 
до вчинення корисливих дій, щоб відвести 
від себе проблеми матеріального характе-
ру. Звичайно, тривожність можуть відчува-
ти і забезпечені особи, але це відчуття дещо 
інакше. Воно головним чином пов’язане з 
нестабільністю фінансових процесів, діями 
конкурентів, кон’юнктурою ринку, ставлен-
ням правоохоронних органів [9, с. 129]. 
Антисуспільні погляди являють собою 

оціночні судження (стереотипи мислення) 
значної частини людей, що виражають при-
йнятне ставлення до кримінальних форм за-
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доволення повсякденних потреб та інтересів. 
Антисоціальні погляди формуються із світо-
глядних уявлень, моральних принципів, 
ціннісних орієнтацій, життєствердних інтер-
есів великої кількості людей, об’єднаних од-
нотипними умовами життя та схожими ви-
дами діяльності. На їх основі виробляється 
спільна позиція, що унормовує кримінальну 
практику як вигідну і доступну для широко-
го загалу. Фактично, антисоціальні погляди 
виступають дороговказом, підштовхують на 
шлях вчинення злочинів тих, хто вагається. 
Також вони виправдовують кримінальну 
практику, надають їй ознак буденності. 
Як вірно зазначає Б. М. Головкін, пере-

раховані елементи деформацій суспільної 
свідомості найбільше впливають на мораль-
но незрілу низько-статусну молодь (14-29 ро-
ків) та соціально неадаптовані верстви насе-
лення. Нерівномірним є їхнє територіальне 
поширення. Порівняно більше антисоціаль-
ні погляди, звичаї, традиції, установки під-
тримуються жителями східних і південних 
областей України, що тягне за собою нерів-
номірний регіональний розподіл злочиннос-
ті в державі [1]. 
На думку С. А. Шалгунової, кримінальне 

насильство є немов індикатором негативних 
тенденцій у суспільстві. Характер і масштаби 
такого насильства залежать від особливостей 
економічного, соціального, культурного роз-
витку. При цьому благополучним може бути 
тільки те суспільство, у якому рівень суспіль-
ної небезпеки та соціальної напруженості, що 
завжди пов’язано з кримінальною ситуаці-
єю, не перевищує визначеної межі. Обґрун-
тування ж цієї межі – проблема особлива. Як 
свідчить історія, злочинність і пов’язане з 
нею кримінальне насильство – явища вічні. 
Цілком викорінити злочинність неможливо. 
Можна по-різному називати злочини (ексце-
си, соціальні факти, делікти), але не можна 
викорінити те, що у кожному конкретному 
випадку є наслідком протиріч між особою та 
суспільством, конфліктів між людьми. Мож-
на й потрібно не допускати зростання зло-
чинності вище тієї межі, перехід через яку 
призведе до суспільної небезпеки та соці-
альної напруженості. Останнім часом у на-
шій країні змінився традиційний підхід до 
визначення взаємозв’язків між злочинністю 

та її соціально-економічними умовами. При 
погіршенні цих умов масштаби криміналь-
ного насильства розширюються, відбува-
ється зростання злочинності в цілому, а при 
поліпшенні – криміногенний рівень знижу-
ється. Наявність даного взаємозв’язку на-
очно демонструється сформованою у країні 
ситуацією [10, с. 249].
У процесі проведеного дослідження вио-

кремлені головні причини та умови вчинен-
ня розбійних нападів на житло громадян, 
зокрема: 

– загальне зростання злочинності в Укра-
їні та світі – 5,8%; 

– економічне становище в країні − 15,3%; 
– зростання безробіття й важке матері-

альне становище у родині − 29,8%; 
– антисуспільна установка особи злочин-

ця – 54%;
– відсутність належного законодавчого 

забезпечення протидії цим злочинам − 5,1%; 
− нестабільність державної політики – 11 

(3,9%); 
– незадовільна організація роботи право-

охоронних органів та відсутність належного 
контролю за роботою правоохоронних орга-
нів – 5,7%;

– легка нажива – 11,1%; прибутковість 
вчинення розбійних нападів – 19%

– відсутність належного контролю за осо-
бами, звільненими з місць позбавлення волі 
– 14%;

– існування організованої злочинності – 
3,2%.
Як зауважує В. В. Голіна, переважна 

більшість розбійних нападів на житло гро-
мадян пов’язана із попередньо сформова-
ною антисуспільною, у тому числі злочин-
ною діяльністю суб’єкта. Погоджуючись 
зі складністю проблеми причинного пояс-
нення насильницьких злочинів, необхідно 
підтримати подальший пошук у мотивацій-
ній сфері прихованих від науки глибинних 
патологічних рис особи злочинця, що зна-
ходять свій прояв в агресивній або іншій 
деструктивній поведінці [11, с. 58]. У свою 
чергу суб’єктивні ознаки – свідомість і воля 
злочинців у цих випадках мають досить чіт-
ке узгодження, а мета й мотиви – відповід-
не спрямування та корисливе забарвлен-
ня. Підтвердженням цього, як правило, є 
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формування злочинної діяльності, зокрема 
ретельне готування і планування вчинен-
ня цих злочинів. Органічна сукупність та-
ких ознак надає підстави для висновку, що 
основною причиною вчинення цих злочи-
нів є антисуспільна корисливо-насильниць-
ка установка осіб, які вчиняють розбійні 
напади на житло громадян.
У 1990-ті роки у країні існувала велика 

кількість організованих злочинних груп, які 
спеціалізувалися на розбійних нападах на 
житло підприємців. Причиною цього стало 
розширення числа об’єктів злочинного по-
сягання, зростання нових форм діяльності 
тощо. Пізніше, як відомо, активність органі-
зованих злочинних груп істотно знизилася 
та дістала нових форм. Можна сказати, що 
інтерес цих груп майже повністю переклю-
чився на сферу економіки, а злочинні авто-
ритети набули статусу успішних підприєм-
ців. Сьогодні, ми знову ж таки зіткнулися з 
проблемою 90-х років, з організованою ко-
рисливо-насильницькою злочинністю, що 
підтверджує розроблену кримінологічної 
наукою теорію про регулярну злочинну ак-
тивність [12, с. 47]. Можна вести мову про 
те, що криміногенний потенціал суспільства 
знову переорієнтувався з традиційної зло-
чинної діяльності на більш організований, 
професійний кримінальний бізнес.
Недоліки в організації соціально-еконо-

мічних відносин, розбалансованості госпо-
дарського (бюджетного) механізму держави, 
що призводить суспільство до тяжких кри-
зових ситуацій й впливає на інші сторони 
суспільного буття є обставинами соціаль-
но-економічного характеру та відносять до 
факторів, що детермінують злочинність на 
соціологічному рівні.
Серед економічних чинників необхідно 

виділити спад суспільного виробництва і 
безробіття, яке набуло в Україні загрозливо-
го стану. Так, на протязі 2008-2017 років ре-
єструвалося у центрах зайнятості населення 
від 2 до 3,5 млн. осіб-безробітних (серед них 
62% – жінки, 32% – молодь) [13].
Проте фахівці вважають, що реальний 

рівень безробіття у кілька разів вищий і 
становить до 40% від загального числа пра-
цюючих. На кожне робоче місце претендує 
в середньому 15 осіб, в західних регіонах 

України цей показник вищий в п’ять, а то й 
в шість разів.
Багато людей, які вважаються працюю-

чими, фактично перебувають у довготрива-
лих неоплачуваних відпустках, працюють 
неповний робочий тиждень і якщо врахувати 
і цю категорію, то рівень безробіття досягає
7 млн. чол. (13,4% від працездатного насе-
лення). Як стверджують міжнародні експер-
ти, допустимий рівень безробіття у суспіль-
стві не повинен перевищувати 10% населен-
ня у соціальне активному віці. Вищі показ-
ники загрожують соціальній стабільності у 
державі [13].
Усвідомлення молоддю відсутності пер-

спектив у купівлі бажаного автомобіля або 
квартири, на нашу думку, здатне підштов-
хнути до вчинення злочину, зокрема розбій-
ного нападу на житло громадян. Аналіз ма-
теріалів кримінальних проваджень вказує на 
те, що люди з такою мотивацією вчиняють 
дані злочини. Це, підтверджується сформу-
льованим у деяких підручниках з криміно-
логії [14; 15; 16] висновком про те, що у по-
ведінці громадян спостерігається аномія або 
безнормативність, при якій вони не вірять 
у норми права і моралі й легко схиляються 
до протиправної, у тому числі злочинної по-
ведінки, орієнтуючись на безвладдя і слабку 
ефективність правоохоронної системи. Такі 
довгострокові криміногенні соціально-пси-
хологічні тенденції, особливо серед молоді, 
на думку В. В. Лунєєва [17, с. 322], є дуже 
небезпечними і з ним важко не погодитися.
Зміни (деформації) у суспільній свідомос-

ті, що відбулися під впливом соціально-по-
літичного та економічного чинника, втрата 
цінностей, проявилися у тому що суспіль-
ство перестало традиційно реагувати на зло-
чинність і злочинця. Протиправні прояви 
стали нормою сучасного життя.
До психологічних факторів, що детермі-

нують вчинення розбійних нападів на житло 
громадян, слід віднести втрату здебільшого 
населення довіри і готовність надавати під-
тримку правоохоронним органам, які займа-
ються виявленням і розслідуванням цих зло-
чинів. Це психологічне явище носить тради-
ційний для населення характер, з огляду на 
слабку розвиненість інституту громадянської 
активності, на відміну від ряду зарубіжних 
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країн. Більш того, як було встановлено у ході 
проведеного дослідження, розбійні напади 
на житло громадян структурно входять до 
складу організованої злочинності. У зв’язку 
з цим розраховувати на співпрацю з боку на-
селення не доводиться.
При аналізі причин розбійних нападів 

необхідно зазначити, що завжди у кожному 
суспільстві або кожній державі є люди, які 
невдоволені своїм становищем і готові пере-
ступити закон, щоб це становище виправити 
у кращу сторону. Це може бути незадово-
лення і своїм матеріальним забезпеченням, 
яке проявляється навіть і у заможних людей. 
Вчиненню розглядуваних злочинів можуть 
сприяти такі загальні умови:

1) правові (протиріччя у законодавстві, 
у законах та підзаконних актах, відсутність 
чіткої кримінально-правової політики, слаб-
ка робота правоохоронних органів, і, що 
саме небезпечне, об’єднання співробітників 
цих органів з корисливими злочинцями. 
Вчинення розбійних нападів на житло гро-
мадян сприяє відсутність чіткої державної 
політики покарання по відношенню до осіб, 
які вчинили такі злочини. На жаль, особи, 
які вчинили такі злочини, а тим більше у си-
туації з позбавленням життя інших людей 
повинні нести більш сувору кримінальну 
відповідальність, аж до довічного позбавлен-
ня волі);

2) етичні (у тому числі культ наживи у 
деяких категоріях населення, можливість 
високих прибутків після багатьох років забо-
рон на них, при цьому забувають, що сучас-
на держава ніколи не забороняла отримання 
високих прибутків, вона забороняла вико-
ристання для цього протиправних методів); 

3) технічні (недосконалість технічних, 
організаційних та інших засобів запобіган-
ня, припинення вчинення розбійних напа-
дів на житло громадян, а також взагалі від-
сутність цих засобів);

4) політичні (відсутність стабільної еко-
номічної, фінансової політики, що дозволяє 
недобросовісним людям використовувати 
різного роду умови для вчинення злочинів 
розбійних нападів).
Негативно позначається на криміноло-

гічних показниках розбійних нападів на 
житло громадян негативні фактори у сфері 

правоохоронної діяльності державних орга-
нів. Зокрема, основне навантаження щодо 
запобігання і розслідування розбійних на-
падів на покладено на органи Національної 
поліції [18], які в даний час піддаються ши-
рокомасштабній реформі. Головною метою 
реалізованої реформи є створення сучасної 
та ефективної правоохоронної системи в 
Україні, але процес реформування має деякі 
негативні аспекти. Наприклад, зараз мож-
на вести мову про дестабілізацію діяльності 
окремих підрозділів Національної поліції. 
Першопричиною цього є численні кадрові 
перестановки у різних підрозділах Націо-
нальної поліції й ліквідація деяких з них, що 
негативно позначається на запобіганні окре-
мим видам злочинів, у тому числі й корис-
ливо-насильницького спрямування. Напри-
клад, недавно були ліквідовані підрозділи по 
боротьбі з організованою злочинністю, хоча, 
на нашу думку, за об’єктивних передумов 
для цього не було, а гучні злочинні напади 
останнього часу вказують на необхідність їх 
повернення.
До організаційних чинників, що детер-

мінують вчинення розбійних нападів на 
житло громадян слід віднести доступність 
придбання в нашій країні газової та трав-
матичної зброї, з використанням якої вчи-
няються дані злочини. Травматична вог-
непальна зброя, на відміну від бойової й 
службової зброї володіє меншою вбивчою 
силою, з нею неможливо вести прицільний 
вогонь на великій відстані, але небезпека 
такої зброї, з точки зору умов вчинення да-
ного виду розбійних нападів, полягає саме 
в його доступності для населення. Юридич-
ні питання отримання ліцензії на покупку 
травматичної зброї врегульовані так, що 
практично будь-який громадянин може ста-
ти його власником [19; 20], а журналістські 
розслідування показують, наскільки фор-
мально лікарі ставляться до видачі медичної 
довідки на отримання зброї [21]. Вважаємо, 
що цій сфері, що відноситься до компетен-
ції Національної поліції, необхідно навес-
ти порядок, бо практика показує, як часто 
травматична зброя знаходиться (і застосову-
ється) у руках неврівноважених або зовсім 
психічно нездорових людей. У сукупності 
з вищевикладеними причинами ця умова 



149

Ñâ³ð Ï.Â. - Äåòåðì³íàíòè â÷èíåííÿ ðîçá³éíèõ íàïàä³â íà æèòëî ãðîìàäÿí

є найпотужнішим чинником, що стимулює 
розбійні напади.
Продовження конфлікту на Сході краї-

ни супроводжуватиметься нелегальним по-
ширенням зброї, боєприпасів та вибухівки, 
зростанням соціально-побутової невлашто-
ваності осіб, які постраждали від збройного 
конфлікту, та перебувають у стресовому пси-
хологічному стані. 
На основі вищевикладеного, необхідно 

зробити такі висновки: 
1) фактори, що детермінують вчинен-

ня розбійних нападів на житло громадян, 
багато в чому є похідними від аналогічних 
факторів загальної корисливо-насильниць-
кої злочинності. В цілому дані фактори 
пов’язані із загальним зниженням керова-
ності соціальними процесами, що вияви-
лися у виникненні «тіньових» економічних 
відносин, розширенні числа джерел не-
законних доходів, ускладненні механізму 
формування суспільної свідомості, у появі 
цілого ряду неврегульованих сегментів у 
правовому полі;

2) усю сукупність факторів, що детермі-
нують вчинення розбійних нападів на житло 
громадян умовно можна поділити на шість 
груп: економічні, соціальні, політичні, ор-
ганізаційні, морально-психологічні і техніч-
ні. Основний вплив на аналізовані злочини 
здійснюють фактори, які стосуються еконо-
мічної та організаційної груп. 
У числі головних економічних факторів 

можна виділити такі явища як криміналіза-
ція економіки, диференціація і поляризація 
населення за доходами, безробіття і нега-
тивні процеси, які отримали свій розвиток 
в умовах фінансово-економічної кризи. Сут-
ність стрижневих організаційних чинників 
можна звести до недоліків у роботі право-
охоронних органів, які найбільше прояви-
лися у рамках реформування;

3) виникнення кримінальних груп, що 
спеціалізуються на вчиненні розбійних на-
падів на житло громадян відбувається на 
основі кримінальної спільності окремих 
осіб, що прагнуть до отримання злочинного 
прибутку. У процесі спілкування таких осіб 
відбувається раціональний, емоційний і во-
льовий взаємовплив і взаємодія індивідів, 
яка досягається взаєморозумінням, створю-

ються умови згуртованості й солідарності, 
що характеризують групову та колективну 
діяльність.
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Детермінанти вчинення розбійних на-
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чих факторів вчинення розбійних нападів 
на житло громадян на шість груп: економіч-
ні, соціальні, політичні, організаційні, мо-
рально-психологічні та технічні. Основний 
вплив на аналізовані злочини здійснюють 
причини та умови, що стосуються економіч-
ної (криміналізація економіки, диференці-
ація і поляризація населення за доходами, 
безробіття і негативні процеси, які отрима-
ли свій розвиток в умовах фінансово-еконо-
мічної кризи) та організаційної груп (рефор-
мування правоохоронних органів). Встанов-
лено, що виникнення кримінальних груп, 
що спеціалізуються на вчиненні розбійних 
нападів на житло громадян відбувається 
на основі кримінальної спільності окремих 
осіб, що прагнуть до отримання злочинного 
прибутку. У процесі спілкування таких осіб 
відбувається раціональний, емоційний і во-
льовий взаємовплив та взаємодія індивідів, 
яка досягається взаєморозумінням, створю-
ються умови згуртованості й солідарності, 
що характеризують групову й колективну 
діяльність. 
Фактори, що детермінують вчинення 

розбійних нападів на житло громадян, ба-
гато в чому є похідними від аналогічних 
факторів загальної корисливо-насильниць-
кої злочинності. В цілому дані фактори 
пов’язані із загальним зниженням керова-
ності соціальними процесами, що вияви-
лися у виникненні «тіньових» економічних 
відносин, розширенні числа джерел не-
законних доходів, ускладненні механізму 
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формування суспільної свідомості, у появі 
цілого ряду неврегульованих сегментів у 
правовому полі.
Усю сукупність факторів, що детерміну-

ють вчинення розбійних нападів на житло 
громадян умовно можна поділити на шість 
груп: економічні, соціальні, політичні, ор-
ганізаційні, морально-психологічні і техніч-
ні. Основний вплив на аналізовані злочини 
здійснюють фактори, які стосуються еконо-
мічної та організаційної груп. 
У числі головних економічних факторів 

можна виділити такі явища як криміналіза-
ція економіки, диференціація і поляризація 
населення за доходами, безробіття і нега-
тивні процеси, які отримали свій розвиток 
в умовах фінансово-економічної кризи. Сут-
ність стрижневих організаційних чинників 
можна звести до недоліків у роботі право-
охоронних органів, які найбільше прояви-
лися у рамках реформування.
Виникнення кримінальних груп, що спе-

ціалізуються на вчиненні розбійних нападів 
на житло громадян відбувається на основі 
кримінальної спільності окремих осіб, що 
прагнуть до отримання злочинного прибут-
ку. У процесі спілкування таких осіб відбу-
вається раціональний, емоційний і вольовий 
взаємовплив і взаємодія індивідів, яка до-
сягається взаєморозумінням, створюються 
умови згуртованості й солідарності, що ха-
рактеризують групову та колективну діяль-
ність.
Ключові слова: розбій, власність, житло, 

детермінанти, причини, умови, запобігання.

Determinants of Committing 
House Robbery

The article divides the determinants of the 
perpetration of robbery on the housing of citi-
zens into six groups: economic, social, political, 
organizational, moral and psychological and 
technical. The main infl uence on the analyzed 
crimes is exerted by economic causes and con-
ditions (criminalization of the economy, differ-
entiation and polarization of the population by 
income, unemployment and negative processes 
that have developed during the fi nancial and 
economic crisis) and organizational groups (re-
form of law enforcement agencies). It is estab-

lished that the emergence of criminal groups 
specializing in the perpetration of robbery on 
the housing of citizens occurs on the basis of 
the criminal community of individuals seeking 
criminal profi ts. In the process of communica-
tion of such persons there is a rational, emotion-
al and volitional interaction and interaction of 
individuals, which is reached by mutual under-
standing, conditions of cohesion and solidarity 
characterizing group and collective activity are 
created.

The factors that determine the perpetra-
tion of robbery on the housing of citizens are 
in many respects derived from similar factors of 
general self-serving crime. In general, these fac-
tors are associated with a general decrease in the 
controllability of social processes that appeared 
in the emergence of «shadow» economic rela-
tions, the expansion of the number of sources of 
illicit income, complication of the mechanism of 
formation of public consciousness, in the emer-
gence of a number of unregulated segments in 
the legal fi eld.

The whole set of factors that determine the 
perpetration of robbery on the housing of citi-
zens can be divided into six groups: economic, 
social, political, organizational, moral and psy-
chological and technical. Factors affecting eco-
nomic and organizational groups have a major 
impact on the crimes analyzed.

Among the main economic factors are the 
criminalization of the economy, the differen-
tiation and polarization of the population by 
income, unemployment and the negative pro-
cesses that have developed in the fi nancial and 
economic crisis. The essence of the core organi-
zational factors can be reduced to the shortcom-
ings in the work of law enforcement agencies, 
which are most evident in the reform.

The emergence of criminal groups that spe-
cialize in committing robbery on the housing of 
citizens occurs on the basis of the criminal com-
munity of individuals seeking criminal profi ts. 
In the process of communication of such per-
sons there is a rational, emotional and volitional 
interaction and interaction of individuals, which 
is reached by mutual understanding, conditions 
of cohesion and solidarity characterizing group 
and collective activity are created.

Keywords: robbery, property, housing, de-
terminants, causes, conditions, prevention
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DIFFERENTIATION OF PART-TIME JOB AND 
COMBINATION OF DUTIES FROM OTHER TYPES OF 
ACTIVITIES IN THE OFFENSE UNDER ARTICLE 1724 
OF THE CODE OF UKRAINE ON ADMINISTRATIVE 

OFFENSES (CUAO)

Certain theoretical and practical problematic 
aspects of administrative responsibility for viola-
tion of restrictions on part-time job and combi-
nation of duties with other types of activities are 
considered. Single features of this corruption-
related offenses have been investigated.

Certain problems, which are still present in 
the provisions of the administrative legislation 
in terms of determining the constructive features 
of the composition of violation of restrictions on 
part-time job and combination of duties with oth-
er activities, have been identifi ed.

Normative legal acts of Ukraine defi ning the 
concepts of "part-time job" and "combination of 
duties", as well as the provisions of the theory of 
administrative law in determining the content of 
these concepts have been analyzed.

The main features of part-time job and com-
bination of duties were identifi ed, those features 
that are common to both concepts, as well as those 
that differentiate between part-time job and com-
bination of duties have been set.

Key words: administrative liability, adminis-
trative liability legislation, corruption offenses, 
part-time job, combination of duties.
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not only on the effective functioning of anti-
corruption and judicial authorities, but also on 
the quality of the legislation that, so to speak, 
sets the rules of the game. In this aspect, the 
concepts contained in the legal norms should 
be concise, clear and unambiguous to enable 
the same law be equally applicable by different 
subjects of law.

Experience in applying the provisions of 
Art. 1724 of the CUAO, as well as theoretical 
experience in this aspect, testify to the exis-
tence of certain problems related to the defi ni-
tion of the terms "part-time job" and "combi-
nation of duties", which clearly demonstrates 
the need for a deeper theoretical search for 
responsibility for breaking restrictions on 
part-time job and combination of duties with 
other activities.

Research of these problems will eliminate 
the existing theoretical and practical problems, 
which in turn will lead to a reduction in the 
number of errors in law enforcement practice, 
will harmonize the legislation of Ukraine.

In this perspective, it’s obvious to analyze of 
the basic legal acts that determine the content 
of the declared concepts, the work of theorists 
in the fi eld of administrative law, as well as oth-
er branches of law, which will allow to deter-
mine the content of the concepts of "part-time 
job" and "combination of duties" and to fi nd out 
their key features.

Based on the above, it is advisable to make a 
thorough analysis of the provisions of Art. 1724 
of the CUAO through the prism of the current 
legislation of Ukraine, as well as through the 

Introduction. 
Implementation of liability for breach of 

restrictions on part-time job and combination 
of duties with other activities was a logical step 
to strengthen state control over the activities of 
persons authorized to perform the functions of 
state and local self-government.

Combating corruption is a complex, multi-
dimensional and lengthy process that depends 
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prism of the scientifi c researches of the doc-
trine of administrative law.

The declared theme became the sub-
ject of scientifi c research of such scientists as 
K.L. Buhaichuk, O.I. Bezpalova, N.B. Bo-
lotinoi, V.S. Venediktova, N.V. Verenycha, 
T.H. Holovan, H.S. Honcharovoi, O.V. Dzha-
farova, I.V. Zuba, V.O. Ivantsov, N.M. Korchak, 
M.V. Molodtsova, P.D. Pylypenka, V.I. Proko-
penka, V.H. Rotania, S.O. Shatrava and others.

Considering a lot of theoretical develop-
ments on these issues, we should emphasize 
that some problems in determining a sign of 
an offense related to violation of restrictions on 
part-time job and combination of duties with 
other activities continue to raise a number of 
objections, also when defi ning content of the 
concepts of part-time job and combination of 
duties, as well as defi ning their common and 
distinctive features.

In this aspect, it is obvious that addressing 
the problems associated with understanding 
the content of specifi ed concepts is the funda-
mental task of properly qualifying the action 
and distinguishing it from related composition 
of an administrative offense, and so confi rms 
the relevance of the declared theme and the 
feasibility of further scientifi c research in this 
direction.

The purpose of the article is to investigate 
the provisions of administrative legislation gov-
erning liability for violations of restrictions on 
part-time job and combination of duties with 
other activities, to determine problems related 
to the delimitation of these concepts on the ba-
sis of an analysis of Ukrainian legislation and 
theoretical experience. 

Research results
The proper level of counteraction to cor-

ruption depends on many factors, including 
high-quality anti-corruption legislation that 
correctly defi nes the content and features of a 
particular act, as well as does not cause diffi cul-
ties in the application of these provisions in law 
enforcement practice. Because any law must 
be concise, understandable and its provisions 
should not contradict the provisions of other 
regulations.

Correlation of two concepts, which are so-
called key in determining the content of the ac-

tion provided for in Art. 1724 of the CUAO was 
caused by scientifi c interest in view of the de-
clared theme.

It’s known that Part 1 of Art. 1724 of the 
CUAO provides for liability for violations by a 
person of the statutory restrictions on part-time 
job and combination of duties with other types 
of activity, namely in relation to engaging in 
other paid activities (except teaching, scientifi c 
and creative activity, medical and referee prac-
tice, instructional practice in sports) or business 
activities, as well as violations by a person of 
statutory restrictions on joining a board, other 
executive or controlling bodies, or the supervi-
sory board of an enterprise or organization for 
profi t (except when the person performs func-
tions of managing shares (parts, divvy) that be-
longs to the state or territorial community, and 
represents the interests of the state or territo-
rial community in the council (the supervisory 
board) or in the audit committee of the busi-
ness organization) (Part 2 of this article).

At once two concepts that have some simi-
larity, but they must obviously be different in 
their content, are used in this article by the leg-
islator. Otherwise, their joint use is unjustifi ed 
and will directly affect the quality of application 
of this rule in practice.

N.M. Korchak rightly points out that there 
are some problems in the part of judicial inter-
pretation of determined categories; those cate-
gories are basic in establishing signs of a specifi c 
administrative offense related to corruption, in 
violation of restrictions on part-time job and 
combination of duties with other types of ac-
tivities, as well as in deciding on the application 
of a type of administrative penalty defi ned in 
the legislation.

In turn, this adversely affects the correct-
ness of the administrative offense qualifi cation 
of the relevant types of cases. As well as the 
lack of generalization of case law experience 
on these issues and explanations of the Higher 
Specialized Administrative Court only serves to 
deepen this problems [1, pp.80-81].

In view of this, attention will be focused on 
the legislative defi nitions of "part-time job" and 
"combination of duties", as well as their theo-
retical interpretations.

First of all, it should be emphasized that 
"part-time job" and "combination of duties" as a 
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concept has been refl ected in some way in the 
legislation of Ukraine. Thus, in a joint decree of 
the Ministry of Labor of Ukraine, the Ministry 
of Justice of Ukraine, the Ministry of Finance 
of Ukraine No. 43 of 28.06.1993, which ap-
proved the provision “On working conditions 
by part-time job for employees of state-owned 
enterprises, institutions and organizations”, it is 
determined that part-time job is considered as 
a work made by employee, except their main 
work, other regular paid work under the terms 
of the contract of employment at the free time 
from their main work at the same or another 
enterprise, institution, organization or citizen 
(entrepreneur, private person) for by hiring 
[2].

On the defi nition of this concept and de-
fi ne it taking into account the provisions of the 
legislation of Ukraine scientists are generally 
unanimous. 

For example, as T.H. Holovan notes, part-
time job is the performance by an employee, 
in addition to his/her main work, provided at 
the conclusion of an contract of employment 
(contract for service), of other work under the 
terms of the contract(s) of employment at the 
same or another enterprise, institution, orga-
nization or individual, in his/her free from his/
her main job time, and the combination of du-
ties of the professions (positions) - performance 
by an employee at the same enterprise, institu-
tion, organization, in addition to his/her main 
work, stipulated in a contract of employment, 
of additional work in another profession (posi-
tion) within the same working time with sur-
charge in the amounts stipulated in the collec-
tive agreement [3, p.14].

Instead of this, M.E. Pankin offers to under-
stand part-time job as a performance of other 
regular paid work by an employee on the terms 
of an contract of employment in free from his/
her main work time [4, p.13-14].

Scientifi c publications on the subject in-
dicate that the concept of "external part-time 
job" and "internal part-time job" are also used 
in practice. If an employee works at two en-
terprises, one of which is the principal place of 
work and the other is a part-time job, then that 
work is considered to be external part-time job. 
If an employee works at the same enterprise as 
the principal worker and in his/her free time, 

performs part-time job, then this work is con-
sidered to be internal part-time job [5, p.13].

The legislator has established restrictions 
for implementation of other paid activities for 
a certain category of persons. However, the 
legislator itself provided certain exceptions in 
this article, in particular, this prohibition does 
not apply to cases where such persons combine 
activities with teaching, scientifi c and creative 
activity, medical and judicial practice, instruc-
tor practice in sports.

Despite this, things are not so clear in this 
section. As M.I. Khavroniuk points out, teach-
ing, scientifi c and creative activity, medical 
practice, instructional and refereeing practice 
in sports can be types of entrepreneurship . 
Therefore, if the person concerned engages in 
them as entrepreneurship (alone or through a 
certain person, especially relatives) there is a 
clear violation of the prohibition established by 
the legislation of Ukraine, he notes [6, p.195].

There is one interesting fact that for other 
persons not belonging to the category of cor-
ruption-related offenders, the list of non-ag-
gregate types of activities is much wider. So, in 
the aforementioned provision it is defi ned that 
part-time job: 1) literary work, including edit-
ing, translating, and peer reviewing individual 
works, paid for by the author’s fee; 2) technical, 
medical, accounting and other expertise with 
a one-time pay; 3) pedagogical work up to 240 
hours per year with an hourly wage; 4) imple-
mentation of duties of medical consultants of 
healthcare institutions up to a maximum of 12 
hours per month with a one-time pay; 5) guid-
ance of graduate students in research institu-
tions and higher education institutions of sci-
entists and highly qualifi ed specialists who are 
not in the staff of these institutions, with their 
work payment at the rate of 50 hours per year 
for the guidance of each graduate student; 
management of the department by highly 
qualifi ed specialists, including those occupy-
ing leading positions in educational institutions 
and research institutions with payment in the 
calculation of 100 hours per academic year; 6) 
consultations by scientifi c workers of research 
institutes, teachers of higher educational insti-
tutions and institutes of improvement of doc-
tors, by main specialists of health authorities in 
medical and preventive institutions up to 240 
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hours per year with hourly remuneration; 7) 
work of leading scientifi c, scientifi c-pedagogi-
cal and practical workers on short-term train-
ing of staff on contracts at the enterprises and 
in the organizations; 8) work without taking a 
full-time position at the same enterprise, insti-
tution, organization, implementation of duties 
of management in offi ces, laboratories and de-
partments by teachers of secondary education 
institution and teachers of professional educa-
tional and higher educational institutions, ped-
agogical work of managers and other employ-
ees in educational institutions, management 
of subject and cycle commissions, guidance of 
production training and practice of pupils and 
students, alternation of health workers over a 
monthly norm of working time, etc., work of 
teachers of secondary education institution and 
teachers of professional educational and higher 
educational institutions, as well as higher edu-
cational institutions that are equal to them in 
remuneration of employees, concertmasters 
and accompanists of educational institutions for 
training of workers of arts and music depart-
ments (faculties) of other higher educational 
institutions, in the same educational institution 
above the established norm of educational load, 
pedagogical work and management of hobbies 
groups in the same school, preschool, extra-
curricular educational institution; 9) transcrip-
tion of musical notes, which is custom-made for 
businesses; 10) organization and conducting 
of excursions on the terms of hourly or part-
time remuneration, as well as support of tour-
ist groups in the system of tourist-excursion 
institutions of trade unions; 11) other work 
performed when the employee have part-time 
employment at the main job and accordingly 
receives a part-time salary if his/her remunera-
tion for basic and other work does not exceed 
the full salary at the main place of work [2].

In view of the above-mentioned part-time 
job is characterized by the following features: 
1) performance of the employee other work, in 
addition to his/her main; 2) such work must be 
performed under the terms of an contract of 
employment; 3) be on a regular basis; 4) such 
work must be paid for; 5) to be performed in 
free from main work time; 6) employee per-
forms other work at the same or another enter-
prise, institution, organization or citizen (entre-

preneur, individual) for hire. Of course, except 
for the mentioned above cases specifi ed by law.

Similar features are also distinguished by 
scientists. Thus, in the scientifi c works to the 
main features suggest to attribute: part-time 
job is performed only on the basis of an con-
tract of employment or contract for service; the 
work of a compatible employee may be per-
formed not only at the place of the main work, 
but also at the same time at another enterprise, 
institution, organization or a individual person 
who uses hired labor; part-time job takes place 
in free from the main work time. [3, p.15].

According to N.V. Verenych these features 
include: fi rstly, part-time job involves perform-
ing, in addition to the main work of another, 
besides, the number of such works is not limited 
by law; secondly, all part-time job is performed 
on the basis of an contract of employment or 
contract for service; thirdly, such contract of 
employments or contracts for service may be 
entered into with entities of different forms of 
ownership [7, p.251-252].

Instead, the others on the basis of a system-
atic approach and interpretation of legislative 
acts distinguish the following essential features 
of the term "part-time job" as a category of exer-
cised labor law: 1) in free from main work time; 
2) at one/different enterprise, institution, orga-
nization (external/internal part-time job); 3) for 
payment for actually performed work without 
restriction; 4) on the terms of the contract(s) of 
employment [1, p.82].

Instead, the legislative defi nition of combi-
nation of duties is contained in Part 1 of Art. 
105 of the Labor Code. In particular, it is noted 
that there is an extra payment for the combina-
tion of duties of the professions (positions) or 
performance of duties of a temporarily absent 
employee for employees who works at the same 
enterprise, institution, organization, in addi-
tion to their main work, stipulated in a contract 
of employment, additional work in another 
profession (position) or duties of a temporarily 
absent employee without dismissal from their 
main work [8].

Given this, it is possible to distinguish the 
following alignment features: 1) perform-
ing an employee of extra work in addition to 
main work; 2) such additional work should be 
performed exclusively at the same enterprise, 
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institution, organization; 3) additional work is 
carried out solely by another profession (po-
sition) or the person performs the duties of a 
temporarily absent employee without being re-
leased from the main work; 4) there is an extra 
charge for combination of duties professions 
(positions) or performing the duties of a tem-
porarily absent employee.

According to some scholars, the following 
characteristics are more meaningful for the 
combination of duties of the professions (posi-
tions): the combination of duties of the profes-
sions (positions) occurs only in the presence 
of agreement of the parties to the contract of 
employment; an employee at the same time as 
own duties in own main profession (position) 
performs duties in another additional profes-
sion or in another position; performance of 
work duties by the employee’s main and combi-
nated profession (position) is carried out within 
the framework of one contract of employment; 
performance of work in the conditions of com-
bination of duties of the professions (positions) 
is carried out during the working normal dura-
tion day at the expense of labor intensifi cation; 
performance of basic and combinated work 
takes place only within one production unit 
that is at one enterprise, institution, organiza-
tion or in one individual; for the performance 
of work duties in an additional profession or 
position, an employee receives a supplement, 
the amount of which is established by a collec-
tive agreement in accordance with the current 
legislation [3, p.15].

Conclusions
As a result, the key differences between 

part-time job and combination of duties can be 
determined that, when combinated, additional 
work is carried out: fi rstly, at the same enter-
prise, institution or organization, while in case 
of part-time job is allowed to work at another 
enterprise, another institution or organization; 
secondly, in case of combination of duties, un-
like part-time job, the work is performed in an-
other profession (position); thirdly, other work 
in case of part-time job is paid separately, and 
in case of combination of duties, only the extra 
pay to the salary on main place of work is paid 
for the combination of duties of the professions 
(positions) or performance of the duties of a 

temporarily absent employee; fourthly, unlike 
part-time job, combination of duties is possible 
only in free from main work time; fi fthly, per-
formance of other work must be regular in case 
of combination of duties.
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АННОТАЦИЯ 
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DEVELOPMENT OF AZERBAIJAN’S CRIMINAL 
LEGISLATION IN THE FIGHT AGAINST HOOLIGANISM 

IN THE YEARS OF 1940-1990

The article states that the words «hooligan-
ism» appeared at the turn of the nineteenth and 
twentieth centuries and their origin is usually as-
sociated with English-speaking countries - Eng-
land and the United States.

The defi nition of hooliganism was amended 
by a decree of the Presidium of the Supreme So-
viet of the USSR of August 10, 1940 “On crimi-
nal liability for petty theft at work and hooligan-
ism”. In accordance with this Decree, “hooligan 
actions in enterprises, institutions and in public 
places” were punished with imprisonment for one 
year, if these actions did not entail a more severe 
punishment.

 ISMAYILOVA Humay - PhD Candidate of the Azerbaijan National Academy of 
Aviation

 We would like to note that in the 1940s, 
the Penal Code of the Azerbaijan SSR, adopt-
ed on December 3, 1927, was in force in Azer-
baijan. Article 6 of the same Code defi ned the 
crime and indicated the act of crime as follows: 
“Any action or inaction that turns against the 
Soviet system or violates the rules established 
by the workers “and peasants” government for 
the period of transition to communism is con-
sidered a social danger.

Note. Acts that are formally subject to 
any article of the Special Part of this Code, 
but which are obviously insignifi cant and do 
not have a harmful effect, having no socially 
dangerous nature, are not considered crimi-
nal ats”. Regarding to the “note part” of this 
article, Gahramanov V.P. writes: “The note 
of this article, which is directly related to the 
general defi nition of the crime specifi ed in 
Article 6, is important in principle in the so-
cialist justice system. This notion refers to any 
act which is offi cially a sign of any part of a 
special article (meaning “appropriate”) but 
which is not a crime “because of its obvious 
insignifi cance and harmful consequences”. In 
such cases, the investigating and judicial au-
thorities have the right to dismiss the criminal 
case with reference to Article 6. According to 
Article 6-1 of the “Fundamentals of Criminal 
Procedure of the USSR and Allied Republics”, 
prosecution may be terminated at any stage of 
the proceedings, even if the acts committed by 
the offender are formally socially dangerous, 
but because they are insignifi cant and have no 
harmful consequences and are not and can-

Before studying the development of crimi-
nal legislation in Azerbaijan in the fi ght against 
hooliganism in the years of 1940-1960, we con-
sider it expedient to look at the etymology of 
the word “hooliganism”. The word “hooligan-
ism” appeared presumably at the turn of the 
nineteenth and twentieth centuries, and its 
origin is usually associated with the English-
speaking countries - England and the USA. 
So, in England the word “hooligan” has spread 
since about 1890, “denoting exclusively the 
impudent mischievous people in southeastern 
part of London and immediately falling into 
the legal code of the Prevention of crime Act” 
(1, p. 3). According to some scholars, the origin 
of this word in England dates back to the 18th 
century and is derived either from the surname 
of the then-boisterous Irish family Hooligan, 
or from the Irish family name Holly, who orga-
nized several criminal gangs (2, p. 121). 
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not be socially dangerous due to a particular 
socio-political situation.

The law requires two conditions, namely, 
the absence of harmful consequences and the 
apparent insignifi cance of the act, in order to 
make acts that are offi cially criminal in nature 
not dangerous to society. It is only possible to 
apply the clause of Article 6 if both of these 
conditions are present at the same time There-
fore, for example, attempting to kill a person 
without any harmful consequences (bullet 
missed) cannot be considered a non-socially 
dangerous act (on the grounds that there are 
no harmful consequences), because an assassi-
nation cannot be considered insignifi cant” (3, 
p. 11).

 Article 103 of the Penal Code of the Azer-
baijan SSR of December 3, 1927, dedicated to 
the crime of hooliganism, stated: “Hooligan-
ism, i.e acts of blatant disrespect to society, for 
the fi rst time - if the person who committed 
the above acts was not administratively pun-
ished before the prosecution - is punishable by 
up to one year in prison or a fi ne of up to one 
thousand manat” (This crime is refl ected in 
Chapter II of the Penal Code, entitled “Other 
Crimes against Regime”).

 The defi nition of hooliganism was amend-
ed by a decree of the Presidium of the Su-
preme Soviet of the USSR of August 10, 1940 
“On criminal liability for petty theft at work 
and hooliganism”. In accordance with this De-
cree, “hooligan actions in enterprises, institu-
tions and in public places” were punished with 
imprisonment for one year, if these actions did 
not entail a more severe punishment.

With these changes, from the defi nition of 
hooliganism were excluded mischevious ac-
tions and at the same time the obligatory at-
tribute of the objective side was fi xed in this 
case - the place of the crime (enterprises, in-
stitutions, public places), which narrowed the 
scope of application of the rule on liability for 
the act in question (4).

 The application of this law in practice has 
shown that, on the one hand, serious hooli-
ganism is strictly punished, but on the other 
hand, small cases of hooligan manifestations 
go unpunished.

In the second half of the 1940s, the num-
ber of hooligans and criminals increased due 

the children and adolescents who lost their 
parents in the war. For this reason, the Coun-
cil of Ministers of the Azerbaijan SSR and the 
Central Committee of the Communist Party of 
Azerbaijan adopted a resolution on December 
10, 1946 “On strengthening the work of edu-
cation among children and adolescents”. The 
decision stated: “İn order to fi nd neglected 
and homeless children and adolescents, and 
send them to orphanages, art schools and oth-
er educational institutions, the most crowded 
places (markets, entertainment venues, rail-
way stations, etc.) together with the police and 
Komsomol organizations must be inspected 
daily and regularly”.

 In the following years, a special decree 
was issued to combat hooliganism, including 
petty hooliganism. The Decree of the Presid-
ium of the Supreme Soviet of the Azerbaijan 
SSR of December 29, 1959 “On Responsibility 
for Minor Hooliganism” stated: “In order to 
strengthen the fi ght against petty hooliganism 
and that the law does not provide for liabil-
ity for it, taking into consideration that as a 
result violation of public order and security, 
disrespect to the citizens, the use of coarse 
language, other illiterate actions often goes 
unpunished (in accordance with the adminis-
trative legislation of that time, petty hooligan-
ism was simply reprimanded), The Presidium 
of the Supreme Soviet of the Azerbaijan SSR 
decides: “It should be noted that petty hooli-
ganism results in imprisonment for three to 
fi fteen days, provided that these actions, due 
to their nature, do not lead to the punishment 
provided for in the Criminal Code of the Azer-
baijan SSR”.

 We would like to note that the Penal Code 
of the Azerbaijan SSR of December 3, 1927 was 
assessed as the next stage in the development 
of Soviet criminal legislation and was in force 
for a relatively long time - until March 1, 1961, 
when the new Criminal Code of the Azerbai-
jan SSR came into force. Adoption of the new 
Criminal Code was favoured by the Law of 
February 11, 1957 “On the Legislation on the 
Structure of Courts, Assignment of Adoption 
of Civil, Criminal and Procedural Codes to the 
Allied Republics” adopted by the Supreme So-
viet of the USSR and by the Law of the USSR 
of December 25, 1958 “The Basics of Legisla-
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tion on the Judiciary of the Allied Republics 
and Autonomous Republics”. According to the 
Law of February 11, 1957, the determination 
of the basis of criminal legislation was within 
the competence of the legislative bodies of the 
USSR, and the adoption of criminal codes was 
within the competence of the legislative bodies 
of the allied republics.

 Article 264 of the Criminal Code of the 
Azerbaijan SSR, approved by the Law of the 
Azerbaijan SSR of December 8, 1960 and 
entered into force on March 1, 1961, stated: 
“only a person guilty of a crime, i.e a person 
who has intentionally or negligently commit-
ted a socially dangerous act provided for in 
the criminal law shall be prosecuted and pun-
ished. 

Criminal punishment can be applied only 
by a court decision” (5).

Article 7 of the above-mentioned Code, 
stated the defi nition of a crime as follows: 
“Socially dangerous act (action or inaction) 
under the criminal law that threaten soviet 
social or state structure, socialist economic 
system, socialist property, personality, po-
litically dangerous labor (property or other 
rights) of citizens, as well as violation of the 
rules of socialist law and other socially dan-
gerous acts provided by the criminal law,shall 
be considered a crime.

 Although the signs of any act under crimi-
nal law are formally present, but because they 
are insignifi cant, a socially dangerous act or 
omission shall not be considered a crime”.

 Article 207 of the same Code, which pro-
vides for the crime of “hooliganism”, stated: 
“Hooliganism, i.e biased actions that grossly 
violate public order and openly disrespect the 
society - shall be punishable by imprisonment 
for up to one year or correctional labor for the 
same period or a fi ne of up to two hundred 
manat.

Prejudicial hooliganism, that is, a person 
who is exceptionally shameless or particularly 
depraved, or who is associated with resisting 
a government offi cial or public fi gure respon-
sible for maintaining public order, or other 
citizens who repel hooliganism, as well as acts 
committed by a person previously convicted of 
hooliganism – shall be punished by imprison-
ment for the term from one up to fi ve years.

The use or attempted use of fi rearms 
or knives, brass knuckles or other cold steel 
weapons, as well as other items specially de-
signed to injure the body while committing 
the acts provided for in the fi rst and second 
parts of this Article, - shall be punished by 
three to seven years of imprisonment”.

 The crime of hooliganism was refl ected 
in Chapter 10 of the Criminal Code of the 
Azerbaijan SSR of December 8, 1960, entitled 
“Crimes against public safety and public or-
der”.

 We consider it necessary to state that the 
above-mentioned crimes, in addition to hooli-
ganism, were refl ected in the chapter “Crimes 
against public safety and public order” of the 
mentioned Criminal Code:

§ Cruel treatment of animals (Article 207-
1);

§ Violation of the moving rules of automo-
tive transport or urban electric transport and 
the rules of the use automotive transport or 
urban electric transport (Article 208);

§ Violation of the rules of operation and 
movement of self-propelled vehicles (Article 
208-1);

§ Driving under the infl uence of alcohol 
(Article 208-2);

§ Commissioning of technically unservice-
able vehicles (Article 208-3);

§ To allow to operate motor vehicle under 
the infl uence of alcohol (Article 208-4);

§ Illegal use of motor vehicle (Article 209);
§ Violation of traffi c safety rules by a per-

son who is not an employee of motor trans-
port (Article 210);

§ Granting the right to drive a motor ve-
hicle to a person who does not have the right 
to drive a motor vehicle (Article 211);

§ Violation of the transport rules in force 
(Article 212);

§ Arbitrary stopping of a train without 
need (Article 212-1);

§ Hijacking an aircraft (Article 212-2);
§ Terrorism (Article 212-3);
§ Hijacking of means of transport(Article 

213);
§ Intentional seizure or sale of criminally 

obtained property (Article 214);
§ Violation of the rules for obtaining con-

struction materials (Article 214-1);
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§ Involvement of minors in criminal activi-
ties (Article 215);

§ Engaging in vagrancy and begging (Ar-
ticle 215-1);

§ Deliberate refusal to comply with the de-
cision to get a job and put an end to the life of 
parasitism (Article 215-2);

§ Involvement of minors in drunkenness 
(Article 215-3); 

§ Involvement of minors in the use of psy-
chedelic drugs and other drugs that for non-
medical purposes (Article 215-4); 

§ Violation of mining safety rules (Article 
216); 

§ Violation of the rules of construction 
works (Article 217); 

§ Violation of safety rules in enterprises or 
shops that have danger of explosion (Article 
218);

§ Violation of fi re safety rules (Article 218-
1);

§ Violation of the rules of storage, use and 
registration of explosives or radioactive sub-
stances (Article 219); 

§ Illegal carrying of explosives or incendi-
ary substances in air transport (Article 219-1);

§ Illegal acquisition, storage, use, transfer 
or destruction of radioactive materials (Article 
219-2); 

§ Theft of radioactive materials (Article 
219-3); 

§ To threat by stealing of radioactive mate-
rials or using them for the purpose of causing 
human death (Article 219-4); 

§ Violation of the rules of storage, use, 
registration, transportation of radioactive ma-
terials and other rules of treatment with them 
(Article 219-5); 

§ Illegal manufacture, carrying, possession 
or sale of weapons or explosives (Article 220); 

§ Theft of fi rearms, ammunition or explo-
sives (Article 220-1);

§ Carrying, manufacturing or selling a 
cold weapon without proper permission (Ar-
ticle 220-2);

§ Careless storage of a fi rearm (Article 
221); 

§ Illegal teaching of karate (Article 221-1); 
§ Illegal shipment of explosives, fl amma-

ble substances (Article 222); 
§ Illegal medical practice (Article 223); 

§ Violation of the rules established to com-
bat the epidemic (Article 224); 

§ Violation of veterinary rules (Article 224-
1); 

§ Violation of plant quarantine rules (Ar-
ticle 224-2); 

§ Manufacture or sale of toxic substances 
(Article 225);

§ Preparation, shipment, storage, sale or 
use of cannabis, opium and other narcotics 
(Article 226);

§ Illegal manufacture, acquisition, storage, 
transportation or shipment of drugs without 
the purpose of sale (Article 226-1);

§ Drug theft (Article 226-2);;
§ Establishment of places for storage opi-

um for drug use (Article 226-3);
§ Incitement to drug use (Article 226-4);
§ Violation of the rules of production, ac-

quisition, storage, registration, release, trans-
portation or dispatch of drugs (Article 226-5);

§ Illegal acquisition or possession of small 
amounts of drugs or consumption of drugs 
without a doctor’s prescription (Article 226-6);

§ Unauthorized planting of poppy and 
hemp (Article 227);

§ Illegal planting or cultivation of poppy 
and hemp (Article 227.1);

§ Production or sale of pornographic items 
(Article 228);

§ Preparation or dissemination of works 
promoting violence and cruelty (Article 228-
1);

§ Brothel-keeping and prostitution (Ar-
ticle 229);

§ Casino maintenance and participation in 
gambling (Article 230);

§ Offensive actions on the grave (Article 
231);

§ Intentional destruction, demolition or 
damage of historical and cultural monuments 
(Article 231-1).

 Signifi cant changes to the criminal law on 
liability for hooliganism were introduced by 
Decree of the Presidium of the Supreme Sovi-
et of the USSR of July 26, 1966 “On strength-
ening responsibility for hooliganism” (6). This 
Decree strengthened administrative respon-
sibility for petty hooliganism, defi ned as “ob-
scene abuse in public places, insulting harass-
ment of citizens and other similar actions that 
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violate public order, if these actions do not en-
tail the application of criminal penalties”.

Also, this Decree in several articles for the 
fi rst time at the Union level provided for the 
full extent of criminal liability for simple, qual-
ifi ed and especially qualifi ed hooliganism.

Following the Decree of the Presidium of 
the Supreme Soviet of the USSR of 26 July 
1966, Article 207 of the Criminal Code of the 
Azerbaijan SSR was amended by the Decree 
of the Presidium of the Supreme Soviet of the 
Azerbaijan SSR of 24 August 1966 (7).

Thus, these legislative amendments equat-
ed criminal liability for repeated petty hooli-
ganism committed within a year after applying 
administrative infl uence to simple hooligan-
ism, affected sanctions and introduced a new 
composition of hooliganism under especially 
qualifi ed circumstances.

Gafarov T.M. and Musayev Ch.T. analyz-
ing criminal cases of hooliganism considered 
in court in the 60s of the XX century, showed 
that 4.2% of those convicted of hooliganism 
are people between the ages - from 14 years to 
17 years old; 16% - from 18 years to 24 years; 
21.4% - from 25 years to 29 years; 58.4% from 
30 years and 49 years (8, pp. 95-96).

 In the following years, with the amend-
ments and additions to Article 207 of the Crim-
inal Code by the Ordinance of the Supreme 
Soviet of the Azerbaijan SSR dated December 
22, 1982, Decree of the Supreme Soviet of the 
Republic of Azerbaijan, dated August 18, 1992 
and by the Law of the Republic of Azerbaijan 
of September 12, 1995, this article is given 
in the following wording: “Hooliganism, i.e 
prejudicial actions that grossly violate public 
order and are openly disrespectful to society, 
are punishable by imprisonment for up to one 
year or correctional labor for the same period, 
or a fi ne of three hundred and fi fty to four 
hundred times the minimum wage.

Prejudicial hooliganism, that is, exclusively 
in terms of its content characterized by impu-
dence or special depravity, or actions commit-
ted in connection with resisting a government 
offi cial or a public fi gure in charge of public 
order, or other citizens who have repulsed 
hooliganism, as well as,actions committed by a 
person previously convicted of hooliganism, - 

shall be punished by imprisonment for a term 
of one to fi ve years.

The use or attempted use of fi rearms 
or knives, brass knuckles or other cold steel 
weapons, as well as other items specially de-
signed to injure the body while committing 
the acts provided for in the fi rst and second 
parts of this Article, - shall be punished by 
three to seven years of imprisonment”.

 On December 30, 1999, the new Crimi-
nal Code of the independent Republic of 
Azerbaijan was adopted (9). Article 221 of the 
Code, entitled “Hooliganism”, states: “221.1. 
Hooliganism, that is the deliberate actions 
roughly breaking a social order, expressing 
obvious disrespect for a society, accompany-
ing with application of violence on citizens or 
threat of its application, as well as destruc-
tion or damage of another’s property shall 
be punished by the penalty at a rate of one 
thousand up to three thousand manat or cor-
rectional labor for the term up to one year, or 
restriction of liberty for the term up to one 
year or imprisonment for the term up to one 
year. 

221.2. The same act: 
221.2.1. committed by group of persons or 

repeatedly; 
221.1.2. committed with resistance to rep-

resentative of the authority, acting as on pro-
tection of a social order or stopping infringe-
ment of a social order or with resistance to 
other person shall be punished by correctional 
labor for the term up to two years, or restric-
tion of liberty for the term up to three years, 
or imprisonment for the term from one to 
four years. 

221.3. The commission of acts provided for 
in Articles 221.1 or 221.2 of this Code with the 
use of a weapon or items used as a weapon, ac-
companied by the use of force on the victim or 
the destruction or damage to another’s prop-
erty shall be punished by imprisonment for a 
period of two to six years”.
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Исмаилова Гюмай Алтай кызы
Докторант Национальной Академии 

Авиации Азербайджана
Развитие уголовного законодатель-

ства Азербайджана в борьбе с хулиган-
ством в 1940-1990 годах

В статье указывается, что слово «хули-
ганство» появилось на рубеже девятнадца-
того и двадцатого веков и его происхожде-
ние принято связывать с англоязычными 
странами - Англией и США.
Определение хулиганства было измене-

но Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 10 августа 1940 г. «Об уголовной 
ответственности за мелкие кражи на про-
изводстве и хулиганство». В соответствии с 
данным Указом «хулиганские действия на 
предприятиях, в учреждениях и в обще-
ственных местах» наказывались лишением 
свободы сроком на один год, если эти дей-
ствия не влекли за собой более строгого на-
казания.
Ключевые слова: Кодекс, право, статья, 

уголовный, законодательство. 
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ÊÎÍÖÅÏÖ²ß ÐÅÔÎÐÌÓÂÀÍÍß ÎÐÃÀÍ²Â 
ÊÐÈÌ²ÍÀËÜÍÎ¯ ÞÑÒÈÖ²¯ Â ÊÎÍÒÅÊÑÒ² ÏÐÎÒÈÄ²¯ 

ÊÎÐÓÏÖ²¯

Статтю присвячено розгляду концепції 
реформування органів кримінальної юстиції 
в контексті протидії корупції.
Наведено думки вчених стосовно того, що 

являє собою кримінальна юстиція та, відпо-
відно, органи зазначеної інституції, а також 
про реформи органів кримінальної юстиції, 
проведені за часів незалежності України, та 
їх результати. Вказано обов’язкові завдан-
ня, які повинні бути передбачені в будь-якій 
концепції реформування органів криміналь-
ної юстиції в контексті протидії корупції.
Автор розкриває теоретичне підґрунтя 

правової категорії органів кримінальної юс-
тиції, а також детально аналізує місце та 
роль Національного антикорупційного бюро 
України в системі органів кримінальної юс-
тиції.
Зауважено, що реформування органів 

кримінальної юстиції передбачає певне пе-
резавантаження та запровадження нових 
методик діяльності. Стверджується, що ре-
формування органів кримінальної юстиції 
може слугувати відправною точкою для по-
дальших перетворень в інших сферах діяль-
ності нашої держави. 
Як підсумок визначено, що результатом 

проведення реформування органів кримі-
нальної юстиції в контексті протидії ко-
рупції, при застосуванні будь-якої концепції, 
має стати перетворення правоохоронних 
органів із суто каральних та таких, що здій-
снюють переслідування за допомогою жор-
стких методів, на органи, головною метою 
яких є відновлення порушених прав людини 

 ÎÄÍÎËÜÊÎ ²ííà Âàëåíòèí³âíà - êàíäèäàò þðèäè÷íèõ íàóê, äîöåíò, 
âèêëàäà÷ â³ää³ëó ï³äãîòîâêè ïðîêóðîð³â ç ï³äòðèìàííÿ ïóáë³÷íîãî îáâèíóâà÷åííÿ 
â ñóä³ ²íñòèòóòó ñïåö³àëüíî¿ ï³äãîòîâêè Íàö³îíàëüíî¿ àêàäåì³¿ ïðîêóðàòóðè 
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ÓÄÊ 343.97

та максимальне недопущення таких пору-
шень взагалі
Ключові слова: корупція, протидія ко-

рупції, органи кримінальної юстиції, рефор-
ма, антикорупційне законодавство.

Корупційна злочинність, як і власне ко-
рупція, поступово руйнує державу. Сучасні 
дослідження вже досить чітко дали зрозу-
міти, яку небезпеку становить корупція для 
держави та суспільства. Останніми роками 
державні інституції дедалі частіше наголо-
шують на необхідності подолання коруп-
ційних проявів в Україні. У своїх виступах 
та доповідях про першочерговість цього 
завдання зазначали й колишній Президент 
України П. О. Порошенко, й теперішній 
В. О. Зеленський. Гаранти Конституції від-
мічають, що подолання корупції є пріори-
тетним напрямом у роботі органів кримі-
нальної юстиції. Очевидно, що народ Украї-
ни очікує від них реалізації цього завдання, 
щоб наша держава нарешті позбавилася 
згубних корупційних проявів чи хоча б зве-
ла їх до допустимого мінімуму.
Цілком природно, що без подолання 

корупції Україні майже неможливо увійти 
в когорту провідних держав світу, й це при 
тому, що в нашій державі є всі початкові 
умови для того, аби стати одним з лідерів 
європейського континенту [6, с. 8].
З плином часу та розвитком державнос-

ті в Україні поступово змінюються місце та 
роль органів кримінальної юстиції, які по-
кликані протидіяти корупції. Діяльність ба-
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гатьох із них наповнюється новим змістом, 
а реалізація завдань, покладених на той чи 
інший орган, постає чи не головною умовою 
розбудови правової держави.
Вітчизняні вчені відмічають необхід-

ність реформування органів кримінальної 
юстиції, врегулювання та оптимізації їх ді-
яльності з метою відповідності вимогам 
часу. Як вже склалося в нашій державі за 
певною традицією, будь-яка реформа – це 
трудомісткий процес, до реалізації якого 
державні посадовці підходять вкрай неохо-
че та максимально затягуючи  будь-які ново-
введення.
Необхідно зауважити, що концепція ре-

формування органів кримінальної юстиції в 
контексті їх протидії корупції повинна бути 
системною, комплексною та мати належ-
не науково-теоретичне обґрунтування. Не 
менш важливим є і той факт, що цей про-
цес повинен відбуватися поступово. Разом 
із тим в жодному разі не варто кардинально 
викорінювати старе та бездумно замінювати 
його на нове. Адже нині діючі органи кри-
мінальної юстиції напрацювали певний до-
свід, втратити який є неприпустимим.
Якщо казати про актуальність даного 

дослідження, то вона пояснюється  необ-
хідністю наукового висвітлення різних кон-
цепцій реформування органів кримінальної 
юстиції в контексті протидії корупції, тому 
що такого реформування вимагають сучас-
ні умови життя. Проте окреслена проблема 
ще недостатньо вивчена. Тому спробуємо 
систематизувати наявну інформацію стосов-
но зазначеного питання та запропонувати 
власне бачення способів його вирішення.
Розгляду різних аспектів діяльності орга-

нів кримінальної юстиції присвятили свої ро-
боти такі вчені, як Т. Г. Андрусяк, М. І. Бай-
тін, О. М. Бандурка, І. Л. Бачило, В. Т. Біло-
ус, А. В. Боровик, О. Ю. Бусол, Є. М. Блажів-
ський, С. В. Ківалов, М. І. Козюбра, І. М. Ко-
зьяков, М. І. Мельник, Д. Г. Михайленко, 
М. І. Хавронюк, Н. М. Ярмиш та інші.
Ці науковці внесли вагомий внесок у ви-

світлення діяльності органів кримінальної 
юстиції, проте саме питання щодо концеп-
цій реформування органів кримінальної юс-
тиції в контексті протидії корупції не дослі-
джені  комплексно. 

Метою статті є визначення поняття ор-
ганів кримінальної юстиції, їх функціону-
вання в контексті протидії корупції та огляд 
тих концепцій реформування органів кри-
мінальної юстиції України в контексті про-
тидії корупції, які наразі існують. Для до-
сягнення окресленої мети ставимо  завдан-
ня – дослідити науково-теоретичну базу, що 
стосується органів кримінальної юстиції, 
здійснити аналіз концепцій реформування 
органів кримінальної юстиції в контексті 
протидії корупції в нашій державі та вияви-
ти найбільш вдалі з них.
Переходячи до викладу основного ма-

теріалу, передусім слід вказати, що являє 
собою кримінальна юстиція та, відповідно, 
органи зазначеної інституції.
О. Кальман відмічає, що кримінальна 

юстиція включає в себе діяльність тих орга-
нів, що безпосередньо здійснюють (ведуть) 
кримінальний процес [2, с. 33].
С. Ківалов стверджує, що до криміналь-

ної юстиції належать ті органи, які діють у 
сфері кримінального судочинства [3, с. 7].
Частина інших науковців схильні вва-

жати, що до органів кримінальної юстиції 
належать усі державні органи, які забезпе-
чують законність та правопорядок на тере-
нах нашої держави. На наш погляд, саме 
це визначення є найбільш узагальненим та 
вдалим. Виходить, що органами криміналь-
ної юстиції в контексті протидії корупції в 
Україні виступають усі ті державні органи, 
що забезпечують законність та правопоря-
док у сфері боротьби з корупцією.
Слід зазначити, що думки про реформу-

вання кримінальної юстиції та пріоритетне 
значення цього процесу з’являються з від-
носною періодичністю вже досить давно. 
Так, у квітні 2008 року було видано Указ 
Президента України, яким затверджено 
Концепцію реформування кримінальної 
юстиції України, відповідно до якої нашій 
державі необхідно було провести комплек-
сну реформу органів кримінальною юстиції 
задля приведення останніх до міжнарод-
них стандартів. Невдовзі Кабінет Міністрів 
України затвердив План заходів щодо реа-
лізації Концепції реформування криміналь-
ної юстиції України. Координацію щодо 
реформування органів кримінальної юсти-
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ції було покладено на Міністерство юстиції 
України [7].
В. Шакун зазначає, що останніми роками 

в українському суспільстві дедалі зростає по-
пит на певні державні перетворення, які б 
сприяли покращенню рівня життя та відпо-
відали прагненню до євроінтеграції. Звісно,  
громада цікавиться й питаннями реформу-
вання органів кримінальної юстиції, адже 
результати діяльності зазначених органів 
досить рідко задовольняють вимоги насе-
лення [10, с. 138].
Організація влади в Україні недоскона-

ла, і це – факт. Хоч останніми роками і відбу-
лися певні зрушення, українська спільнота 
все одно вимагає більш якісної роботи від 
державної влади та суміжних державних ін-
ституцій, що в цілому є абсолютно нормаль-
ним явищем. Відповідно, недосконалою є й 
система органів кримінальної юстиції в на-
шій країні (в тому числі у контексті їх проти-
дії корупційній злочинності).
Існує думка, з якою складно не погоди-

тися, що діюча система кримінальної юсти-
ції не завжди відповідає сучасному рівню 
життя всередині держави, а нової концепції 
реформування, яка б враховувала усі осо-
бливості українського буття, так і не розро-
блено.
Система кримінальної юстиції в кон-

тексті протидії корупції в сучасній Украї-
ні керується застарілими положеннями, а 
удосконалення законодавства, яке регулює 
діяльність органів кримінальної юстиції, не 
завжди відрізняється логічністю та систем-
ністю.
У нашій країні усталеною є думка про 

виокремлення трьох груп суб’єктів, уповно-
важених на протидію та запобігання коруп-
ційним проявам. Так, це суб’єкти із загаль-
ними повноваженнями (до них належать 
Президент України, Верховна Рада Украї-
ни, Кабінет Міністрів України, Генеральний 
прокурор України – суб’єкти, не створені 
спеціально для безпосередньої протидії ко-
рупційним проявам, тому вони називаються 
загальними); суб’єкти із спеціальними по-
вноваженнями (до них відносяться: органи 
прокуратури, органи Національної полі-
ції України, Державне бюро розслідувань 
(ДБР), Національне антикорупційне бюро 

України (НАБУ), Національне агентство 
з питань запобігання корупції – зазначені 
суб’єкти визначені Законом України «Про 
запобігання корупції» та уповноважені без-
посередньо виявляти, розслідувати і при-
пиняти корупційні злочини); суб’єкти, які 
мають повноваження щодо участі в певних 
антикорупційних заходах (до них належать: 
державні органи влади, органи місцевого 
самоврядування, підприємства, установи, 
організації всіх форм власності та будь-якої 
організаційно-правової форми, окремі гро-
мадяни та громадські формування – ці ор-
гани прямо не уповноважені на протидію 
корупційним проявам, але від них може на-
дійти певний сигнал до органів із спеціаль-
ними повноваженнями й зазначені суб’єкти 
можуть певним чином сприяти відновленню 
порушених прав, брати участь у заходах).
З останніх важливих нововведень, 

пов’язаних із діяльністю системи органів 
кримінальної юстиції в контексті проти-
дії корупції, слід назвати створення нового 
правоохоронного органу зі спеціальними 
повноваженнями по боротьбі з корупцією, 
яким стало Національне антикорупційне 
бюро України. На цей відносно нещодавно 
створений орган покладалися великі надії 
громадян нашої держави, адже йшлося про 
те, що НАБУ вживатиме жорстких заходів з 
викорінення корупції та не буде мати авто-
ритетів. Насправді ж діяльність зазначено-
го державного органу вже зазнала критики 
за інертність та малоефективність. Заради 
справедливості варто зауважити, що здій-
снювати свою діяльність НАБУ доводиться 
під постійним тиском політичних сил, які 
прагнуть підпорядкувати цей орган своїм 
інтересам. Протистояти впливовим політи-
кам у нашій державі вкрай важко, а відтак 
буденна робота НАБУ – це не тільки проти-
дія та запобігання корупції, а й боротьба з 
політичними силами та впливовими особа-
ми за збереження власної незалежності.
Як часто буває в Україні, добру ініціа-

тиву псує погана реалізація. Так і у випад-
ку з НАБУ – чудову ідею створення цього 
антикорупційного органу дещо зіпсував 
спеціальний закон, який містив чимало не-
доліків. Тобто НАБУ не отримало належної 
законодавчої (нормативної) підтримки. Так, 
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із тексту Закону України «Про Національне 
антикорупційне бюро України» [8] вбача-
ється певний конфлікт у існуванні одночас-
но таких органів, як НАБУ та спеціалізована 
антикорупційна прокуратура.
Так, відповідними змінами до деяких 

законодавчих актів України щодо вдоско-
налення окремих положень кримінального 
процесуального законодавства від 4 жовтня 
2019 року, розширено повноваження Гене-
рального прокурора або особи, яка виконує 
його обов’язки, чи керівника Спеціалізова-
ної антикорупційної прокуратури в частині 
скасування незаконних та необґрунтованих 
постанов детективів НАБУ та прокурорів 
Спеціалізованої антикорупційної прокура-
тури, чого не було в попередній редакції 
частини 6 статті 36 КПК України (частина 
шоста статті 36 із змінами, внесеними згідно 
із Законом № 187-IX від 04.10.2019).
Значною проблемою стало й те, що до-

дався ще один орган досудового розсліду-
вання, проте незмінною залишилася кіль-
кість слідчих суддів у багатьох районних 
судах різних міст нашої країни. В результаті 
певні слідчі судді повинні майже цілодобо-
во розглядати подання детективів НАБУ на 
проведення тих чи інших процесуальних, 
слідчих дій [10, с. 140].
Існують певні питання й щодо професій-

ної підготовки детективів НАБУ. Зрозуміло, 
що для якісного виконання професійних 
обов’язків із викорінення явища корупції 
детективи НАБУ повинні мати ґрунтовні 
знання у різних сферах життя (економічній, 
соціальній тощо).
Цікаво, що робота НАБУ передбачає за-

лучення негласних працівників, що пови-
нно допомогти у виявленні та розслідуванні 
більшої кількості корупційних злочинів. Але 
ж залучені до роботи особи зазвичай не ма-
ють спеціальної освіти та належного досвіду. 
Водночас ті, про кого збирається матеріал, 
переважно – впливові та заможні люди. Від-
повідно, вони майже стовідсотково мають 
кваліфікованих адвокатів із великим досві-
дом.
Варто пам’ятати, що головна мета ре-

формування системи органів кримінальної 
юстиції – це підвищення ефективності їхньої 
роботи задля досягнення високих результа-

тів. Багато в чому її реалізація залежить від 
ефективності загального державного управ-
ління.
Концепція реформування органів кримі-

нальної юстиції в контексті протидії коруп-
ційній злочинності передусім повинна пе-
редбачати оптимізацію загальної кількості 
органів виконавчої влади та безпосередньо 
органів забезпечення правопорядку із век-
тором на їх зменшення, аби відмовитися від 
дублювання певних відомств і структур [10, 
с. 144].
Взагалі, питання реформування діючих 

органів кримінальної юстиції, на які покла-
дено обов’язок протидії корупції, постало 
внаслідок низької ефективності їхньої робо-
ти. Їх працівники подекуди самі причетні 
до корупційних правопорушень та часто не-
спроможні виконати ті завдання, які на них 
покладено законодавцем.
За час незалежності України органи кри-

мінальної юстиції неодноразово реформу-
валися, часто висувалися різноманітні кон-
цепції та програми розвитку, але, напевно, 
жодного разу до зазначеного реформування 
не підходили системно та виважено, зазви-
чай маючи на меті насамперед досягнення 
певних політичних цілей [1, с. 207].
Традиційно органи кримінальної юсти-

ції називають правоохоронними, й система 
зазначених органів у нашій державі доволі 
розгалужена. Проте якою б розгалуженою 
вона була б, все одно характерним залиша-
ється певний негативний, ще радянський, 
аспект – органи кримінальної юстиції так і 
не стали інституцією, яка б намагалася до-
помогти у відновленні порушених прав, а 
залишилися органами переслідування та 
покарання. Зрозуміло, що пряник пови-
нен бути поєднаний із батогом, але система 
українських органів кримінальної юстиції 
часто користується лише батогом. Ще більш 
важливо, що пересічні громадяни, населен-
ня України, здебільшого не довіряють пра-
цівникам органів кримінальної юстиції, вва-
жаючи їх досить корумпованими, а, як відо-
мо, корумпований орган не буде ефективно 
протидіяти корупції. Переконує населення 
в правильності його висновків і той факт, що 
які б реформи не здійснювалися, які б нові 
органи не створювалися, загальний рівень 
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корупції в державі не зменшується, а навіть 
зростає. Про яку довіру в такому випадку 
може йтися?
Концепція реформування органів кримі-

нальної юстиції в контексті протидії коруп-
ції повинна передбачати:

· досягнення конституційно закріплено-
го принципу верховенства права;

· досягнення належної поваги до прав та 
свобод громадянина, його честі та гідності;

· додержання Конституції України [4] та 
інших Законів України;

· дотримання принципів та норм міжна-
родного права;

· співпрацю з іншими органами держав-
ної влади, органами місцевого самовряду-
вання тощо;

· заміну застарілих кадрів новими, про-
фесійними, з належною підготовкою;

· співробітництво із органами кримі-
нальної юстиції інших держав та загально-
європейськими (на кшталт Інтерполу);

· виведення органів кримінальної юсти-
ції з-під впливу політичних партій, рухів;

· запровадження реальної невідворотнос-
ті покарання за вчинене правопорушення;

· взаємодію органів кримінальної юсти-
ції із громадянським суспільством щодо роз-
слідування корупційних злочинів та запобі-
гання поширенню корупції;

· антикорупційну спрямованість діяль-
ності усіх правоохоронних органів тощо [1, 
с. 211].
Реформування органів кримінальної юс-

тиції є одним із першочергових кроків для 
розбудови демократичної країни, де права 
та свободи людини будуть реально захище-
ні законом.
Ті реформи кримінальної юстиції, що ра-

ніше мали місце в Україні, зазвичай носили 
безсистемний характер, а відтак не сприяли 
жодним позитивним зрушенням. Концеп-
ція реформування органів кримінальної 
юстиції має бути спрямована на досягнення 
більшої ефективності діяльності цих орга-
нів, усунення суперечностей між їх повно-
важеннями та забезпечення достатнього фі-
нансування.
Реформування органів кримінальної юс-

тиції передбачає певне перезавантаження 
та запровадження нових методик діяльнос-

ті. Цілком можна запозичити досвід деяких 
країн, де вдалося грамотно реформувати 
кримінальну юстицію, як-от, наприклад, 
Латвії [5].
Очевидно, що будь-яка концепція ре-

формування органів кримінальної юстиції в 
контексті протидії корупції повинна містити 
обґрунтування про функціонування в сис-
темі кримінальної юстиції спеціалізованого 
антикорупційного органу з повноваження-
ми, зокрема, щодо проведення досудового 
розслідування та координації діяльності у 
цій сфері [9]. Наразі подібним органом ви-
ступає НАБУ.
Отже, з огляду на викладене можна ді-

йти висновку, що на сьогодні система орга-
нів кримінальної юстиції в Україні є усклад-
неною, неефективною та такою, що несе фі-
нансове обтяження для держави. Загальний 
рівень злочинності в країні, в тому числі ко-
рупційної, наочно підтвердив неспромож-
ність діючої системи органів кримінальної 
юстиції виконувати завдання, покладені на 
неї законодавством.
Відтак сучасне українське буття вима-

гає змін.  Концепція реформування органів 
кримінальної юстиції в контексті протидії 
корупції повинна ґрунтуватися на довірі 
до суспільства, утвердженні захисту прав і 
свобод людини і громадянина та невідво-
ротності покарання за вчинене корупційне 
правопорушення.
Реформування органів кримінальної юс-

тиції може слугувати відправною точкою 
для подальших перетворень у нашій держа-
ві в інших сферах життя. Правова держава 
– це держава, де дотримано прав і свобод 
кожного члена суспільства, а повноваження 
кожного органу правопорядку розподілені 
належним чином.
Результатом проведення реформування 

органів кримінальної юстиції в контексті 
протидії корупції, при застосуванні будь-
якої концепції, має стати перетворення 
правоохоронних органів із суто каральних 
і таких, що  здійснюють переслідування за 
допомогою жорстких методів, на органи, 
головною метою яких є відновлення пору-
шених прав людини та максимальне недо-
пущення таких порушень взагалі.
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Odnolko Inna. 
THE CONCEPT OF REFORMING THE 

CRIMINAL JUSTICE AUTHORITIES IN 
THE CONTEXT OF ANTI-CORRUPTION 

ACTIONS
The article is devoted to the consideration of the 

concept of reforming criminal justice authorities in 
the context of combating corruption.

In the article it is analyzed the defi nitions of crim-
inal justice according to different researchers, which 
reforms of criminal justice authorities have already 
been carried out during the independence of Ukraine 
and what results these reforms have achieved, marked 
mandatory tasks that should be put by any concept of 
criminal justice reform in the context of anti-corrup-
tion actions.

The author reveals the theoretical basis of the le-
gal category of criminal justice authorities, and also 
analyzes in detail the place and importance of the 
National Anti-Corruption Bureau of Ukraine in the 
system of criminal justice authorities.

In the article the attention is drawn to the fact 
that reforming criminal justice agencies provides for 
a certain reload and introduction of new methods in 
activities. It was made the remark that the reform of 
criminal justice authorities could be the starting point 
for further reforms in our state in other areas of life.

To conclude it was determined that the result of 
the reform of criminal justice activities in the fi eld of 
combating corruption, when applying any concept, 
should be the transformation of law enforcement 
agencies from purely punitive and pursuing harsh 
methods to authorities whose main purpose is to re-
store violated human rights and to prevent this viola-
tions at all.

Key words: corruption, anti-corruption ac-
tions, criminal justice authorities, reform, anti-
corruption legislation.
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ÊÐÅÄÈÒÍÎÃÎ ÄÎÃÎÂÎÐÓ

У статті аналізується стан цивільно-пра-
вового захисту прав фізичних осіб – позичаль-
ників у кредитних відносинах на сучасному 
етапі розвитку вітчизняного законодавства. 
Аргументується, що диференціація системи 
засобів захисту проводиться за критерієм їх 
«ресурсної та організаційної слабкості» борж-
ників у досліджуваних правовідносинах. Дово-
диться необхідність надання фізичній особі 
– споживачу фінансових послуг певних додат-
кових засобів захисту, що призведе фактичної 
рівності учасників кредитування. Встановлю-
ється наявність підвищеної відповідальності 
боржника у порівнянні з мірами обтяження, 
що покладаються на їх недобросовісних контр-
агентів. Пропонується приведення національ-
ного законодавства до найкращих стандартів 
європейської практики у цій сфері. 
Ключові слова: Позика, кредит, захист ци-

вільних прав, міри цивільно-правової відпові-
дальності, споживачі фінансових послуг.
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ÓÄÊ: 347.451.8 (477)

дів кредитування є ефективний захист прав 
і охоронюваних законом інтересів учасників 
кредитних правовідносин, як один з най-
важливіших факторів підтримання стабіль-
ності економіки країни в цілому.
Наразі в Україні на низькому рівні ефек-

тивності та дієвості знаходяться механізми 
захисту прав споживачів фінансових послуг, 
водночас невирішеними лишаються питан-
ня стосовно меж їхньої відповідальності за 
невиконання умов кредитного договору. 
Варто зауважити, що на сьогодні, внаслідок 
зменшення доходів учасників цивільного 
обороту, значно зросла кількість судових 
справ, пов’язаних з порушеннями прав кре-
диторів. Складність полягає і в тому, що по-
зичальники фактично виступають слабшою 
стороною у досліджуваних договірних від-
носинах оскільки внаслідок необізнаності 
у багатьох фахових питаннях кредитуван-
ня, вони зазвичай приєднуються до запро-
понованих фінансовими установами умов 
кредитного договору, що у свою чергу може 
призвести до зловживань з боку недобросо-
вісних контрагентів. Звідси випливає необ-
хідність пошуку балансу співвідношення 
справедливих мір цивільно-правової відпо-
відальності споживачів фінансових послуг 
та способів захисту їхніх прав, як слабшої 
сторони у таких правовідносинах.

Аналіз літератури
Питаннями захисту цивільних прав та 

законних інтересів учасників цивільних від-
носин займалося багато видатних вітчиз-

Постановка проблеми
У сучасних умовах розвитку країни ві-

тчизняна економіка потребує принципо-
вих змін у формуванні а також правовому 
регулюванні кредитних відносин. Кризові 
явища, що відбуваються протягом остан-
ніх років на фінансовому ринку України, 
передумовами яких стали політична ситуа-
ція та дестабілізація економічної активності 
суб’єктів господарського обороту, негативно 
вплинули на діяльність кредитних інститу-
тів. Найважливішим питанням, що ставить-
ся перед законодавством і стосується усіх ви-
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няних науковців, таких, як: Н. П. Бондар, 
І. В. Венідиктова, І. О. Дзера, О. О. Кот, 
О. Д. Кузнєцова, В. В. Луць, Я. М. Шевчен-
ко,  В. Л. Яроцький  та ін., утім, питання спе-
цифіки та особливостей захисту прав в сфері 
кредитних відносин лишилося поза увагою 
цивілістичної доктрини.

Метою статті є дослідження стану ци-
вільно-правового захисту прав фізичних 
осіб – споживачів фінансових послуг в Укра-
їні, а також меж їх цивільно-правової відпо-
відальності.

Виклад матеріалу
Відповідно до ч. 1 ст. 509 ЦК України, 

зобов’язання – це правовідношення, за яким 
одна сторона (боржник) зобов’язується вчи-
нити на користь іншої сторони (кредитора) 
певну дію (передати майно, виконати робо-
ту, надати послугу, сплатити гроші тощо) 
або утриматися від її вчинення, а кредитор 
має право на вимагати таке виконання [1]. 
Із визначення можна зробити висновок про 
законодавче встановлення певної пріори-
тетності становища кредитора перед борж-
ником, оскільки останній зобов’язується 
переважно виконувати обов’язки перед 
кредитором. Таким чином, різний статус 
учасників кредитних відносин має оцінюва-
тись не лише з урахуванням їх соціального 
стану (де, очевидно боржники і кредитори 
можуть мати  різну ступінь доступу до ре-
сурсів та інструментів захисту) але й особли-
востей класичних цивілістичних підходів у 
сфері зобов’язального права. Захист інтер-
есів кредитора і фактично і концептуально 
превалює над інтересом зобов’язаної особи. 
Такий дисбаланс інтересів і відповідно  пра-
вових ресурсів їх захисту потребує належної 
оцінки.
Незважаючи на суспільний запит ство-

рення відповідного інструментарію, сучасна 
цивілістична модель захисту прав боржни-
ка, як «слабкого учасника» кредитних відно-
син знаходиться тільки у стадії формування. 
Наразі необхідним є належне правове забез-
печення та відмежування інтересів фізичної 
особи – боржника, що не пов’язані зі здій-
сненням професійної чи підприємницької 
діяльності й спрямовані на задоволення осо-

бистих, сімейних та інших соціальних по-
треб,  як умови саморозвитку особистості. У 
таких відносинах досить складно знайти за-
гальну формулу балансу інтересів боржника 
та кредитора, відповідно – балансу доступ-
них засобів захисту. Водночас безперечною 
є важливість існування спеціальних норма-
тивних (законодавство) і позанормативних 
(договірні умови) інструментів, в яких би 
презюмувалась фактична рівність засобів 
правового захисту учасників із різним ста-
тусом. Останнє свідчить про необхідність 
створення в Україні деталізованого, спеці-
ального законодавства у сфері споживчого 
кредитування (Законів «Про споживче кре-
дитування» та «Про захист прав споживачів 
фінансових послуг»), що передбачає вста-
новлення нормативних засад для підвищен-
ня можливостей використання боржниками 
різних засобів правового захисту.
Диференціація системи засобів захисту 

прав та інтересів учасників кредитних від-
носин  за критерієм їх «ресурсної та орга-
нізаційної слабкості» є одним із ключових  
принципів спеціального законодавства про 
статус споживачів фінансових послуг. Зага-
лом все законодавство про захист прав спо-
живачів базується на «презумпції слабкості 
споживача» і необхідності запровадження 
спеціальних додаткових засобів захисту.  Од-
нак, у сфері кредитних відносин (як і в дея-
ких інших сферах) реалізація цього підходу 
потребує відходу від ключового принципу 
цивільного законодавства – рівності прав 
учасників цивільних відносин. Хоча така 
«позитивна нерівність» у підсумку має ком-
пенсаційний характер, надає слабкій сторо-
ні певні додаткові засоби (права) або  покла-
дає на кредитора додаткові зобов’язання  і 
приводить до фактичної рівності учасників. 
Утім, аналіз положень сучасного вітчизняно-
го законодавства свідчить про наявність під-
вищеної відповідальності боржника у порів-
нянні з мірами обтяження, що покладають-
ся на їх недобросовісних контрагентів. Так, 
на сьогодні у вітчизняних нормативно-пра-
вових актах належним чином не врегульова-
ні підстави та порядок застосування санкцій 
до кредитних установ за порушення прав 
споживачів фінансових послуг. Фактично, 
останні можуть користуватися загальними 
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способами захисту, передбаченими цивіль-
ним законодавством (сплата неустойки, від-
шкодування збитків). Якщо фінансова уста-
нова не погоджується добровільно сплати-
ти суму неустойки та відшкодувати збитки, 
споживачеві доведеться звертатися до суду. 
Утім, спеціальних засобів захисту вітчизня-
не законодавство не передбачає: не встанов-
лено ні адміністративної відповідальності, 
ні фінансових санкцій за порушення прав 
споживачів у сфері кредитування.
Що стосується відповідальності фізичних 

осіб – позичальників, це питання потребує 
більш детального вивчення.
Обов’язковою складовою правової ха-

рактеристики будь-якого цивільно-право-
вого договору виступає аналіз відповідаль-
ності за його невиконання. Як зазначав О. 
С. Йоффе, цивільно-правова відповідаль-
ність є санкцією за правопорушення, що 
тягне за собою настання для порушника 
негативних наслідків у вигляді позбавлення 
суб’єктивних прав або покладання нових чи 
додаткових цивільно-правових обов’язків 
[2, с. 25].
На сьогодні, спеціальною правовою 

нормою, що встановлює відповідальність 
споживача за кредитним договором є ст. 
21 Закону України «Про споживче креди-
тування» [3], яка загалом є бланкетною і 
відсилає до загальних положень Цивіль-
ного Кодексу. Отже наслідком невиконан-
ня умов кредитного договору є відшкоду-
вання збитків та сплата неустойки. Вод-
ночас, положення Кримінального кодексу 
України дозволяють зробити висновок 
про можливість накладання на спожива-
чів фінансових послуг кримінально-право-
вих санкцій. Підставами застосування мір 
кримінальної відповідальності у цьому ви-
падку є надання позичальником завідомо 
неправдивої інформації банкам чи іншим 
кредиторам із метою одержання кредитів 
(ст. 222 КК України) та вчинення незакон-
них дій із заставленим майном (ст. 388 КК 
України) [4]. 
Цивільна відповідальність споживачів за 

невиконання умов кредитного договору по-
лягає у відшкодуванні кредиторові збитків, 
сплаті неустойки чи втраті застави. Застосу-
вання одного із цих заходів відповідальнос-

ті чи їх комбінації визначається договором з 
позичальником.
Виходячи з легального визначення кре-

дитного договору, основним обов’язком по-
зичальника є повернення отриманої грошо-
вої суми та сплата процентів за користуван-
ня нею. Відповідно до ст. 1050 ЦК України, 
якщо позичальник своєчасно не повернув 
суму позики, він зобов’язаний сплатити гро-
шову суму відповідно до статті 625 цього 
Кодексу. Частиною 2 вказаної правової нор-
ми встановлюється, що у разі прострочення 
повернення чергової частини суми позики 
(якщо такий обов’язок був встановлений до-
говором) позикодавець має право вимагати 
дострокового повернення частини позики, 
що залишилася, та сплати процентів, на-
лежних йому відповідно до статті 1048 цього 
Кодексу. 
Практика укладання кредитних дого-

ворів свідчить про встановлення кредито-
давцями підвищених процентів за користу-
вання сумою кредиту у випадку порушення 
кінцевого строку його повернення. Поряд 
з умовою про збільшення відсотків за ко-
ристування кредитом у таких договорах, як 
правило, міститься умова про стягнення не-
устойки за несвоєчасне повернення коштів 
або сплату процентів. У зв’язку з цим, часто 
виникає питання стосовно можливості од-
ночасного застосування до споживача мір 
цивільно-правової відповідальності, вста-
новленої договором та ст. 625 ЦК Украї-
ни, а саме, ототожнення правової природи 
трьох процентів річних як відповідальності 
за порушення грошового зобов’язання та 
неустойки, встановленої договором або за-
коном.
Згідно з п. 3 ч. 1 ст. 611 ЦК України у 

разі порушення зобов’язання настають пра-
вові наслідки, встановлені договором або за-
коном, зокрема сплата неустойки. Статтею 
549 цього Кодексу встановлено, що неустой-
кою (штрафом, пенею) є грошова сума або 
інше майно, які боржник повинен передати 
кредиторові у разі порушення боржником 
зобов’язання. Формами неустойки є штраф 
і пеня. Штрафом є неустойка, що обчислю-
ється у відсотках від суми невиконаного або 
неналежно виконаного зобов’язання (ч. 2 ст. 
549 ЦК України). Пенею є неустойка, що об-
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числюється у відсотках від суми несвоєчасно 
виконаного грошового зобов’язання за ко-
жен день прострочення виконання (ч. 3 ст. 
549 ЦК України). При цьому, що важливо, 
неустойка має подвійну природу та виконує 
функції як виду забезпечення зобов’язання, 
так і міри (форми) цивільно-правової відпо-
відальності [2, с. 41].
Відповідно до ч. 2 ст. 625 ЦК України 

боржник, який прострочив виконання гро-
шового зобов’язання, на вимогу кредитора 
зобов’язаний сплатити суму боргу з ураху-
ванням встановленого індексу інфляції за 
весь час прострочення, а також три процен-
ти річних від простроченої суми, якщо інший 
розмір процентів не встановлений догово-
ром або законом. Зі змісту вказаної правової 
норми випливає, що нарахування відповід-
них процентів та інфляційних витрат вхо-
дять до складу грошового зобов’язання і є 
особливою мірою відповідальності боржни-
ка за прострочення грошового зобов’язання 
[5]. Отже, проценти, передбачені ст. 625 ЦК 
України, не є штрафними санкціями [6].
Узагальнюючи судову практику у спо-

рах, що випливають з кредитних право-
відносин Верховний суд України дійшов 
висновку, що положення ч. 2 ст. 625 ЦК 
України можуть застосовуватися незалежно 
від застосування кредитором інших видів 
відповідальності або інших забезпечуваль-
них заходів, зокрема неустойки [7]. Беручи 
до уваги подібність правової природи пені 
та трьох процентів річних, передбачена 
цими статтями відповідальність може засто-
совуватись незалежно одна від одної. Чинне 
цивільне законодавство не забороняє ви-
значення сторонами в договорі різних видів 
забезпечення зобов’язань. При цьому на-
рахування та стягнення неустойки (пені), в 
разі прострочення виконання зобов’язання, 
є правом кредитора, реалізація якого жод-
ним чином не залежить від застосування 
інших видів цивільно-правової відповідаль-
ності, передбачених законом за порушення 
зобов’язання [2, с. 22]. Із зазначеного ви-
пливає, що у разі порушення умов догово-
ру споживчого кредитування позичальник 
зобов’язаний повернути кредитору суму 
кредитних коштів, сплатити проценти за 
час їх фактичного користування, суму вста-

новленої договором неустойки а також за-
ходи відповідальності за порушення грошо-
вого зобов’язання, передбачені ст. 625 ЦК 
України.
Розглядаючи відповідальність фізич-

них осіб за невиконання умов кредитного 
договору також слід проаналізувати мож-
ливість одночасного нарахування двох ви-
дів неустойки – штрафу та пені. Зрозуміло, 
що останні є не самостійними цивільно-
правовими санкціями, а видами одного 
засобу впливу на правопорушника – не-
устойки. Відповідно до ст. 61 Конститу-
ції України ніхто не може бути двічі при-
тягнений до юридичної відповідальності 
одного виду за одне й те саме правопору-
шення. Такий самий принцип знайшов 
своє відображення і у ст. 4 Протоколу № 7 
Конвенції про захист прав людини і осно-
воположних свобод [8]. Розглядаючи дане 
питання Верховний суд України дійшов 
висновку, що виходячи з положень ст. 549 
ЦК України пеня і штраф не є окремими 
та самостійними видами юридичної відпо-
відальності, проте, з принципу свободи до-
говору випливає можливість застосування 
різних санкцій в межах одного виду відпо-
відальності [7]. Це означає, що одночасне 
стягнення пені та штрафу за порушення 
кредитного зобов’язання можливе, і су-
дам необхідно чітко з’ясувати умови кре-
дитного договору: за які саме порушення 
боржником зобов’язання банк нарахував 
пеню, а за які — штраф; за які періоди 
порушення здійснені такі нарахування 
— і обов’язково відобразити ці юридич-
но важливі обставини у своєму судовому 
рішенні. З цього приводу слід зазначити, 
відповідно до ч. 2 ст. 21 Закону України 
«Про споживче кредитування» пеня за не-
виконання зобов’язання щодо повернен-
ня кредиту та процентів за ним не може 
перевищувати подвійної облікової ставки 
Національного банку України, що діяла 
у період, за який сплачується пеня, та не 
може бути більшою за 15 відсотків суми 
простроченого платежу [3]. Про цьому, су-
купна сума неустойки (штраф, пеня), нара-
хована за порушення зобов’язань спожи-
вачем на підставі договору про споживчий 
кредит, не може перевищувати половини 
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суми, одержаної споживачем за таким до-
говором, і не може бути збільшена за до-
мовленістю сторін.
Однією з розрізняльних ознак договору 

споживчого кредитування є його цільовий 
характер. У свою чергу в банківській прак-
тиці виділяють кредитні договори, що укла-
даються без встановлення якоїсь конкретної 
мети (на поточні цілі) та із прямою вказів-
кою напрямку кредитування (автокредит, 
освітній кредит, тощо). У першому випад-
ку кредитор не вимагає від споживача звіту 
про витрачання кредитних коштів, втім, як 
правило, встановлюється обмеження щодо 
суми позики, застосовується більш тривала 
та складна процедура оформлення кредит-
них правовідносин. У другому випадку по-
зичальник зобов’язується надавати креди-
тору можливість здійснювати контроль за 
цільовим використанням коштів. У зв’язку з 
цим до таких правовідносин застосовуються 
положення ч. 3 ст. 1056 ЦК України. Відпо-
відно до вказаної норми, у разі порушення 
позичальником встановленого кредитним 
договором обов’язку цільового використан-
ня кредиту, кредитодавець має право також 
відмовитися від подальшого кредитування 
позичальника за договором.

Висновки
На підставі викладеного можна зробити 

висновок, що інструменти захисту прав та 
інтересів учасників кредитних відносин ма-
ють досить неоднорідний характер, оскіль-
ки вони в різній мірі базуються на таких 
феноменах як нормативні засади (закони та 
підзаконні акти, перш за все – норми цивіль-
ного права), приватноправові каузи догово-
рів; стандарти правозастосування (зокрема, 
правові позиції судової практики). Останнім 
часом для України набуває помітного зна-
чення  необхідність враховувати акти права 
ЄС, що є актуальним не лише для законот-
ворчості але й для правозастосування.
На споживача-позичальника поклада-

ються різні міри цивільно-правової та кри-
мінальної відповідальності за порушення у 
сфері отримання фінансових послуг. Остан-
ня виникає внаслідок надання кредитодав-
цю завідомо неправдивої інформації з метою 
одержання кредитів (ст. 222 КК України) та 

вчинення незаконних дій із заставленим 
майном (ст. 388 КК України). Цивільно-
правова відповідальність споживача – по-
зичальника виникає внаслідок невиконан-
ня або неналежного виконання обов’язку з 
повернення суми отриманого кредиту, його 
частини, або процентів, що нараховуються 
на нього, а також у зв’язку з недотриман-
ням умови про цільове використання на-
даних коштів. Притягнення споживача до 
цивільної відповідальності регулюється за-
гальними положеннями Цивільного кодек-
су України, що визначають правові наслід-
ки порушення зобов’язання, з урахуванням 
особливостей, встановлених спеціальною 
правовою нормою, а саме, статтею 21 Зако-
ну України «Про споживче кредитування». 
Так, за домовленістю сторін до споживача 
можуть бути застосовані такі заходи, як розі-
рвання договору, одностороння відмова від 
зобов’язання, відшкодування збитків, спла-
та неустойки, втрата застави. Крім цього по-
зичальник має сплатити три проценти річ-
них, передбачених ч. 2 ст. 625 ЦК України, 
оскільки така міра відповідальності може за-
стосовуватися незалежно від встановлення в 
договорі інших заходів впливу, зокрема не-
устойки. Також можливим є одночасне стяг-
нення пені та штрафу за порушення кредит-
ного зобов’язання, якщо такі міри відпові-
дальності встановлені договором за різного 
роду порушення його умов.
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SUMMARY 
The article analyzes the state of civil legal 

protection of the rights of individuals - borrowers in 
credit relations at the current stage of development 
of national legislation.  It is argued that the 
differentiation of the system of remedies is carried 
out according to the criterion of their “resource and 
organizational weakness” of debtors in the studied 
legal relationships.  It is necessary to provide the 
individual - the consumer of fi nancial services 
with certain additional means of protection, which 
will result in the actual equality of participants 
in crediting.  The existence of increased liability 
of the debtor in comparison with the measures of 
encumbrance on their unscrupulous counterparties 
is established.  It is proposed to bring national 
legislation to the best standards of European 
practice in this fi eld.

Keywords: Loan, credit, protection of civil 
rights, measures of civil liability, consumers of 
fi nancial services.
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ÎÐÃÀÍ²ÇÀÖ²ÉÍÅ ÇÀÁÅÇÏÅ×ÅÍÍß ÐÀÖ²ÎÍÀËÜÍÎ¯ 
ÐÅÀË²ÇÀÖ²¯ ÏÎÒÅÍÖ²ÀËÓ Ï²ÄÏÐÈªÌÑÒÂÀ

В статье, помимо традиционных компо-
нентов организационного обеспечения (форми-
рование организационной структуры управле-
ния, создание правил и процедур в организации, 
распределение функций и полномочий в системе 
кадров), рассмотрен механизм развития креа-
тивных инициатив в управлении потенциалом 
предприятия. Доказано, что эта компонента 
каузально связана с другими составляющими 
организационного обеспечения рациональной 
реализации потенциала предприятия. Обо-
сновано, что ее использование вызвано акти-
визированием интеграционных процессов, по-
вышением уровня информатизации бизнеса и 
обострение конкуренции. Построенная модель 
организационного обеспечения требует учета 
факторов, которые являются общими для всех 
ее компонентов. В частности, при принятии 
локальных решений в центрах ответственно-
сти, относящиеся к определенному компоненту 
системы. Организационное развитие предпри-
ятия в значительной степени связано с фазой 
жизненного цикла предприятия. Каждая из 
компонент системы множеств организацион-
ного обеспечения рациональности реализации 
потенциала предприятия является активной 
в течение всего жизненного цикла развития 
предприятия. Но наступление заключитель-
ной фазы развития является признаком от-
сутствия или слабости построенного на пред-
приятии механизма развития креативных 
инициатив в управлении потенциалом пред-
приятия. Обосновано, что параметры модели 
организационного обеспечения рациональной 
реализации потенциала предприятия требует 
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Постановка проблеми
Досягнення раціональності у реалізації 

потенціалу підприємства вимагає органі-
заційного, інформаційно-комунікаційного, 
кадрового, матеріально-технічного та інших 
видів забезпечення. Організаційне забезпе-
чення, як правило, охоплює кілька векторів, 
а саме: формування організаційної структу-
ри управління, створення правил і проце-
дур в організації, розподіл функцій і повно-
важень у системі кадрів. Попри те, що про в 
розрізі цих векторів виконано досить багато 
наукових досліджень слід визнати, що серед 
них є мало таких, які стосуються організа-
ційного забезпечення потенціалу підприєм-
ства. Крім того, науковці не враховують те, 
що в умовах активізування інтеграційних 
процесів, підвищення рівня інформатизації 
бізнесу і загострення конкуренції поняття 
«організаційне забезпечення» виходить за 
межі традиційних векторів. Враховуючи це, 
проблема полягає у фрагментарності існую-
чих теоретико-методичних положень до мо-

количественной параметризации, особенно для 
принятия обоснованных решений, связанных с 
управлением потенциалом по фазам жизнен-
ного цикла предприятия. Доказано, что даль-
нейшие исследования целесообразно проводить 
в направлении разработки системы монито-
ринга и регулирования управленческих решений 
по реализации потенциала предприятия.
Ключевые слова: потенциал, организаци-

онное обеспечение, предприятие, управление, 
рациональность.
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делювання організаційного забезпечення 
раціональної реалізації потенціалу підпри-
ємства.

Аналіз останніх досліджень 
і публікацій

Дослідження, які присвячені висвітлен-
ню проблем організаційного розвитку мають 
досить широкий спектр предметів, які вони 
висвітлюють. Попри це їх можна поділити 
на ті, які стосуються виключно теоретичних 
аспектів організаційного розвитку [1], [2], і 
ті, які мають глибоко прикладний фокус. На 
сьогодні більшість досліджень, належать саме 
до другої групи. Так, автори, які досліджують 
організаційний розвиток розглядають його 
в системі оцінювання кредитоспроможності 
підприємств [3], як етап технології фінансо-
во-аналітичного забезпечення управлінської 
діяльності [4], компоненту легітимізації за-
стосування безпілотних повітряних суден 
[5], інструментарій управління інноваційно-
активним підприємництвом [6], інструмент 
подолання деструктивних явищ в управлінні 
персоналом компаній на основі емпіричного 
[7] та експертного [8] оцінювання та аналізу 
даних [9], [10].

Цілі статті
Метою статті є побудувати модель ор-

ганізаційного забезпечення раціональної 
реалізації потенціалу підприємства. Для до-
сягнення цієї цілі необхідно виконати такі 
завдання:

· ідентифікувати компоненти і елементи 
моделі;

· встановити зв’язки між компонентами і 
елементами моделі;

· визначити умови ефективності функціо-
нування моделі.

Виклад основного матеріалу 
дослідження

Організаційне забезпечення раціональ-
ності реалізації потенціалу підприємства 
має кілька складових, а саме:

- організаційну структуру управління по-
тенціалом підприємства ( S );

- правила і процедури управління потен-
ціалом підприємства ( P );

- систему розподілу функцій і обов’язків 
між менеджерами, що беруть участь в управ-
лінні потенціалом підприємства ( F );

- механізм розвитку креативних ініціа-
тив в управлінні потенціалом підприємства 
( M ).
У сукупності ці компоненти формують 

систему множин організаційного забезпе-
чення раціональності реалізації потенціалу 
підприємства ( Z ), яку у формалізованому 
вигляді напишемо так:

;
, ;
, ;
, ;

, ,

Z S P F M
s S Z S s Z
p P Z P p Z
f F Z F f Z
m M Z M m Z

    
          
     

     

    








 (1)

s – підмножина елементів множини S ; 
p – підмножина елементів множини P ; f 
– підмножина елементів множини F ; m – 
підмножина елементів множини M .
Підмножина s включає в себе постійно 

діючі структурні підрозділи ( 1s ), робочі гру-
пи і комісії в системі управління потенціа-

лом підприємства ( 2s ), а також робочі групи 
і комісії, які створюються тимчасово для ре-
алізації певних управлінських ініціатив або 

розв’язання виявлених проблем ( 3s ), тобто 
1 2 3( ; ; ) s.s s s   Слід відзначити, що однією 

з характеристик розвинутої організаційної 
структури управління потенціалом підпри-
ємства є її ієрархічність, яка виявляється ви-

никненні рівнів управління – вищий ( vS

), середній ( sS ) і низовий ( nS ), а також 
відносин субординації між менеджерами 
різних рівнів управління (рис. 1)

Рис. 1. Ієрархія в організаційні структу-
рі управління потенціалом підприємства
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Примітки: побудовано дисертантом
 У формалізованому вигляді характе-

ристику ієрархічності організаційної струк-
тури управління потенціалом підприємства 
запишемо так:

1.1 1.

2.1 2.

3.1 3.

;
... ;
... ;
... ,

v s n

n v

n s

n n

S S S
s s S
s s S
s s S

  
 
 
 

  





  (2)
1.1 1.... ns s  – структурні елементи організа-

ційної структури управління потенціалом 
підприємства на вищому рівні управління; 

2.1 2.... ns s – структурні елементи організацій-
ної структури управління потенціалом під-
приємства на середньому рівні управління; 

3.1 3.... ns s – структурні елементи організацій-
ної структури управління потенціалом під-
приємства на низовому рівні управління.
Підмножина p також включає в себе 

кілька елементів – 1 2 3( ; ; ) ,p p p p  де 1p  
– система положень про структурні підроз-
діли, на які покладено функції управління 

потенціалом підприємства; 2p  – система 
посадових інструкцій у розрізі структур-
них підрозділів, на які покладено функції 

управління потенціалом підприємства; 3p  
– інструкції, пов’язані із реалізацією певних 
загально корпоративних заходів в системі 
управління потенціалом підприємства.
Підмножина f включає такі компонен-

ти, як базу даних із розподілу функцій між 
структурними підрозділами підприємства 
щодо управління потенціалом підприєм-

ства ( 1f ), а також базу даних щодо розподілу 
функцій і повноважень піж менеджерами, 
які беруть участь в управлінні потенціалом 

підприємства, тобто 1 2( ; ) .f f f

Складовими елементами підмножина m 
є структурний підрозділ, робоча група або 
комісія, функцією яких є керівництво про-
цесом розвитку креативних ідей у сфері 

управління потенціалом підприємства ( 1m ), 
правила і процедури керівництва процесом 
розвитку креативних ідей у сфері управлін-

ня потенціалом підприємства ( 2m ), а також 
система цілей в системі керівництва про-

цесом розвитку креативних ідей ( 3m ), яка 
реалізовується через розподіл функцій і по-

вноважень між менеджерами підрозділу 1m . 

Отож, 1 2 3( ; ; ) .m m m m

Виходячи зі структури підмножини m 
бачимо, що в системі організаційного забез-
печення раціональності реалізації потенціа-
лу підприємства має місце перетин окремих 
її компонентів, а саме

 
 
 

1 1 1

2 2 2

3 3 3

| ;

| ;

| .

M P m m M m P

M S m m M m S

M F m m M m F

     


     
     

   

   

     (3)

Отже,   .S P FÌ Z Z          
На рис. 2 наведено графічну модель органі-
заційного забезпечення раціональності реа-
лізації потенціалу підприємства. 

Рис. 2. Модель організаційного забезпе-
чення раціональності реалізації потенціалу 

підприємства
Примітки: побудовано автором статті
Побудована модель вказує на те, що на 

систему організаційного забезпечення ра-
ціональності реалізації потенціалу підпри-
ємства впливають фактори, які є спільни-
ми для кількох компонент. Цю обставину 
важливо враховувати під час прийняття 
локальних рішень на конкретних ієрархіч-
них рівнях управління, зокрема в центрах 
відповідальності, які стосуються певного 
компонента системи. Наприклад, нехай за-
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ступник директора з креативного розвитку 
встановив певну нереалістичну ціль. Це не-
минуче відобразиться на цілях начальни-
ка відділу креативного розвитку (середній 
рівень управління) і завданнях креаторів 
(лідерів робочих груп на низовому рівні 
управління). Через не реалістичність по-
ставленого завдання можуть відбуватись 
нераціональні дії стосовно стимулювання 
креативних груп до більш продуктивної 
роботи, залучення креаторів на умовах аут-
сорсингу тощо. Для уникнення негативних 
ефектів від перетину множин у системі ор-
ганізаційне забезпечення раціональності 
реалізації потенціалу підприємства необ-
хідним є:

· перманентний моніторинг внутрішньо-
го і зовнішнього середовищ, в яких форму-
ється потенціал підприємства;

· забезпечення прозорості у виявленні і 
розв’язанні проблем досягнення раціональ-
ності в управлінні потенціалом підприєм-
ства;

· уникнення суб’єктивізму у виборі 
оптимальних рішень щодо досягнення ра-
ціональності в управлінні потенціалом під-
приємства шляхом практикування колегі-
ального вироблення рішень і застосування 
автоматизованих інформаційних техноло-
гій для обробки управлінської інформації. 
Тут, зокрема йдеться про сучасні системи 
підтримки прийняття рішень для яких ха-
рактерним є: надання керівнику допомогу 
у процесі прийняття рішень і забезпечення 
підтримки у всьому діапазоні контекстів за-
дач; підтримка і посилення міркування та 
оцінки керівника; підвищення ефективності 
прийняття рішень; виконання інтеграції мо-
делей і аналітичних методів із стандартним 
доступом до даних і вибіркою з них; проста 
в роботі для осіб, що мають досвід роботи 
з ЕОМ; побудова за принципом інтерактив-
ного розв’язання задач; орієнтація на гнуч-
кість і адаптивність для пристосування їх до 
змін середовища або модифікації підходів 
до розв’язання задач, які обирає користувач 
тощо [11], [12]. 
Організаційний розвиток підприємства 

значною мірою пов’язаний із фазою життє-
вого циклу підприємства (рис. 3).

Рис. 3. Життєвий цикл розвитку підпри-
ємства

Джерело: [13]
Кожна із компонент системи множин орга-

нізаційного забезпечення раціональності ре-
алізації потенціалу підприємства є активною 
на упродовж усього життєвого циклу розвитку 
підприємства, проте слід визнати, що настання 
завершальної фази розвитку є ознакою відсут-
ності або слабкості побудованого на підприєм-
стві механізму розвитку креативних ініціатив 
в управлінні потенціалом підприємства ( M
). Зінкевич Д. розглядає креативну діяльність 
як: «…діяльність пройняту елементами ново-
го, вдосконалення, збагачення, розвитку ….., а 
розвиток як процес, у наслідок якого відбува-
ється зміна якості чого-небудь, перехід від од-
ного якісного стану до іншого, вищого [14], то 
під розвитком системи креативного менедж-
менту доцільно розуміти процес систематиза-
ції існуючої і створення нової наукової і техно-
логічної інформації, яка дозволяє розв’язувати 
виробничо-господарські проблеми, знижува-
ти їх гостроту або вказувати спосіб ліквідації 
наслідків виявлених проблем…» [15]. Автор 
переконаний, що: «…удосконалення чинних 
систем креативного менеджменту є найбільш 
результативними, якщо вони реалізовуються 
не як разовий акт, а в межах певної стратегії, 
що передбачає дотримання низки послідов-
них етапів реалізації, дотримання яких керів-
никами систем креативного менеджменту … 
сприятиме їх раціональності, узгодженості та 
результативності…» [16].
В умовах ефективного функціонування 

механізму розвитку креативних ініціатив в 
управлінні потенціалом підприємства фаза 
зростання і зрілості, під впливом ринкової 



Öèâ³ëüíå, ï³äïðèºìíèöüêå, ãîñïîäàðñüêå òà òðóäîâå ïðàâî

180Ïðàâî.ua ¹ 1, 2020

кон’юнктури і рівня загострення конкуренції, 
періодично повинні були б змінювати одна 
одну. Це означає, що раціональність реалізації 
потенціалу підприємства повинна була б від-
творюватись або набувати додатного прирос-
ту. Розглянемо це на прикладі, продуктивності 
праці, як показнику, що характеризує раціо-
нальність реалізації потенціалу підприємства:

 

;
;

| ;
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   (4)

де bO , zO  – обсяги виробництва у базо-
вому і звітному періодах, шт.; T  – трива-

лість періодів, рік; bW , zW  – множини 
показників, які характеризують продуктив-
ність праці у базовому і звітному періодах; 
  – приріст продуктивності праці у звітно-
му періоді у порівнянні з базовим, шт. / рік.
На рис. 4 наведено залежності між фактор-

ними і результативними показниками, які ха-
рактеризують раціональність реалізації потен-
ціалу підприємства. З рис. 4 бачимо, якщо умо-
ви (4) не витримуються і   набуває від’ємного 
приросту (рис. 4, а), то менеджери підприєм-
ства, зокрема ті, як здійснюють управління по-
тенціалом підприємства повинні знизити обсяг 
адміністративних витрат (рис. 4, б), активізува-
ти креативно-інноваційну діяльність (рис. 4, в) 
і збільшити витрати на реалізації креативних 
заходів і впровадження інновацій (рис. 4, г).

Рис. 4. Залежності між факторними і 
результативними показниками, які харак-

теризують раціональність реалізації потен-
ціалу підприємства

Примітки: побудовано автором статті
Отже, D – це результуючий параметр, а 

Т і iV  – фактори, від яких залежить D. На-
ведемо економіко-математичну модель, яка 
відображатиме залежності між цими пара-
метрами, де значення функції визначені в 
межах від 0 до ∞, і результуючий параметр 
має змінюватись залежно від характеру 
взаємозв’язку між досліджуваними параме-
трами

 , ,i if T V T V     
 (5)

де  ,  ,   – степеневі регресійні кое-
фіцієнти.
Шляхом перетворення рівняння 

iT V    у лінійно-логарифмічну форму 
за допомогою методу найменших квадратів 
і застосування операції потенціювання (по-
збавленні математичного виразу логариф-
мів з метою його спрощення) можна обчис-
лити степеневі регресійні коефіцієнти:
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де 0a , 1a , 2a  – лінійні коефіцієнти регре-
сії.
Отже, використовуючи метод наймен-

ших квадратів та низки математичних 
перетворень, можливим є отримання сте-
пеневої залежності, необхідної для дослі-
дження динаміки приросту значень показ-
ників раціональності реалізації потенціалу 
підприємства, а також аналізу впливу на 
цю динаміку фактору часу і обсягу витрат 
на креативний та інноваційний розвиток 
підприємства.
Проаналізуємо наведену вище еконо-

міко-математичну модель на перспективну 
динаміку досліджуваних факторних і ре-
зультативного показника. Під час аналізу 
врахуємо можливі похибки даних (оскільки 
значення отримані в результат застосування 
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моделі (5) можуть виявитись, як більшими 
так і меншими відносно фактичних значень, 
то похибки можуть бути меншими нуля, що 
призводить до неадекватного їх зважування 
на основі лінійних коефіцієнтів. Розв’язання 
цієї проблеми можливе шляхом піднесення 
до квадрату від’ємних значень.), а також їх 
вплив на D і її дисперсію. У результаті отри-
маємо таке рівняння:

0 1 1 2 2 0
1

... ,
z

t t t z t z i t i
i

x x y x y x y x x y    


      
(7)

де t  – дисперсія результуючого параме-

тра, розрахована за період часу t; 0x , 1x , ...,

zx  – лінійні коефіцієнти регресійні; 1ty  ,...,

t zy   – ряди похибок із зсувом у часі від 1 до 
z періодів; z – найбільша кількість періодів 
для яких можливим є зсув.

Висновки і перспективи подальших 
досліджень

Отримана модель дає змогу суб’єктам 
управління потенціалом підприємства 
встановити яким чином значення похибок 
впливають на відхилення D від середнього 
значення. На основі цього можна дійти та-
ких висновків:

1) вплив похибок на дисперсію вказує 
на те, що чим вищий рівень невизначеності 
для досліджуваної стохастичної величини, 
тим більшими є коливання, тим сильнішим 
є вплив рефлексивності;

2) при відсутності або низькому впливі 
похибок на дисперсію рефлексивність не 
впливає на динаміку D;

3) значення коефіцієнтів регресії для мо-
делі (7) дають уявлення про те, з яким пе-
ріодом зростання невизначеності відобра-
жається на дисперсії випадкової величини, 
що дає змогу показати на скільки «розтяг-
нутим» у часі є вплив рішень менеджерів, 
залучених до управління потенціалом під-
приємства.
Подальші дослідження доцільно про-

водити у напрямку розроблення системи 
моніторингу і регулювання управлінських 
рішень щодо реалізації потенціалу підпри-
ємства.
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АНОТАЦІЯ 
У статті, крім традиційних компонентів 

організаційного забезпечення (формування 
організаційної структури управління, ство-
рення правил і процедур в організації, розпо-
діл функцій і повноважень в системі кадрів), 
розглянуто механізм розвитку креативних 
ініціатив в управлінні потенціалом підприєм-
ства. Доведено, що ця компонента каузально 
пов’язана з іншими складовими організаційно-
го забезпечення раціональної реалізації потен-
ціалу підприємства. Обґрунтовано, що її об-
ліку викликано активізування інтеграційних 
процесів, підвищенням рівня інформатизації 
бізнесу і загострення конкуренції. Побудована 
модель організаційного забезпечення вимагає 
врахування чинників, які є загальними для 
всіх її компонентів. Зокрема, при прийнятті 
локальних рішень в центрах відповідальнос-
ті, пов’язані з певного компонента системи. 
Організаційний розвиток підприємства в 
значній мірі пов’язаний з фазою життєво-
го циклу підприємства. Кожна з компонент 
системи множин організаційного забезпе-
чення раціональності реалізації потенціалу 
підприємства є активною протягом всього 
життєвого циклу розвитку підприємства. Але 
настання завершальної фази розвитку є озна-
кою відсутності або слабкості побудованого на 
підприємстві механізму розвитку креативних 
ініціатив в управлінні потенціалом підпри-
ємства. Обґрунтовано, що параметри моде-
лі організаційного забезпечення раціональної 
реалізації потенціалу підприємства вимагає 
кількісної параметризації, особливо для при-
йняття обґрунтованих рішень, пов’язаних з 
управлінням потенціалом за фазами жит-
тєвого циклу підприємства. Доведено, що по-
дальші дослідження доцільно проводити в на-
прямку розробки системи моніторингу та ре-
гулювання управлінських рішень по реалізації 
потенціалу підприємства.
Ключові слова: потенціал, організаційне 

забезпечення, підприємство, управління, раці-
ональність.
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SUMMARY 
In addition to traditional components of 

organizational support (formation of organizational 
structure of management, creation of rules and 
procedures in the organization, distribution of 
functions and powers in the personnel system), 
the article discusses the mechanism of development 
of creative initiatives in managing the potential 
of the enterprise. It is proved that this component 
is causally related to other components of 
organizational maintenance of rational realization 
of enterprise potential. It is substantiated that its 
accounting is caused by activation of integration 
processes, increase of the level of informatization 
of business and aggravation of competition. A 
built-in organizational security model requires 
consideration of factors that are common to all 
its components. In particular, when making local 
decisions in the responsibility centers associated 
with a particular component of the system. The 
organizational development of the enterprise is 

largely related to the phase of the life cycle of the 
enterprise. Each of the components of the system 
set of organizational maintenance of rationality 
of realization of potential of the enterprise is 
active throughout the life cycle of development of 
the enterprise. But the onset of the fi nal phase of 
development is a sign of the lack or weakness of the 
enterprise-based mechanism for developing creative 
initiatives in managing the enterprise’s potential. 
It is substantiated that the parameters of the model 
of organizational support of rational realization of 
the potential of the enterprise requires quantitative 
parameterization, especially for making sound 
decisions related to capacity management by the 
phases of the life cycle of the enterprise. It is proved 
that further research is advisable to carry out in the 
direction of developing a system of monitoring and 
regulation of management decisions to realize the 
potential of the enterprise.

Keywords: potential, organizational support, 
enterprise, management, rationality. 
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INCOME TAX WITHHOLDING FROM INDIVIDUALS: A 
COMPARATIVE ANALYSIS OF THE LEGISLATION OF 

THE REPUBLIC OF AZERBAIJAN AND TURKEY

The article indicates that comparative law acts 
as an important form of development of interna-
tional relations. Comparative law carries a high 
charge of legal culture, actively contributes to the 
development of legal thinking, provides the neces-
sary knowledge for the lawyer.

Keywords: Azerbaijan, law, comparative, 
country, tax.

 GASIMZADE Ramiz - Doctoral Candidate of National Aviation of Azerbaijan, 
PhD in law

legal science, especially for national law. It 
teaches how to solve certain legal problems in 
different countries, expands the scope of legal 
research, the pros and cons of the experience 
are evaluated. In modern times, general con-
clusions drawn without reference to the infor-
mation provided by comparative law cannot be 
generalized or many-sided.

On the other hand, a number of legal con-
cepts that have taken root in jurisprudence 
need to be updated with reference to the legal 
experience of foreign countries and the legal 
thinking established in the world” [2, p. 30].

The French scholar Mansel rightly points 
out that “a lawyer’s study of the legal experi-
ence of foreign countries helps him to better 
understand the law of his own country, provide 
him with ideas and arguments that could not be 
obtained even with a perfect knowledge of the 
law of his country” [5, p. 38].

For this reason, the study of the legisla-
tion of foreign countries, as well as the study of 
Turkish legislation on the withholding of per-
sonal income tax, is a topical issue both scien-
tifi cally and practically. 

Thus, in the study of personal income tax 
collection, it is especially important to conduct 
comparative research, study the legislation of 
foreign countries, as well as the legislation of 
Turkey and to identify their advantages and 
disadvantages. These are:

 1) The study of the legal norms related to 
the withholding of income tax from individuals 
in the tax legislation of Turkey helps to deepen 
the knowledge on the issue under study;

Comparative jurisprudence, called com-
parativism in modern jurisprudence, deals 
with the comparison of the general proper-
ties of different legal systems and the specifi c 
features of their manifestations. Comparativ-
ism involves comparing legal entities that ex-
ist in the past or present. Therefore, any legal 
norm or legal institution can be taken as an 
object for comparative research. Guliyev A.I. 
rightly points out that “the comparative-legal 
approach includes such methods and means by 
which the legal systems of different countries 
are compared in order to determine the gen-
eral features and specifi c features of modern 
manifestations. Such a comparison involves the 
study of the overlapping characteristics of laws 
and legislation that currently exist in different 
legal systems (synchronous comparison).

 For comparison legislative acts (microcom-
parison), more complex components of their 
associations (institutional, sectoral and inter-
sectoral comparison), as well as the legal system 
as a whole (macrocomparison) can be selected” 
[4, p. 5].

Professor Jafarli N.H. rightly notes that 
“comparative law is of great importance for 
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2) create a basis for making the best legal 
decisions on improving the norms of the Tax 
Code of the Republic of Azerbaijan related to 
the collection of income tax from individuals 
and for further updating of the national leg-
islation;

3) currently contributes to the solution of 
such an important problem as the convergence 
of norms of national legislation on the collec-
tion of income tax from individuals

Pursuant to Article 102.1.6 of the Tax Code 
of the Republic of Azerbaijan, adopted by the 
Law of the Republic of Azerbaijan dated July 
11, 2000 and entered into force on January 1, 
2001, the following income of physical persons 
shall not be subject to income tax: “If monthly 
income, gained in connection with a paid job at 
the main workplace (where the labor record is 
maintained) of a physical person is up to 2500 
(two thousand and fi ve hundred) manats, then 
the part in the amount of 200 (two hundred) 
manats, if annual income is up to 3000 (three 
thousand) manats, then in the amount of 2400 
(two thousand four hundred) manats shall not 
be subject to income tax”.

Taking into account the provisions of Article 
101.1-1 of the Tax Code, income tax from indi-
viduals in the Republic of Azerbaijan from Janu-
ary 1, 2019 shall be taxed at following rates:

• Amount of tax up to 2500 manats at a rate 
of 14 percent; 

• Over 2500 manats 350 manats + 25% of 
the amount exceeding 2500 manats;

• From 1 January 2019, income tax for em-
ployees working in private non-oil-gas industry 
would be 0% for the monthly income of up to 
8 000 AZN, and 14% of the monthly income 
amount exceeding 8 000 AZN for 7 years (Tax 
Code, Article 101.1-1);

• The annual income from non-business 
activity shall be taxed at a rate of 14 per cent 
(Tax Code, Article 101.2);

• Taxable income of individuals engaged in 
business activities without establishing a legal 
entity shall be taxed at a rate of 20 percent (Tax 
Code, Article 101-3);

• From the subject of taxation established 
in respect of private notaries by the second 
paragraph of Article 96.1 of this Code, tax is 
withheld at a rate of 10 percent( Tax Code, Ar-
ticle 101-4).

Articles 96-99 of the Tax Code specify the 
range of objects subject to income tax for resi-
dents and non-residents. Thus, the object of 
taxation on the income of residents is the tax-
able income, which is the difference between 
the total income of residents for the tax year 
and the amount of income deducted by the Tax 
Code for the same period.

The payment (excluding expenses) for no-
tarial acts carried out by private notary within 
one month, as well as for services provided in 
connection with a notarial acts shall be a subject 
to taxation.

Where there is a tax at the source of pay-
ment, the object of taxation is taxable income.

A non-resident taxpayer engaged in activity 
in the Republic of Azerbaijan through a perma-
nent establishment should be a payer of income 
tax with regard to taxable income connected 
with the permanent establishment. Taxable 
income shall be a difference between gross in-
come generated in a specifi c period from Azer-
baijani sources with regard to the permanent 
establishment and the amount of expenses with 
respect to the generation of said income during 
that period.

A non-resident physical person receiving 
employment income or income from the trans-
fer of property shall be a payer of income tax 
with regard to gross income for the calendar 
year from a source in the Republic of Azerbai-
jan, reduced by the amount that are attribut-
able to the income for that period, stipulated 
by the Tax Code.

Income shall cover: 
• income received as the result of employ-

ment; 
• income from activity which is not con-

nected with employment; 
• all other kinds of income except for tax-

exempt income and gain arising from the re-
valuation of fi xed assets (funds).

Any payments or benefi ts received by a 
physical person from employment shall be in-
come received in the form of salaries and wages.

Income from activity that is not connected 
with employment shall consist of incomes from 
entrepreneurial and non-entrepreneurial ac-
tivity: 

Income tax from the incomes of physical 
persons, working under contracts in two or 
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more places, shall be calculated separately from 
the amount paid by each employer, and paid to 
the state budget.

See the following examples: 
Example 1. A physical person working at 

the Azerbaijan National Academy of Sciences 
earns 1000 manat. According to Article 102.1.6 
of the Tax Code, since 200 manat is exempted 
from income tax,the income tax will be 880x14 
per cent = 112 manat. 

Example 2. A physical person working for 
BHGE (Baker Hughes General Electric) in 
Baku receives a salary of 3,000 (three thousand) 
manat. According to the Resolution of the Cab-
inet of Ministers of the Republic of Azerbaijan 
No. 56 dated February 18, 2019, the State Oil 
Company of the Republic of Azerbaijan and its 
affi liates, as well as contractors and companies 
operating on production sharing, main pipe-
line and other similar agreements, regardless 
of the type, as it is fully related to the oil and 
gas industry, the income tax of a physical entity 
working for BHGE will be 350 manat + 125 
manat = 475 manat, taking into account the 
provisions of Article 101.1-1 of the Tax Code. 

Example 3. The physical person let his 
apartment in Baku to the citizen of Turkey 
for 7200 (seven thousand and two hundred) 
manats for 1 year. In this case, an annual in-
come of the physical person gained in the 
amount of 7200 manat from rent is considered 
to be income from non-entrepreneurial activity 
and physical person has to pay income tax of 
7100x14 per cent=1008 (one thousand eight) 
manat.

Income tax in individuals in Turkey is regu-
lated by the “Income Tax Law” (Law No. 193), 
adopted on December 31, 1960, consisting of 
126 articles. This Law, which has undergone a 
number of additions and changes so far, came 
into force on January 6, 1961 after its publica-
tion in the Offi cial Gazette No. 10700 [3, p. 3].

Article 1 of the Income Tax Law of the Re-
public of Turkey states that the income of an in-
dividual means the income remaining after de-
ducting the expenses incurred by an individual 
for income during a calendar year, including 
depreciation expenses and losses.

According to Article 2 of the above-men-
tioned Law, the following incomes of individu-
als shall be subject to taxation:

1) income from trade;
2) income received as a result of activities in 

the agricultural sector, ie income from the pro-
duction and sale of plant and animal products;

3) salary - compensation paid by the 
employer to the employee in cash or in kind in 
relation to the work done in the workplace, ie 
products paid in kind instead of wages;

4) income received as a result of freely 
performing certain work;

5) income from real estate; 
6) income from movable estate;
7) other gains [1, p. 3].
Part 2 of Article 2 of the Law of the Republic 

of Turkey «On Income Tax» states that, unless 
otherwise provided by this Law, the above-
mentioned income of individuals shall be 
subject to taxation.

According to the legislation, individuals 
who have been in Turkey for more than 6 (six) 
months in a calendar year shall be considered 
income taxpayers.

The rates of income tax levied on individuals 
are set out in Article 103 of the Income Tax 
Law as follows.

• If the amount of taxable annual income is 
up to 18,000 (eighteen thousand) Turkish lira 
- 15 percent;

• If the amount of taxable annual income 
is up to 40,000 (forty thousand) Turkish lira - 
2,700 (two thousand seven hundred) Turkish 
lira + 20 percent of the amount exceeding + 
18,000 (eighteen thousand) Turkish lira 

• If the amount of taxable annual income 
is up to 98.000 (ninety eight thousand) Turkish 
lira + 27 percent of the amount exceeding 
40.000 (forty thousand) Turkish lira; 

• If the amount of taxable annual income 
exceeding 98.000 (ninety-eight thousand) 
Turkish lira -22.760( twenty-two thousand 
seven hundred sixty) Turkish lira + 35 per cent 
of the amount exceeding 98.000 (ninety -eight 
thousand) Turkish lira; 

• If the amount of taxable annual income 
exceeding 148.000 (one hundred forty-eight 
thousand) Turkish lira - 36.260 (thirty six thou-
sand and two hundreds sixty) Turkish lira + 35 
per cent of the amount exceeding 148.000 (one 
hundred forty-eight thousand) Turkish lira;

With the addition and amendment to Arti-
cle 103 of the “Income Tax Law” of the Repub-
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lic of Turkey on December 5, 2019, the rates of 
income tax levied on individuals from January 
1, 2020 were determined as follows:

§ If the amount of taxable annual income 
is up to 22.000 (twenty two thousand) Turkish 
lira -15 per cent;

§ If the amount of taxable annual income is 
up to 49.000 (forty nine thousand) Turkish lira 
- 3.300 (three thousand three hundred) Turk-
ish lira + 20 per cent of the amout exceeding 
22.000 (twenty two thousand) Turkish lira;

§ If the amount of taxable annual income is 
up to 120.000 (one hundred twenty thousand) 
Turkish lira – 8.700 (eight thousand seven hun-
dred) Turkish lira + 27 per cent of the amout 
exceeding 49.000 (forty thousand) Turkish lira;

§ If the amount of taxable annual income is 
up to 180.000 (one hundred eighty thousand) 
Turkish lira - 8.700 (eight thousand seven hun-
dred) Turkish lira + 27 per cent of the amout 
exceeding 49.000 (forty thousand) Turkish lira;

§ If the amount of taxable annual income 
is up to 600.000 (six hundred thousand) Turk-
ish lira - 27.870 (twenty seven thousand eight 
hundred seventy) Turkish lira + 35 per sent 
of the amout exceeding 120.000 (one hundred 
twenty thousand) Turkish lira;

§ If the amount of taxable annual income 
is up to 600.000 (six hundred thousand) Turk-
ish lira - 44.070 (forty four thousand seventy) 
Turkish lira + 35 per sent of the amout exceed-
ing 180.000 (one hundred eighty thousand) 
Turkish lira;

§ If the amount of taxable annual income 
exceeds 600.000 (six hundred thousand) Turk-
ish lira - 195.870 (one hundred ninety-fi ve 
thousand, eight hundred seventy) Turkish lira 
+ 40 per cent of the amout exceeding 600.000 
(six hundred thousand) Turkish lira; 

§ If the amount of taxable annual income 
exceeds 600.000 (six hundred thousand) Turk-
ish lira - 191.070 (one hundred ninety-one 
thousand and seventy) Turkish lira + 40 per 
cent of the amout exceeding 600.000 (six hun-
dred thousand) Turkish lira.  

We would like to inform you that current-
ly 100 (one hundred) Turkish lira is about 28 
(twenty eight) manats 58 (fi fty eight) kopecks.

In Turkey, the annual tax is divided into 12 
when calculating the monthly income tax, and 
30 when calculating the daily tax.

Thus, in accordance with Article 31 of the 
“Income Tax Law” of the Republic of Turkey, 
the part of monthly income of fi rst-degree dis-
abled people in 2019 up to 1,200 (one thousand 
two hundred) Turkish lira, monthly income of 
second-degree disabled 650 (six hundred fi fty) 
) up to the Turkish lira, and the part of the 
monthly income of the third degree disabled 
people up to 290 (two hundred ninety) Turkish 
lira is exempt from income tax.

According to the relevant amendment to 
Article 31 of the “Income Tax Law” of the Re-
public of Turkey, the part of monthly income 
of disabled people of the fi rst degree in 2020 
up to 1,400 (thousand four hundred) Turkish 
lira, the monthly income of disabled people of 
second degree 790 (seven hundred ninety) to 
the Turkish lira, and the part of the monthly 
income of the third degree disabled people up 
to 350 (three hundred and fi fty) Turkish lira is 
exempt from income tax.

Persons who have lost at least 80 (eighty) 
percent of their ability to work are disabled of 
the fi rst degree, persons who have lost at least 
60 (sixty) percent of their ability to work are 
disabled of the second degree, persons who 
have lost at least 40 (forty) percent of their abil-
ity to work are disabled of third-degree.

See the following examples:
Example 1. The annual income of a physi-

cal person working in Ankara in 2019 was 
32,000 (thirty two thousand) Turkish lira. In-
come tax will be 5,500 (fi ve thousand fi ve hun-
dred) Turkish lira.

Example 2. In 2019, a physical person liv-
ing in the city of Rize rented an apartment for 
22,000 (twenty two thousand) Turkish lira per 
year. Income tax will be 3,500 (three thousand 
fi ve hundred) Turkish lira.

Example 3. The annual income of a physi-
cal person working in Istanbul in 2019 was 
49,000 (forty-nine thousand) Turkish lira. In-
come tax will be 9,530 (nine thousand fi ve hun-
dred and thirty) Turkish lira.

Example 4. The annual income of a physi-
cal person working in Ankara in 2019 was 
96,000 (ninety-six thousand) Turkish lira. In-
come tax will be 22,220 (twenty two thousand 
two hundred twenty) Turkish lira

Example 5. The annual income of a physical 
person working in Bursa in 2019 was 120,000 
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(one hundred and twenty thousand) Turkish 
lira. Income tax will be 28,700 (twenty-eight 
thousand seven hundred) Turkish lira.

Example 6. The annual income of a fi rst-
degree disabled person working in Samsun in 
2019 was 17,000 (seventeen thousand) Turkish 
lira. Since the part of the annual income of the 
fi rst degree disabled people up to 1200 X 12 
= 14.400 (fourteen thousand four hundred) 
Turkish lira is exempt from income tax, the in-
come tax will be calculated from the amount of 
17000-14.400 = 2.600 (two thousand six hun-
dred) Turkish lira. That is, the income tax will 
be 2,600 X 15 percent = 390 (three hundred 
and ninety) Turkish lira.

Example 7. The annual income of a second-
degree disabled person working in Kayseri in 
2019 was 17,600 (seventeen thousand six hun-
dred) Turkish lira. Since the part of the annual 
income of the disabled of the second degree 
up to 650 X 12 = 7,800 (seven thousand eight 
hundred) Turkish lira is exempt from income 
tax, the income tax will be calculated from the 
amount of 17,600-7,800 = 9,800 (nine thou-
sand eight hundred) Turkish lira. That is, the 
income tax will be 9,800 X 15 percent = 1,470 
(one thousand four hundred and seventy) 
Turkish lira.

Example 8. The annual income of a third-
degree disabled person working in Antalya in 
2019 was 18,000 (eighteen thousand) Turkish 
lira. As the part of the annual income of the 
third degree disabled people up to 290 X 12 
= 3.480 (three thousand four hundred and 
eighty) Turkish lira is exempt from income 
tax, the income tax will be calculated from the 
amount of 18,000-3,480 = 14,520 (fourteen 
thousand fi ve hundred twenty) Turkish lira. 
That is, the income tax will be 14,520 X 15 per-
cent = 2,178 (two thousand one hundred and 
seventy eight) Turkish lira.

Example 9. The income of a physical per-
son working in Ankara in January 2020 was 
1,800 (one thousand eight hundred) Turkish 
lira. Income tax will be 270 (two hundred and 
seventy) Turkish lira.

Example 10. The income of an individual 
working in Çanakkale in February 2020 was 
1830 (one thousand eight hundred and thirty) 
Turkish lira. Income tax will be 274.5 (two hun-

dred seventy four pounds fi fty cents) (the lower 
unit of the Turkish lira is the penny).

Example 11. In March 2020, the income of 
a fi rst-degree disabled person working in Bur-
sa was 2,000 (two thousand) Turkish lira. Since 
the part of the monthly income of the fi rst de-
gree disabled people up to 1,400 Turkish lira is 
exempt from income tax, the income tax will be 
calculated from the amount of 2,000-1,400 = 
600 (six hundred) Turkish lira. That is, the in-
come tax will be 600 X 15 percent = 90 (ninety) 
Turkish lira.

The Revenue General Directorate of the 
Ministry of Treasury and Finance of Turkey 
controls the correct collection and timely pay-
ment of taxes in Turkey.

Thus, the research allows us to draw the fol-
lowing conclusions.

1) The rules of withholding income tax 
from individuals in the Republic of Azerbai-
jan are regulated by the Tax Code, but the Tax 
Code has not been adopted in Turkey. In this 
country, issues related to the collection of in-
come tax from individuals are regulated by the 
“Income Tax Law”.

2) The upper limit of the tax levied on in-
dividuals in Turkey is higher than in the Re-
public of Azerbaijan. Thus, while the upper 
limit of personal income tax in our country is 
25 percent, the upper limit of the tax in Turkey 
is 40 percent.

3) Compared to the Republic of Azerbai-
jan, Turkish legislation provides for more tax 
benefi ts for people with disabilities. In our 
opinion, taking advantage of the positive as-
pects of the Turkish tax legislation, it would be 
expedient to amend Articles 102.2 and 102.3 of 
the Tax Code of the Republic of Azerbaijan in 
order to reduce the income tax levied on per-
sons with disabilities of groups I and II.

• 102.2. The monthly income of the 
following individuals, which is subject to 
taxation from any employment, is reduced by 
800 (eight hundred) manats;

• 102.3. Monthly income of persons with 
disabilities of groups I and II (except for war 
disabled veterans), persons with disabilities 
under 18 years of age, which are subject to 
taxation from any paid work, shall be reduced 
by 600 (six hundred) manats
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ТУРЦИИ
В статье указывается, что сравнительное 

правоведение выступает как важная форма 
развития международных связей. Сравни-
тельное правоведение несёт высокий заряд 
правовой культуры, активно способствует 
выработке юридического мышления, дает 
необходимые юристу знания.
Ключевые слова: Азербайджан, право, 
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ØÒÐÈÕÈ ÄÎ ÏÎÐÒÐÅÒ²Â Ì²Í²ÑÒÐ²Â 
ÂÍÓÒÐ²ØÍ²Õ ÑÏÐÀÂ: ÏÎÃËßÄ ÎÑÎÁÈÑÒÈÉ, 

ÀËÅ ÍÅ ÒÐÈÂ²ÀËÜÍÈÉ
(Ç ïðèâîäó êíèãè Îëåêñàíäðà Áàíäóðêè «Ì³í³ñòðè 

âíóòð³øí³õ ñïðàâ òåæ ëþäè». Õàðê³â: Ìàéäàí,2020.299 ñ.)

 ÃÐÅ×ÅÍÊÎ Âîëîäèìèð Àíàòîë³éîâè÷ - äîêòîð ³ñòîðè÷íèõ íàóê, ïðîôåñîð, 
çàñëóæåíèé ïðàö³âíèê îñâ³òè Óêðà¿íè

ÓÄÊ [34:378.124](477.54)(035)

Ці слова, взяті нами для епіграфу, були 
написані Плутархом майже 2 тисячі років 
тому. У своїх прославлених «Порівняль-
них життєписах» він порівнює і  «зіставляє» 
біографії античних знаменитостей, де під-
водиться певний підсумок, підкреслюєть-
ся схоже і різне у видатних представників 
стародавніх  римлян та греків. Його робота 
була настільки популярною, що і через 18 
століть Наполеон Бонапарт постійно носив 
її із собою (як Александр  Македонський – 
«Іліаду» Гомера). Плутарха більше цікави-
ли особистісні якості видатних людей (з ме-
тою дати позитивний приклад для насліду-
вання, іноді він навіть прикрашає портре-
ти своїх героїв). З того часу дослідження, 
нариси, спогади про «сильних світу цього» 
стали одним з найпопулярніших жанрів 
історичної літератури. Серед найвидатні-
ших таких пам’яток  можна згадати нариси 
Миколи Костомарова, зібрані в серії «Русь-
ка історія в життєписах її найголовніших 
діячів» чи відому радянську серію «Життя 
знаменитих людей» (ЖЗЛ). Але у ХХІ ст., 
на зміну повчальній «історії героїв» прий-
шов інтерес до того, що називають «малими 
життєвими світами», а отже, кожну біогра-
фію стали розглядати як вияв неповторного 
– за висловом відомої української історики-
ні Наталії Яковенко, - «призму, через яку 
переломлюються соціальні мікропроцеси 
та миттєві тенденції й унікальний життє-
вий досвід індивіда, його внутрішнє само-
відчуття і стиль поведінки, що підштовху-

Ми пишемо не історію, а біографії, і не за-
вжди в найславніших діяннях буває видно чесно-
ти чи порочність, але часто який-небудь незна-
чний вчинок, слово чи жарт краще виявляють 
характер людини, ніж битва з десятками ти-
сяч убитих, величезні армії та облоги міст.

Плутарх



191

Ãðå÷åíêî Â.À. - Øòðèõè äî ïîðòðåò³â ì³í³ñòð³â âíóòð³øí³õ ñïðàâ: ïîãëÿä îñîáèñòèé...

ють до саме такого, а не інакшого життєво-
го вибору».
Акцент на індивідуальному, зрозуміло 

потребує мікроаналізу, тобто щільної фікса-
ції не тільки життєвого шляху, а й свідомості 
індивіда. Але, як говорив знаменитий дав-
ньогрецький філософ  Геракліт: «Кінця душі 
не знайдеш, пройшовши весь шлях, - така 
вона глибока».
Спогади Олександра Бандурки  цікаві 

як розповіді про минуле, що ґрунтуються 
на особистому досвіді та пам’яті мемуариста. 
Порівняно з іншими джерелами особового 
походження саме в мемуарах найпослідов-
ніше та найповніше реалізується історична 
самосвідомість особистості – у цьому й поля-
гає специфічна соціальна функція мемуарів 
як виду джерел. Особливістю цих спогадів є 
їх документальність, яка базується на свід-
ченнях автора та сучасників подій. Однак 
ці нариси – це не тільки об’єктивна фіксація 
фактів минулого, але й певна  сповідь, по-
яснення   і роздуми особистості. Як і кож-
ні мемуари,  ці теж суб’єктивні. Проте ця 
суб’єктивність спогадів є їхньою властивіс-
тю, яка й робить їх неоціненним матеріалом 
для здійснення біографічного дослідження 
(адже вказані  мемуари містять унікальні 
факти та деталі як із життя автора, так і його 
сучасників). 
Як відомо, цінність спогадів як джерела 

біографічних досліджень залежить від ба-
гатьох чинників, в тому числі  від того, яку 
роль відігравав сам автор у описуваних ним 
подіях, від гостроти сприйняття ним дій-
сності, від його здатності запам’ятати пере-
біг подій, від часу їх написання. У цих зама-
льовках  реалістично відображаються деталі 
життя автора та його сучасників не лише в 
громадсько-політичній роботі, а й у буден-
ному житті, в сім’ї, колі друзів, у години 
дозвілля – саме про це й говорив Плутарх. 
Перед нами постають живі особистості з їх 
духовним світом та індивідуальними рисами 
характеру, емоціями, амбіціями, пошуками 
і сумнівами, звичайними людськими слаб-
костями й недоліками. У цьому безсумнівна 
заслуга автора рецензованої роботи – йому 
вдалося показати не чорно-білі світлини, а 
портрети різних людей з відтінками різних 
барв.

Це стало можливим тому, що Олександр 
Бандурка знає службу в МВС досконало, 
обіймав   посади слідчого, оперативного 
працівника, заступника і начальника різ-
них районних і міських органів внутрішніх 
справ, обласних управлінь, керував най-
більшим галузевим управлінням в Міністер-
стві внутрішніх справ, навчався в Академії 
управління МВС СРСР. Йому випало спіл-
куватись або тривалий час працювати як з 
міністрами внутрішніх справ МВС СРСР, 
так із міністрами внутрішніх справ УРСР, а 
нині України. 
Готуючи ці спогади, автор спирався не 

лише на свою пам’ять, яка й зараз у нього 
феноменальна (можу засвідчити це особис-
то, оскільки спілкувався з ним неодноразо-
во), проглянув свої робочі записи, які вів з 
1965 року, використав деякі архівні доку-
менти, матеріали з  Інтернету, звернувся за 
уточненнями до ветеранів органів внутріш-
ніх справ. Особливу вдячність автор спога-
дів висловлює генерал-полковнику міліції, 
професору, доктору юридичних наук Сер-
гію Миколайовичу Гусарову,  що має вели-
кий досвід міліцейської та політичної діяль-
ності,  теж пройшов значний шлях  служби в 
міліції - від рядового до генерал-полковника 
міліції, від інспектора — до першого заступ-
ника міністра внутрішніх справ  (2003-2005 
рр.), з яким  він постійно обмінювався дум-
ками про тематику цієї книги і поради якого 
були корисними.

 Міністри внутрішніх справ – це, перш 
за все, люди влади. Леонід Кравчук у перед-
мові до нашої з Олександром Бандуркою 
книги «Влада в Україні на зламі другого і 
третього тисячоліть» (2000 р.), висловив ба-
гато в чому знакові, в тому числі і для себе, 
слова: «Влада чимось подібна сонцю. Вабить 
своїм блиском, може «пригріти», а може й 
спалити». Так сталося і з багатьма людьми, 
про яких згадує Олександр Бандурка. При-
гріті «сонцем влади», вони відчули на собі і 
його палючість. Як пише автор рецензова-
ної книги у Передньому Слові до неї:  «Люд-
ська доля міністрів була нелегкою. Кожний 
із них, будучи до призначення, невідомим 
широкому загалу населення, ставши міні-
стром, привертав до себе особливу увагу 
суспільства. Міністрів піддавали жорсткій 
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критиці і образам, принижували їх людську 
гідність, звинувачували у вчиненні найтяж-
ких злочинів».
Дуже цікавим є зауваження Олександра 

Бандурки щодо  напрямів діяльності міні-
стрів.  «Кожний міністр, - пише він, -  про-
являв себе у якійсь сфері діяльності: в ор-
ганізаційній, виховній, ідеологічній, фінан-
сово-господарській. Лише окремим із них 
вдалося проявити себе в основній функції 
міністра внутрішніх справ – правоохорон-
ній». Це досить оригінальна оцінка, яка зра-
зу ж відкидає усілякі думки про «лакуван-
ня» портретів, упередженість чи заангажо-
ваність. Чому так сталося? Мабуть, це було 
пов’язано зі системою відбору кадрів на цю 
посаду, яка всі роки залишалася, перш за 
все, політичною, а вже потім професійною.
Починає свою оповідь Олександр Мар-

кович  з нарису про міністра внутрішніх 
справ УРСР О.М.Бровкіна. Працюючи над 
монографією з історії міліції, я теж ознайо-
мився з деякими матеріалами  про нього. У 
міліцію, точніше у МДБ, О. Бровкін прий-
шов з посади заступника завідувача відділом 
машинобудування  ЦК КП(б)У і був призна-
чений у жовтні 1951 р. заступником міністра 
державної безпеки УРСР. Але після призна-
чення міністром внутрішніх справ УРСР ви-
суванця Л. Берії П.Я. Мешика у нього виник 
конфлікт з Бровкіним і  останній був усу-
нутий з посади і знову повернутий на пар-
тійну роботу. Щодо міністра П.Я. Мешика, 
то слід сказати, що він чимало зробив для 
українізації  і не лише свого міністерства. 
Керуючись вказівками Берії, він дав наказ 
вести діловодство в МВС УРСР українською 
мовою, а від співробітників міністерства ви-
магав її вивчення. П. Мешик особисто став 
розмовляти українською не тільки на нара-
дах у своєму міністерстві, а й в ЦК Компартії 
України. Один з найвідоміших працівників 
держбезпеки  Павло Судоплатов згадував: 
«Хоча на засіданнях українського ЦК при-
йнято було розмовляти російською мовою, 
Мешик дозволив собі зухвало звернутися 
до присутніх українською мовою, пореко-
мендувавши шокованим росіянам, зокрема і 
першому секретареві ЦК Мельникову, вчи-
ти українську мову».  У Державному архіві 
СБУ зберігається цікавий документ – сте-

нограма виступу П. Мешика на пленумі ЦК 
КПУ у червні 1953 р., де у кінці є приміт-
ка: «Переклад з української», тобто промову 
Мешика зафіксували  українською, а потім 
для офіційної стенограми пленуму перекла-
ли російською.
Читаючи спогади Олександра Маркови-

ча, переконуєшся, що його професійні якос-
ті, що ґрунтуються на генетичному грунті 
батьківщини Богдана Хмельницького та 
Тараса Шевченка  - рідній йому Черкащи-
ні, а також набуті багаторічною успішною 
роботою в МВС та Верховній Раді України, 
яскраво виявляються і у цих його нотатках. 
Коли він малює історичний портрет якогось 
міністра (як нам здається, це слово більш 
підходить для даного випадку, ніж слово 
«пише»), то використовує для цього різні 
прийоми і засоби. Його мова жива і образна, 
насичена нетривіальними епітетами, мета-
форами, порівняннями, прикладами з кла-
сичної літератури та кіно. Тому й міністри 
дійсно виглядають як реальні люди, а не як 
парадні світлини, відретушовані місцевим 
фотографом для Дошки пошани. Ось чому 
поряд з портретом кожного міністра  про-
глядає і портрет самого автора – досвідчено-
го, мудрого, іноді трохи іронічного, наділе-
ного почуттям гумору та певним особистим 
стилем, який не схожий  ні на чий інший. 
Тут то й пригадується, що Олександр Мар-
кович є членом Спілки письменників та На-
ціональної спілки журналістів України і, як 
показує дана книга, не за посадою, а за та-
лантом. Тому він є дійсним членом цих спі-
лок, як це прийнято  писати про академіків.
(І він дійсно є також і академіком – Націо-
нальної Академії  правових наук України).

 Ще одна відмітна риса спогадів О.М. 
Бандурки полягає в їх достовірності. Мені, 
як професійному історику, це особливо важ-
ливо. Адже хочеться, щоб спогади були не 
збіркою анекдотів та курйозів, а серйозним 
історичним джерелом. Візьмемо для при-
кладу постать міністра внутрішніх справ 
В.В. Федорчука. У своїх нотатках Олександр 
Маркович дає досить критичну характерис-
тику цьому  діячу. А що ж  пишуть про ньо-
го інші відомі представники різних гілок 
влади того часу?  Голова КДБ СРСР у 1961-
1967 рр., колишній начальник В. Федорчу-
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ка, В.Ю. Семичастний: «До Федорчука я не 
дуже добре ставився». Колишній перший се-
кретар ЦК КПУ П.Ю. Шелест: «Федорчук…
займається невластивими справами: переви-
щенням влади, контрольними функціями за 
радянським і партійним апаратом». Секре-
тар ЦК КПРС у 1983-1990 рр. Є.К.Лігачов: 
«Дуже суха, бліда особистість з  не дуже ве-
ликим інтелектом». Як бачимо, оцінки О.М.  
Бандурки повністю співпадають по суті  з 
оцінками інших діячів. Роздуми викликало 
інше: як така особа ( не хочеться писати лю-
дина) як Федорчук, втративши сина (застре-
лився з його табельної зброї), дочку, дружи-
ну, відчуваючи зневагу і відчуженість колег, 
зміг прожити 90 років? 
З цікавістю прочитав сторінки книги, 

присвячені міністрові Ю.Ф. Кравченку. Не-
пересічна особистість, загадкова смерть… 
Це, мабуть, найяскравіша особистість з мі-
ністрів внутрішніх справ України. Згадую-
чи про нього, Олександр Маркович пише: 
«Я пам’ятаю його перший приїзд до Хар-
кова, до Національного університету вну-
трішніх справ, куди він був запрошений 
із нагоди складання Присяги курсантами-
першокурсниками. Тоді він буквально бі-
гав по плацу, виглядаючи, чи не допустив 
хтось із присутніх офіцерів і курсантів якісь 
порушення форми одягу, чи нові на них 
емблеми, ґудзики, нашивки.. Виявивши на 
місці порушення, давав команду звільнити 
того чи іншого з тих, хто, на свою біду, мав 
необережність потрапити під міністерську 
руку». Я тоді теж вже працював в Універ-
ситеті внутрішніх справ і можу підтверди-
ти, що так і було. Пригадується також, що 
одному з офіцерів, який найбільше сподо-
бався міністру під час проходження мар-
шем на плацу, він запропонував присвоїти 
достроково спеціальне звання «майор мі-
ліції». Як констатує О.М. Бандурка: «Так 
часто буває під час первинного сп’яніння 
владою» і з цим неможливо не погодитися. 

Я також був присутнім на захисті кандидат-
ської дисертації Ю.Ф. Кравченком  28 груд-
ня 1998 р., яка, до слова, пройшла не фор-
мально і тривала майже 4 години. Я до цьо-
го часу зберігаю його автореферат з дарчим 
написом та поздоровлення з Новим, 1999 
роком, яке він мені надіслав. Після захис-
ту та багаточисельних питань, Юрій Федо-
рович, витираючи піт з обличчя, сказав: 
«Тепер я зрозумів, що таке кандидат наук». 
На всі питання він відповідав чітко, компе-
тентно – видно, що знав про що говорить і 
цим справив дуже сприятливе враження. Я 
після цього був присутнім і на захистах де-
яких інших міністрів та їхніх заступників, 
але такого враження, як Ю.Ф. Кравченко, 
вони не справили. Тому  цілком приєдную-
ся до висновку Олександра Марковича про 
те, що Ю.Ф. Кравченко «не допускав халту-
ри в науковій роботі».
Так як я  мав спеціальне звання  «пол-

ковник міліції» і працював в установі, що на-
лежить до МВС України, мені довелося бути 
присутнім на зустрічах з різними міністрами 
внутрішніх справ республіки. Як науковець 
я досліджую історію поліції і міліції в Укра-
їні (до слова, разом з автором рецензованих 
спогадів) і мав можливість вивчити біографії 
та діяльність багатьох народних комісарів  
та міністрів внутрішніх справ УРСР  і Укра-
їни, а також  СРСР протягом більш, ніж 100 
років. Звичайно, що у мене є і своє бачення 
і оцінки  діяльності деяких з вказаних осо-
бистостей, але вважаю, що дана робота на-
писана в руслі історичної правди та з пози-
ції патріота України. Тому хочу зазначити, 
що книга спогадів Олександра Марковича 
Бандурки «Міністри теж люди», є важли-
вим історичним документом, своєрідним  
пам’ятником тим людям, про яких він пише, 
тим більше, що багато хто  з них вже пішов з 
життя. А для молодших і тих, хто мріє стати 
міністром, – хай це буде наука і уроки – яким 
треба бути міністром, а яким не треба.
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Статья посвящена классификации из-
бирательных споров и их характеристике 
в соответствии с того или иного критерия 
классификации. Указано, что для повыше-
ния эффективности работы судов по рассмо-
трению и разрешению избирательных спо-
ров большое значение имеет классификация 
избирательных споров, позволяет выяснить 
их общие признаки, понять суть данного яв-
ления, проследить динамику развития раз-
личных видов избирательных споров и ми-
нимизировать их возникновения в будущем, 
путем совершенствование норм о выборах и 
референдуме. Выделение основных видов из-
бирательных споров также играет важную 
роль для подготовки и обучения участников 
избирательного процесса, прежде всего, чле-
нов избирательных комиссий. В статье вы-
делены и охарактеризованы избирательные 
споры по таким критериям классификации 
как: тип выборов; уровень проведения выбо-
ров; причины возникновения споров; стадия 
избирательного процесса; предмет спора; 
тип ответчика. Наиболее практическое 
значение имеет классификация споров по 
предмету спора. Предметом спора являет-
ся то, по поводу чего участники ведут спор. 
Именно поэтому проанализированы судеб-
ную практику, то есть судебные решения ад-
министративных судов по избирательным 
спорам по уточнению списков избирателей, 
по информационному обеспечению выборов, 
о проведении предвыборной агитации, по 
формированию состава избирательных ко-
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Постановка проблеми
2019 рік ознаменувався для України 

прийняттям довгоочікуваного Виборчого 
кодексу. Виборче законодавство, яке існу-
вало у вигляді окремих законів характе-
ризувалось значними недоліками, супер-
ечностями та розбіжностями, що потребу-
вало його удосконалення та систематиза-
ції. Тому в даний час, враховуючи карди-
нальні зміни у виборчому законодавстві та 
практиці його застосування, питання про 
правову природу виборчих спорів набуває 
особливого значення і ставить нові викли-
ки.
Виборчі спори торкаються інтересів 

всього суспільства, політичних прав кож-
ного повнолітнього громадянина щодо 
участі у виборах і референдумах, реаліза-
ції інститутів прямої, представницької де-
мократії. Враховуючи реалії українського 
сьогодення, які характеризуються недо-
статністю політичної волі, конфліктністю 
інтересів політичних сил, низькою право-

миссий, о выдвижении и регистрации кан-
дидатов, об обжаловании результатов выбо-
ров. Определены проблематичные вопросы, 
возникающие при рассмотрении админи-
стративных дел, вытекающих из правоот-
ношений, связанных с избирательным про-
цессом и процессом референдума.
Ключевые слова: административное су-

допроизводство, избирательные споры, кри-
терии классификация, судебная практика.
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вою культурою, то питання належного, а 
головне, своєчасного судового контролю 
за виборчим процесом, є надзвичайно 
актуальним та важливим. Такий судовий 
контроль в Україні здійснюють адміні-
стративні суди. Для покращення ефек-
тивності роботи судів щодо розгляду та 
вирішення виборчих спорів важливе зна-
чення має класифікація виборчих спорів 
за тими чи іншими ознаками, що дозволяє 
з’ясувати їх загальні ознаки, зрозуміти 
суть даного явища та мінімізувати їх ви-
никнення у майбутньому, шляхом удоско-
налення норм про вибори та референдум.

Мета статті – на основі аналізу теоре-
тичних розробок, законодавства та судо-
вої практики здійснити видову класифіка-
цію та характеристику виборчих спорів. 

Аналіз досліджень даної проблеми
Більшою мірою дослідженням видів 

виборчих спорів займались вчені-консти-
туціоналісти. Проте, з прийняттям Кодек-
су адміністративного судочинства Украї-
ни тематику виборчих спорів розробляли 
і дослідники в сфері адміністративного 
права та процесу. На сьогодні питання 
пов’язані із виборчими спорами отри-
мали відображення у працях таких на-
уковців як: О.В. Бачеріков, І.В. Діордіца, 
М.В. Жушман, О.Д. Лещенко, К.О. Пав-
шук, М.І. Смокович, В.А. Стукаленко. 
Проте їхні розробки в основному мають 
суто теоретичний характер. З ракурсу ад-
міністративного судочинства як судового 
розгляду і вирішення виборчих спорів, 
тобто практичної діяльності адміністра-
тивних судів, дослідження видів виборчих 
спорів є фрагментарним і неповним в на-
уковій літературі.

Виклад основного матеріалу
Наскільки б досконалим не було зако-

нодавство, виникнення суперечок не мож-
ливо уникнути, особливо у такій сфері як 
виборча, де перетинаються інтереси бага-
тьох суб’єктів виборчого процесу. Вирі-
шення спорів, які виникають у процесі під-
готовки та проведення виборів покладено 
на адміністративні суди. Для виявлення 

процесуальних з асобів, що застосовують-
ся судом при вирішенні конкретного ви-
б орчого спору має значення класифікація 
цих суперечо к. Також групування вибор-
чих спорів дає змогу  виявити найпробле-
матичніші ділянк и виборчих відносини та 
розробити  механізми для їх мінімізації та 
нейтралізації.
В науковій літературі запропоновано 

чимало класифікацій виборчих спорів за 
тим чи іншим критерієм. Найчастіше кри-
теріями класифікації називають: предмет 
спору, рівень проведення виборів, при-
чина виникнення, суб’єкт ініціювання, рі-
вень вирішення спору, спосіб вирішення 
спору, стадія виборчого процесу та інші.
Розглянемо детальніше критерії кла-

сифікаційні та види спорів, які виділяють-
ся в межах кожного із них. 
За типом виборів виборчі спори поді-

ляються на спори, пов’язані із виборами 
Президента України; спори, пов’язані із 
виборами народних депутатів України; 
спори, пов’язані із місцевими виборами. 
Наведена класифікація законодавчо об-
ґрунтована, оскільки Виборчий кодекс 
України передбачає такі типи виборів:

1) вибори Президента України;
2) вибори народних депутатів України;
3) місцеві вибори:
а) вибори депутатів Верховної Ради 

Автономної Республіки Крим;
б) вибори депутатів сільської, селищ-

ної, міської ради;
в) вибори сільського, селищного, місь-

кого голови;
г) вибори депутатів районної ради;
ґ) вибори депутатів обласної ради;
д) вибори депутатів районної у місті 

ради (у містах, де утворені районні у місті 
ради) [1].
Відомо, що вибори можуть бути загаль-

нодержавними та місцевими. Тому можна 
виділити такий критерій класифікації ви-
борчих спорів як рівень проведення вибо-
рів і, відповідно, виділити спори, що ви-
пливають із загальнодержавних виборів 
та спори, що випливають із виборів місце-
вого значення. Слід відмітити, що наведе-
ну класифікацію не можна вважати такою, 
яка має значення для адміністративного 
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судочинства, швидше вона носить суто 
теоретичний характер і може використо-
вуватися для формування статистичних 
даних щодо вирішення виборчих спорів. 
Таке твердження стосується і такої підста-
ви класифікації як причини виникнення 
виборчих спорів.
На думку О.Д. Лещенко, в онтологіч-

ному та гносеологічному аспектах най-
більш характерними, типовими при-
чинами виникнення виборчих спорів в 
Україні є: недосконалість виборчого за-
конодавства; неоптимальне застосування 
виборчого законодавства виборчими ко-
місіями різних рівнів; порушення вибор-
чого законодавства виборцями та іншими 
суб’єктами виборчого процесу; порушен-
ня вимог виборчого законодавства ЗМІ 
та їх працівниками; порушення вимог ви-
борчого законодавства кандидатами на 
виборчі посади, їх представниками, упо-
вноваженими особами, спостерігачами та  
членами виборчих комісій; неоднозначне 
застосування норм виборчого законодав-
ства судовими органами. З праксеологіч-
ної точки зору вказані причини виборчих 
спорів виявляються на всіх стадіях вибор-
чого процесу, однак з урахуванням осо-
бливостей правовідносин, що виникають 
на кожній стадії [2, с. 131].  
Відповідно до Виборчого кодексу Укра-

їни, виборчий процес являє собою  здій-
снення виборчих процедур, пов’язаних із 
підготовкою і проведенням відповідних 
виборів, встановленням та офіційним ого-
лошенням (офіційним оприлюдненням) їх 
результатів та має відповідні етапи. Отже, 
можна виділити такий критерій класифі-
кації спорів як стадія виборчого процесу і, 
відповідно, виділити: 

1) спори, пов’язані із підготовкою і 
проведенням виборів:

– спори щодо висування та реєстрації 
кандидатів;

– спори щодо утворення окружних та 
дільничних виборчих комісій;

– спори щодо проведення передвибор-
ної агітації;

– спори щодо утворення спеціальних 
виборчих дільниць, що існують на тимча-
совій основі;

– спори щодо складання списків ви-
борців, їх перевірка та уточнення;

– спори щодо голосування у день ви-
борів;

2) спори пов’язані із встановленням 
та офіційним оголошенням результатів 
виборів:

– спори щодо підрахунку голосів ви-
борців; 

– спори щодо встановлення підсумків 
голосування;

– спори щодо встановлення результа-
тів голосування у день виборів;

– спори щодо офіційного оголошення 
результатів виборів.
Процес розгляду і вирішення вибор-

чих спорів регулює Кодекс адміністратив-
ного судочинства України. Якщо проана-
лізувати норми, що стосуються виборчих 
спорів, то можна здійснити класифікацію 
виборчих спорів за предметом спору та за 
суб’єктним складом учасників спору.
Практичну значущість несе класифі-

кація спорів за предметом спору. В цьому 
аспекті варто звернутися до даних щодо 
здійснення правосуддя  адміністративни-
ми судами. Статистика справ, пов’язаних 
із проведенням чергових виборів Прези-
дента України у 2019 році показує, що із 
5558 позовних заяв, 5441 позовна заява 
та справи становили заяви та справи про 
уточнення списків виборців,  52 – щодо 
інформаційного забезпечення виборів, 40 
– щодо формування складу виборчих ко-
місій та 25 позовних заяв, що стосувалися 
інших питань, пов’язаних із проведенням 
чергових виборів Президента України.
Схожі дані стосуються результатів про-

ведених у 2019 році позачергових виборів 
народних депутатів України. Із 892 позо-
вних заяв та справ, 761 – заяви та спра-
ви про уточнення списків виборців, 43 – 
щодо проведення передвиборної агітації, 
32 – щодо інформаційного забезпечення 
виборів, 28 – щодо оскарження результа-
тів виборів, 17 – щодо висування та реє-
страції кандидатів та 11 – щодо формуван-
ня складу виборчих комісій [3].
Таким чином, за предметом спору 

можна виділити найбільш типові спори:
– щодо уточнення списків виборців;
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– щодо інформаційного забезпечен-
ня виборів;

– щодо проведення передвиборної 
агітації;

– щодо формування складу виборчих 
комісій; 

– щодо висування та реєстрації кан-
дидатів;

– щодо оскарження результатів ви-
борів.
Схожа ситуація щодо виборчих спорів 

спостерігалася і на виборах, які проходи-
ли у 2014 році. В.А. Стукаленко зазначає, 
що аналіз статистичних даних показує, 
що за кількістю справи за позовними за-
явами про уточнення списків виборців 
домінують серед інших категорій вибор-
чих справ. Така ситуація була зумовлена 
збройним протистояння на Сході Украї-
ни, що спричинило низку проблем щодо 
організації та проведення виборів, зокре-
ма щодо несвоєчасності отримання спис-
ків виборців. Органи ведення Державно-
го реєстру виборців не змогли ефективно 
працювати, в результаті чого не всі вибор-
чі комісії змогли отримати виборчі спис-
ки та надати їх для ознайомлення. Разом 
з тим аналіз судових рішень у зазначеній 
категорії справ дав підстави вченому зро-
бити висновок, що здебільшого суди пра-
вильно застосовували норми виборчого 
законодавства. Підставою для відмови у 
задоволенні позовних вимог щодо вклю-
чення осіб до списку виборців були ви-
падки, зазначені у чинному законодавстві. 
Але в деяких випадках суди задовольня-
ли позови щодо включення позивачів до 
списку виборців без отримання відомос-
тей з Державного реєстру виборців, а це 
могло б призвести до кратного включення 
позивача до списку виборців, що супере-
чить вимогам п. 6 ч. 1 ст. 3 Закону Укра-
їни «Про Державний реєстр виборців» 
щодо однократності включення виборця 
до списку виборців і тим самим порушу-
ватиме права інших суб’єктів виборчого 
процесу на чесні вибори [4, с. 67-68].
Спори щодо інформаційного забез-

печення виборів в основному стосуються 
оскарження кандидатами відповідного ви-
борчого процесу бездіяльності виборчих 

комісій щодо незабезпечення чи нероз-
міщення на виборчих дільницях інфор-
маційних плакатів. Наприклад, у Рішенні 
Миколаївського окружного адміністратив-
ного суду від 19.03.2019 року № 400/763/19 
проаналізовано вимоги законодавства 
щодо виготовлення та передачі інформа-
ційних плакатів. У відповідності до ст. 56-4 
Закону України «Про вибори Президента 
України», Центральна виборча комісія за 
рахунок коштів, що виділяються з Дер-
жавного бюджету України на підготовку і 
проведення виборів, забезпечує виготов-
лення не пізніш як за двадцять шість днів 
до дня виборів інформаційних плакатів 
кандидатів на пост Президента України, 
зареєстрованих Центральною виборчою 
комісією, із розрахунку по два примірни-
ки на кожну виборчу дільницю… Виго-
товлені інформаційні плакати кандидатів 
на пост Президента України з розрахунку 
по два примірники кожного плакат  а на 
кожну виборчу дільницю у встановленому 
Центральною  виборчою комісією порядку 
передаються відповідним виборчим комі-
сіям на  виборчі дільниці не пізніш як за 
п’ятнадцять днів до дня виборів... Судом 
встановлено, що відповідні виборчі плака-
ти мали бути передані виборчим комісіям 
на виборчі дільниці до 15 березня включ-
но. З матеріалів справи випливає, що ви-
борчі плакати були передані лише 19 бе-
резня, чим відповідач допустив бездіяль-
ність [5]. Таких рішень у судовій практиці 
зустрічається доволі багато. 
Спори щодо проведення передвибор-

ної агітації найчастіше стосуються ви-
знання дій кандидата щодо проведення 
передвиборчої агітації протиправними 
та встановлення факту підкупу виборців 
шляхом безоплатного  надання виборцям 
товарів, що супроводжується закликами 
або пропозиціями голосувати за певного 
кандидата [6]. Непоодинокими є справи 
щодо визнання протиправними дій, вста-
новлення факту використання відповід-
ним кандидатом при фінансуванні перед-
виборчої агітації, крім коштів свого ви-
борчого фонду, інших коштів [7].
У спорах щодо формування складу ви-

борчих комісій оскаржуються: бездіяль-
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ність виборчих комісій щодо нерозгляду 
подання про заміну члена виборчої комі-
сії [8]; відхилення кандидатур від тої чи 
іншої партії до складу виборчих комісій; 
порушення порядку застосування меха-
нізму жеребкування, а саме: склад комісії, 
всупереч вимогам чинного законодавства, 
визначався шляхом проведення жеребку-
вання між партіями, а не кандидатурами, 
список кандидатур на участь у жеребку-
ванні не складався, жеребкування не про-
водилось окремо по кожній територіаль-
ній виборчій комісії, результати жеребку-
вання не фіксувались у відповідних відо-
мостях [9].
Справи щодо висування та реєстрації 

кандидатів також досить часто мають міс-
це у судовій практиці. У заявах позивачі, 
як правило, просять визнати протиправ-
ною та скасувати відповідну постанову 
Центральної виборчої комісії, яка стосу-
ється відмови в реєстрації кандидата та 
зобов`язати Центральну виборчу комісію 
зареєструвати особу кандидатом [10].
Численними у судовій практиці є спра-

ви щодо оскарження результатів виборів 
та підрахунку голосів. Позовні заяви у цій 
категорії справ стосуються визнання ре-
зультатів голосування на окремих вибор-
чих дільницях недійсними; скасування 
протоколів виборчих комісії про підраху-
нок голосів; врахування бюлетенів, які ви-
знані виборчими комісіями такими, що не 
підлягають врахуванню.
Звичайно запропонована класифікація 

виборчих справ за предметом спору не ви-
черпує усіх можливих спірних ситуацій, 
які виникають під час виборчого процесу. 
Проте найтиповіші та найпоширеніші по-
рушення, які перешкоджають нормально-
му та законному процесу проведення ви-
борів і мають місце у судовій практиці ви-
ражаються у наведеній вище класифікації.
Наступний критерій класифікації, 

який підлягає розгляду, це суб’єктний 
склад учасників спору. 
О.В. Бачеріков в залежності від сто-

рони виборчого спору виділяє спори: а) 
за участю виборців; б) між кандидатами 
на виборні посади і територіальними ви-
борчими комісіями; в) між кандидатами 

на виборні посади та органами виконав-
чої влади, місцевого самоврядування, під-
приємствами, установами, організаціями, 
у тому числі ЗМІ, їх власників, посадових 
і службових осіб, творчих працівників; г) 
між територіальними виборчими комісія-
ми та органами виконавчої влади, місце-
вого самоврядування, підприємствами, 
установами, організаціями, у тому числі 
ЗМІ; д) за участю Центральної виборчої 
комісії [11, с. 9].
Вбачається, що наведена класифіка-

ція станом на сьогоднішній день, не є по-
вною, оскільки як виборче, так і проце-
суальне законодавство зазнало суттєвих 
змін впродовж останніх років. 
Види виборчих спорів за суб’єктним 

складом доцільно проводити на основі 
норм Кодексу адміністративного судочин-
ства України, який у ст. 273-277 врегу-
льовує процедуру розгляду та вирішення 
виборчих спорів [12]. Проаналізувавши 
норми Кодексу адміністративного судо-
чинства України, можна здійснити класи-
фікацію виборчих спорів за типом відпо-
відача: 

1) справи щодо оскарження рішень, 
дій або бездіяльності виборчих комісій, 
комісій з референдуму, членів цих комісій; 

2) справи щодо уточнення списку ви-
борців; 

3) справи щодо оскарження рішень, 
дій або бездіяльності органів виконавчої 
влади, органів місцевого самоврядування, 
засобів масової інформації, інформацій-
них агентств, підприємств, установ, ор-
ганізацій, їхніх посадових та службових 
осіб, творчих працівників засобів масової 
інформації та інформаційних агентств, які 
порушують законодавство про вибори та 
референдум; 

4) справи щодо оскарження дій або 
бездіяльності кандидатів, їхніх довірених 
осіб, партії (блоку), місцевої організації 
партії, їхніх посадових осіб та уповнова-
жених осіб, ініціативних груп референду-
му, інших суб’єктів ініціювання референ-
думу, офіційних спостерігачів від суб’єктів 
виборчого процесу; 

5) справи пов’язані із виборами Пре-
зидента України: 
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– справи щодо оскарження рішення чи 
дії громадського об’єднання, виборчого 
блоку, його посадової особи чи повноваж-
ного представника, які стосуються вибор-
чого процесу; 

– справи щодо оскарження дії чи без-
діяльність засобів масової інформації, їх 
власників, посадових та службових осіб, 
які порушують встановлений законом по-
рядок діяльності засобів масової інформа-
ції під час виборчого процесу, у тому числі 
стосовно передвиборної агітації; 

– справи щодо оскарження дії іншого 
кандидата на пост Президента України, 
його довіреної особи.
Виходячи з публічно-правової приро-

ди виборчих спорів, логічно, що виборці 
наділені правом оскаржувати рішення, дії 
чи бездіяльність будь-якого суб’єкта ви-
борчого процесу, якщо вони безпосеред-
ньо порушують його виборчі права або 
інтереси щодо участі у виборчому процесі 
чи процесі референдуму. Більше того, у 
справах щодо уточнення списку виборців 
особа, яка має право голосу може зверну-
тися з відповідним позовом не лише щодо 
себе особисто, але й щодо інших осіб. 

Висновки
Під час проведення виборів виникає 

безліч конфліктних ситуацій. Це, в свою 
чергу, породжує множинність підстав кла-
сифікації виборчих спорів.  Виокремлення 
основних видів виборчих спорів відіграє 
важливу роль для підготовки та навчан-
ня учасників виборчого процесу, перш за 
все, членів виборчих комісій. Крім цього, 
класифікація спорів дозволяє з’ясувати 
сутність виборчих спорів, виділити специ-
фічні їх ознаки, прослідкувати динаміку 
розвитку різних видів виборчих спорів та 
виробити способи їх профілактики у май-
бутньому.
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АНОТАЦІЯ 
Стаття присвячена класифікації вибор-

чих спорів та їх характеристиці відповідно до 
того чи іншого критерію класифікації. Вказа-
но, що для покращення ефективності роботи 
судів щодо розгляду та вирішення виборчих 
спорів важливе значення має класифікація 
виборчих спорів, що дозволяє з’ясувати їх за-
гальні ознаки, зрозуміти суть даного явища, 
прослідкувати динаміку розвитку різних ви-
дів виборчих спорів та мінімізувати їх виник-
нення у майбутньому, шляхом удосконалення 
норм про вибори та референдум. Виокремлен-
ня основних видів виборчих спорів також віді-
грає важливу роль для підготовки та навчан-
ня учасників виборчого процесу, перш за все, 
членів виборчих комісій. В статті виділено 
та охарактеризовано виборчі спори за таки-
ми критеріями класифікації як: тип виборів; 
рівень проведення виборів; причини виникнен-
ня спорів; стадія виборчого процесу; предмет 
спору; тип відповідача. Найбільш практичне 
значення має класифікація спорів за предме-
том спору. Предметом спору являється те, з 
приводу чого учасники ведуть спір. Саме тому 
проаналізовано судову практику, тобто судо-
ві рішення адміністративних судів у вибор-
чих спорах щодо уточнення списків виборців, 
щодо інформаційного забезпечення виборів, 
щодо проведення передвиборної агітації, щодо 
формування складу виборчих комісій, щодо 
висування та реєстрації кандидатів, щодо 
оскарження результатів виборів. Окреслено 
проблематичні питання, що виникають при 
розгляді адміністративних справ, що виплива-
ють із правовідносин, пов’язаних із виборчим 
процесом та процесом референдуму.
Ключові слова: адміністративне судочин-

ство, виборчі спори, критерії класифікація, 
судова практика.

SUMMARY 
The article is devoted to the classifi cation 

of electoral disputes and their characteristics 
according to one or another classifi cation 
criterion. It is stated that in order to improve the 
effi ciency of courts in considering and resolving 
election disputes, it is important to classify 
election disputes, which allows to clarify their 
common features, understand the essence of this 
phenomenon, follow the dynamics of different 
types of election disputes and minimize them 
emergence in the future by improving the rules of 
elections and referendums. The identifi cation of 
the main types of election disputes also plays an 
important role in the preparation and training 
of participants in the election process, especially 
members of election commissions. The article 
highlights and characterizes election disputes 
according to such classifi cation criteria as: type of 
elections; the level of elections; causes of disputes; 
stage of the election process; the subject of the 
dispute; type of respondent. The most practical 
is the classifi cation of disputes on the subject of 
the dispute. The subject of the dispute is what the 
participants are arguing about. That is why a 
judicial practice is analyzed, that is court decisions 
of administrative courts in election disputes on 
clarifi cation of voter lists, on information support 
of elections, on campaigning, on formation 
of election commissions, on nomination and 
registration of candidates, on appealing election 
results. The problematic issues that arise in the 
consideration of administrative cases arising from 
the legal relationship related to the election process 
and the referendum process are outlined. 

Key words: administrative proceedings, 
election disputes, classifi cation criteria, judicial 
practice.
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В статье сделана попытка проанализиро-
вать понятийно-категориальный аппарат, 
касается недопущения правонарушений среди 
несовершеннолетних. Подчеркнуто, что уче-
ными применяется значительное количество 
сроков, однако в настоящее время в их толкова-
нии не достигнуто единогласия. В частности, в 
научной литературе уже давно идет дискуссия 
о соотношении категорий «предупреждение», 
«предотвращение» и «профилактика». Указа-
но, что профилактику понимают как особый 
вид социальной практики, направленный на 
нейтрализацию, локализацию и устранение 
причин и условий, вызывающих совершения 
проступка. Зато, понятие «предупреждение», 
по мнению ученых, является собирательным 
или комплексным. Первым этапом предупре-
дительной деятельности, направленной на 
недопущение противоправных действий со 
стороны конкретного лица является профи-
лактика. Если она становится недостаточно 
эффективной, тогда появляется необходи-
мость в предотвращении или прекращении ад-
министративного деликта. В то же время, в 
последнее время стал широко использоваться 
зарубежный термин «превенция» (prevention), 
который сочетает в себе все понятия, связан-
ные с «предупреждением правонарушений», обо-
значая деятельность по предупреждению, про-
филактике, предупреждению правонарушений.
Ключевые слова: несовершеннолетние лица, 

профилактика правонарушений, администра-
тивных правонарушениях, предупреждения, 
предотвращения, превенция.
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ÓÄÊ 342.95

Постановка проблеми
Одним із основних завдань, що ставлять 

перед правоохоронними органами загалом 
та окремими підрозділами держава і суспіль-
ство є «профілактика» правопорушень, зо-
крема серед неповнолітніх осіб. Натомість, 
в умовах соцiально-економiчної кризи, заго-
стрення криміногенної ситуації та зростання 
різних правопорушень підвищуються вимоги 
до дiяльностi правоохоронних органів, що ви-
кликає необхiднiсть науково-обґрунтованого 
підходу до її органiзацiї.

Аналіз дослідження даної проблеми
Необхідно зазначити, що останнім часом 

в науковій літературі гостро дискутуються пи-
тання щодо сутності та змісту терміну «профі-
лактика». З-поміж, наукових праць слід звер-
нути увагу на дослідження таких відомих вче-
них як В.Б. Авер’янов І.Л. Бородін, І.П. Го-
лосніченко, В.Л. Грохольський, Є.В. Додін, 
Т.О. Коломоєць, В.К. Колпаков, Я.Ю. Кон-
дратьєв, Н.Р. Нижник, В.Л. Ортинський, 
О.І. Остапенко, П.М. Рабінович, О.П. Рябчен-
ко, В.О. Шамрай, Х.П. Ярмакі та ін.

Мета статті полягає у дослідженні різно-
манітних підходів щодо розуміння терміну 
превенція правопорушень, зокрема у дитячо-
му середовищі.

Виклад основного матеріалу
Необхідно акцентувати увагу на тому фак-

ті, що суспільство завжди більше зацікавлене в 
недопущенні правопорушень, аніж у подаль-
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шому покаранні винних, особливо коли це 
стосується особи неповнолітнього. З огляду 
на це, профілактика правопорушень повністю 
відповідає поняттям соціальної справедливос-
ті, тому що рівень розвитку системи її соціаль-
них заходів визначає рівень гуманізації права, 
межі насичення його виховними елементами 
і межі застосування карних елементів. Світо-
вий і вітчизняний досвід свідчать про те, що 
найперспективнішим заходом запобігання 
правопорушенням є профілактика, що пе-
редбачає не покарання, а, насамперед, удо-
сконалення умов життєдіяльності людей та їх 
виховання. Більше того, профілактику пра-
вопорушень визнано одним з пріоритетних 
напрямів діяльності правоохоронних органів 
України, зокрема й усіх структурних підрозді-
лів Національної поліції.
Науковці пропонують розглядати поняття 

профілактики у вузькому, і в широкому зна-
ченні слова. Так, у широкому значенні слова 
профілактика - це недопущення конкретних 
злочинів, упередження окремих членів сус-
пільства від здійснення ними правопорушень 
та протиправних діянь, що є злочинами. Це 
діяльність щодо недопущення порушень норм 
права. У цьому значенні в зміст профілактики 
входить і правоохоронна діяльність. У вузько-
му значенні слова під профілактикою можна 
розуміти діяльність, по-перше, з виявлення 
причин правопорушень, умов і обставин, що 
сприяють їх здійсненню; по-друге, з виявлен-
ня осіб, здатних вчинити правопорушення (з 
огляду на їх антигромадську спрямованість), 
і проведення з ними необхідних заходів, що 
стримають їх від здійснення правопорушень. 
У сукупності ці два поняття утворюють єдине 
поняття «профілактика правопорушень» [1, 
с.53].
Термін «профілактика» в словниках трак-

тується через слово «попередження», зокрема 
під профілактикою розуміють – сукупність 
попереджувальних заходів, спрямованих на 
збереження і зміцнення нормального стану 
правопорядку [2, с.625] так як «запобігання» 
[3, с.556].
Термін «профілактика правопорушень» 

використовується не лише у спеціальній кри-
мінологічній літературі, він фактично став 
міждисциплінарним, знайшовши своє засто-
сування і в інших галузях правової науки, а та-

кож у суспільно-політичній та публіцистичній 
літературі. Нині у правовій науці (криміноло-
гічній, кримінальній, адміністративній тощо) 
існує безліч визначень поняття профілакти-
ки правопорушень. Профілактика правопо-
рушень є складовою різних видів діяльності 
(наприклад, процесуальна, адміністративна, 
виховна, господарська тощо). Зокрема, В.Г. 
Негодченко під профілактикою правопору-
шень розуміє діяльність, метою якої є попе-
редження криміногенних наслідків людської 
діяльності, а також виявлення, вивчення при-
чин та умов, що спричиняють вплив на право-
порушення, найчастіше за допомогою приму-
сових заходів, без втручання у галузь консти-
туційних прав і свобод особи [4, с. 215].
Профілактики правопорушень – це по-

передження можливої трансформації певних 
обставин у причинні характеристики можли-
вих правопорушень [5, с.20-21]. На думку С.О. 
Сафронова, зміст профілактичної діяльності 
потрібно розглядати у трьох аспектах: 1) по-
передження правопорушення; 2) запобігання 
йому; 3) припинення правопорушення. Так, 
попередження здійснюється тоді, коли ще не 
було факту посягання на об’єкт адміністратив-
но-правової чи кримінально-правової охоро-
ни, тобто не було самого факту вчинення пра-
вопорушення. Запобігання правопорушенню 
– на стадії готування до нього. Припинення 
правопорушень здійснюється у період скоєн-
ня протиправних дій [6, с.83].
К.Л. Бугайчук зазначає: термін «запобі-

гання» доцільно застосовувати до окремих ад-
міністративних проступків та їх груп. Запобі-
гати можна адміністративним проступкам, які 
ще не вчинені, але можуть бути вчинені. Тому 
про профілактику адміністративних проступ-
ків може йтися відповідно до всієї їх сукупнос-
ті [7, с.10]. 
Г.М. Міньковський та А.П. Тузов поряд 

з поняттям профілактики злочинності не-
повнолітніх виокремлюють поняття ранньої 
профілактики, під яким розуміють діяльність 
державних органів і громадських організа-
цій щодо усунення обставин, які сприяють 
дезадаптованої до злочинної поведінки з пе-
ребудови та корекції поведінки особистості, 
а також її орієнтації з метою попередження 
можливості виникнення криміногенних еле-
ментів мотивації або їхньої корекції [8, с.86]. 
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О.І. Остапенко вважає, що саме поняття 
«попередження» є збірним або комплексним. 
Першим етапом попереджувальної діяльнос-
ті, спрямованої на недопущення протиправ-
них дій з боку конкретної особи є профілакти-
ка. Якщо вона стає недостатньо ефективною, 
тоді з’являється необхідність в запобіганні або 
припиненні адміністративного делікту. Під 
профілактикою адміністративних правопору-
шень автор розуміє особливий вид соціальної 
практики, спрямований на нейтралізацію, 
локалізацію та усунення причин і умов, які 
спричиняють вчинення проступку [9, с.21].
Я.М. Квітка під «профілактикою адміні-

стративної деліктності неповнолітніх» – розу-
міє діяльність суб’єктів профілактики з вияв-
лення та усунення причин і умов, які сприя-
ють здійсненню адміністративних проступків 
підлітками, попередження і припинення вчи-
нених ними деліктів, застосуванню до осіб, які 
їх вчинили заходів виховного впливу або ад-
міністративного примусу [10, с.14].
Профілактику правопорушень серед не-

повнолітніх С.Г. Поволоцька визначає як со-
ціально-управлінську діяльність суб’єктів про-
філактики, що здійснюється в умовах тісної 
взаємодії та координації їх діяльності, спря-
мовану на виявлення і усунення (нейтраліза-
цію) причин та умов вчинення неповнолітні-
ми правопорушень, а також здійснення пози-
тивного впливу на поведінку неповнолітніх 
шляхом формування у них правосвідомості, 
соціально-корисних навичок та інтересів [11, 
с.12].
Законодавче визначення терміну «профі-

лактика правопорушень серед дітей» уперше 
було подано в Законі України «Про органи і 
служби у справах дітей та спеціальні установи 
для дітей» від 24 січня 1995 року, у ст. 3 якого 
було зазначено: «Під профілактикою право-
порушень серед дітей слід розуміти діяльність 
органів і служб у справах дітей, спеціальних 
установ для дітей, спрямовану на виявлення 
та усунення причин і умов, що сприяють вчи-
ненню дітьми правопорушень, а також по-
зитивний вплив на поведінку окремих дітей 
на території України, в її окремому регіоні, в 
сім’ї, на підприємстві, в установі чи організа-
ції незалежно від форм власності, за місцем 
проживання» [12]. Отже, під профілактикою 
правопорушень серед неповнолітніх законо-

давець розуміє сукупність запобіжних заходів, 
хоча самого переліку таких заходів не подає. 
В усю сукупність заходів профілактики право-
порушень неповнолітніх входять кілька скла-
дових:

- аналітична діяльність органів і служб у 
справах дітей і спеціальних установ для дітей;

- організаційна діяльність, яка спрямована 
на усунення причин і умов, що сприяють вчи-
ненню правопорушень неповнолітніми;

- діяльність щодо планування профілак-
тичних заходів. Плани повинні розроблятися 
з урахуванням особливостей кожного регіону, 
області, міста, району;

- координаційна діяльність з профілакти-
ки правопорушень серед неповнолітніх [13, 
с.16-17].
Натомість підтримуємо думку дослідниці 

цього питання Н.В. Лесько, яка вважає, що 
розрізнення понять «попередження», «профі-
лактика», «запобігання» є надуманим і таким, 
що суперечить буквальному змісту зазначених 
термінів, оскільки кожне з цих слів означає 
одне й те ж: щось попередити, не допустити, 
тобто це є «терміни-синоніми» [14, с.149-155]. 
Усі питання, пов’язані з профілактикою 

злочинів, достатньо широко висвітлені й роз-
роблені в кримінологічній літературі. Що ж 
стосується профілактики правопорушень то, 
як справедливо відзначив В.М. Кудрявцев, те-
орія правопорушень розвинута у юридичній 
науці недостатньо. Немає навіть дисципліни, 
яка б вивчала сукупність цих явищ [15, с.48]. 
В кримінології використовують різно-

манітні поняття: «соціальна профілактика», 
«боротьба зі злочинністю», «протидія зло-
чинності», «тиск на злочинність», «соціаль-
ний контроль злочинності», «профілактика 
злочинності», «попередження злочинності», 
«запобігання злочинності», «превенція зло-
чинності», «припинення злочинів» тощо. 
Окрім того, кримінології відомі такі поняття, 
як «контроль», «регулювання», «стримання» 
та навіть «управління злочинністю». Одним з 
нових категоріальних понять, що з’явилося в 
сучасній українській кримінологічній теорії, є 
поняття «соціально-правовий контроль», за-
пропоноване О.М. Литваком як базове, що 
визначає всі форми державного впливу, про-
тидії злочинності [16, с.61-62]. Проте, най-
більш загальним поняттям є «соціальна про-
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філактика правопорушень» як форма превен-
ції правопорушень, що поєднує усі її елементи 
(загальносоціальну, спеціально-кримінологіч-
ну; загальну та індивідуальну; ранню та безпо-
середню профілактику, запобігання злочинам 
та адміністративним правопорушенням [17, 
с.23].
Останнім часом у вітчизняній юридичній 

літературі почав широко вживатись закор-
донний термін «превенція» (prevention). Цей 
термін поєднує у собі всі поняття, пов’язані з 
«попередженням правопорушень», познача-
ючи діяльність щодо попередження, профі-
лактики, запобігання правопорушенням [18, 
с.272]. Введення цього універсального термі-
на дозволило закордонним вченим уникнути 
«боротьби» термінів «попередження» та «про-
філактика» правопорушень, яка існує у вітчиз-
няній юридичній літературі дотепер.
Слід зазначити, що термін «профілактика» 

перейшов з медицини, під якою розумілися 
заходи, що запобігають виникненню і поши-
ренню хвороб, сприяють охороні здоров’я 
населення [19, с.827; 1, с.1117]. Разом із тим, 
термін «профілактика» в словниках трактуєть-
ся через слово «попередження», зокрема під 
профілактикою розуміють – сукупність попе-
реджувальних заходів, спрямованих на збере-
ження і зміцнення нормального стану право-
порядку так як «запобігання».
Термін «профілактика правопорушень» 

використовується не лише у спеціальній кри-
мінологічній літературі, він фактично став 
міждисциплінарним, знайшовши своє засто-
сування і в інших галузях правової науки, а 
також у суспільно-політичній та публіцистич-
ній літературі. На даний час у правовій науці 
(кримінологічній, кримінальній, адміністра-
тивній тощо) існує безліч визначень поняття 
профілактики правопорушень. Профілактика 
правопорушень є складовою різних видів ді-
яльності (наприклад, процесуальна, адміні-
стративна, виховна, господарська та ін.).

Висновки
Узагальнюючи викладене вище можемо 

констатувати, що незважаючи на значну кіль-
кість наукових публікацій, присвячених різ-
номанітним аспектам профілактики правопо-
рушень, проблемам профілактики адміністра-
тивних правопорушень серед неповнолітніх 

приділено недостатньо уваги, що зумовлює 
необхідність детального, комплексного дослі-
дження цих питань. Адже, незважаючи на те, 
що адміністративні правопорушення характе-
ризуються меншою суспільною небезпекою, 
аніж злочини, нереагування на них створює 
у неповнолітнього почуття безкарності та все-
дозволеності, що згодом може призвести до 
значно серйозніших наслідків.
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АНОТАЦІЯ 
У статті зроблено спробу проаналізува-

ти понятійно-категоріальний апарат, що 
стосується недопущення правопорушень серед 
неповнолітніх. Підкреслено, що науковцями 
застосовується значна кількість термінів, од-
нак до нині у їх тлумаченні не досягнуто одно-
стайності. Зокрема у науковій літературі вже 
давно точиться дискусія про співвідношення 
категорій «попередження», «запобігання» та 
«профілактика». Вказано, що профілактику 
розуміють як особливий вид соціальної прак-
тики, спрямований на нейтралізацію, лока-
лізацію та усунення причин і умов, які спри-
чиняють вчинення проступку. Натомість, 
поняття «попередження», на думку вчених, 
є збірним або комплексним. Першим етапом 
попереджувальної діяльності, спрямованої 
на недопущення протиправних дій з боку кон-
кретної особи є профілактика. Якщо вона стає 
недостатньо ефективною, тоді з’являється 
необхідність в запобіганні або припиненні ад-
міністративного делікту. Водночас, останнім 
часом почав широко вживатись закордонний 
термін «превенція» (prevention), який поєднує 
у собі всі поняття, пов’язані з «попереджен-
ням правопорушень», позначаючи діяльність 
щодо попередження, профілактики, запобіган-
ня правопорушенням.
Ключові слова: неповнолітні особи, про-

філактика правопорушень, адміністративні 
правопорушення, попередження, запобігання, 
превенція.

SUMMARY 
The article attempts to analyze the conceptual 

and categorical apparatus concerning the 
prevention of juvenile delinquency. It is emphasized 
that a signifi cant number of terms are used by 
scientists, but so far no unanimity has been reached 
in their interpretation. In particular, the scientifi c 
literature has long been discussing the relationship 
between the categories of «prevention», «prevention» 
and «prevention». It is stated that prevention is 
understood as a special type of social practice 
aimed at neutralizing, localizing and eliminating 
the causes and conditions that cause misconduct. 
Instead, the concept of «warning», according to 
scientists, is collective or complex. The fi rst stage 
of preventive activities aimed at preventing illegal 
actions by a particular person is prevention. If it 
becomes ineffective, then there is a need to prevent 
or stop an administrative tort. At the same time, 
the foreign term «prevention» has recently become 
widely used, which combines all the concepts related 
to «crime prevention», denoting activities for the 
prevention, prevention, prevention of crime.

Key words: minors, crime prevention, 
administrative offenses, prevention, prevention.
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ÏÐÈÍÖÈÏÈ ÇÄ²ÉÑÍÅÍÍß Ô²ÍÀÍÑÎÂÎÃÎ 
ÊÎÍÒÐÎËÞ

Необхідність чіткого визначення та за-
кріплення на законодавчому рівні основних 
принципів здійснення фінансового контр-
олю обумовлена проблематикою реалізації 
їх у практичній діяльності. Категорія “фі-
нансовий контроль” конгломерує різні за сво-
єю суттю правовідносини, тому засади його 
здійснення мають враховувати особливості 
всіх складових частин, таких як податковий 
контроль, митний контроль тощо. Автором 
розглянуто міжнародні правові акти та тео-
ретичні здобутки вітчизняних та зарубіжних 
науковців щодо визначення змісту принципів.
Ключові слова: фінансовий контроль, 

принципи фінансового контролю, основні за-
сади здійснення фінансового контролю, прин-
цип верховенства права, принцип гласності, 
принцип незалежності, принцип публічності, 
принцип рівноправності громадян у фінансо-
вому праві.
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за окремою сферою), яка б відповідала сьо-
годенним реаліям. Адже, безконтрольний 
рух фінансових ресурсів та низький рівень 
нормативної регламентації публічних фі-
нансових відносин - це те, чого не може до-
пустити держава, що має вектор на Євроін-
теграцію. Саме тому визначення основних 
засад здійснення фінансового контролю та 
їх узгодженість із міжнародними стандар-
тами є вкрай необхідним.

Стан наукового дослідження
Фрагментарно питання фінансового 

контролю, його форм, методів, видів та 
способів знайшли своє відображення у 
роботах багатьох вчених, серед яких Бар-
даш С.В., Бекерська Д.А., Білуха М.Т., Бу-
тинець Ф.Ф., Вороніна Л.Г., Воронова Л.К., 
Гуцаленко Л.В., Дерій В.А., Дікань Л.В., 
Єсманов О.М., Кадькаленко С.Т., Койче-
ва О.С., Колпаков В.К., Коцупатрий М.М., 
Кучерявенко М.П., Ловінська К.Г., Малю-
га Н.В., Петренко Н.І., РубаН Н.І., Савчен-
ко Л.А., Стефанов Є.С., Стефанюк І.Б. та 
інші. Однак питання визначення сутності 
принципів здійснення фінансового контр-
олю потребують більш глибокого вивчення 
та системного підходу.

Метою статті є висвітлення сутності 
основних засад фінансового контролю. 

Основна частина
Становлення в Україні соціально орієн-

тованої економіки та відповідних їй прин-

Актуальність
Одним із головних напрямів внутріш-

ньої діяльності держави, що конкретизу-
ють її призначення в суспільстві, а також 
завдання щодо управління суспільством та 
забезпечення його нормального існування, 
є здійснення державою економічної функ-
ції. Уособленням виконання цієї функції є 
забезпечення ефективної та законної діяль-
ності господарюючих суб’єктів всіх форм 
власності шляхом не тільки прийняття 
нормативно-правових актів, що регулюють 
правовідносини в цій сфері, а й створен-
ням діючої системи контролю (взагалі, чи 
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ципів управління господарськими процеса-
ми, зміцнення позицій різноманітних форм 
власності обумовлює необхідність організа-
ції адекватної системи фінансового контр-
олю, що є визначальною умовою успішного 
розвитку країни. Фінансовий контроль є, 
на наше переконання, найбільш важливим 
і значущим в системі державного управлін-
ня. Погоджуємося з думкою, висловленою 
суддею Вищого адміністративного суду 
України Сірош М.В, який зазначає, що 
“правові принципи фінансового контролю 
доцільно розглядати як основні вимоги 
та правила, що прямо чи опосередковано 
визначені у нормативно-правових актах, 
мають важливе значення у контрольно-
му процесі у сфері публічних фінансів, 
обов’язково застосовуються на відповідних 
його стадіях, їх дотримання та реалізація 
забезпечується наявністю певних гарантій, 
у тому числі встановленням відповідаль-
ності за порушення” [1, С.115].
На сучасному етапі, незважаючи на 

спроби дослідників сформулювати систему 
принципів фінансового контролю, відсут-
ній уніфікований підхід до її визначення. 
Концептуальним документом, у якому міс-
тяться основні принципи здійснення фі-
нансового контролю є Лімська декларація 
керівних принципів контролю [2].
Бондаренко А.І. зазначає, що система 

відповідно до неї представлена у вигля-
ді таких принципів, як: законності, неза-
лежності, гласності, публічності, ефектив-
ності, економії, запобігання порушенням, 
обов’язковості настання відповідальності 
(невідворотності покарання) за скоєнні по-
рушення фінансової дисципліни [3, С.1]. 
Варто зауважити, що у Лімській декларації 
перелік чітко не визначений, а тому таке 
трактування тексту документу не є єдиним 
та загальноприйнятим. Проте, прийнято у 
свій час, Декларація про загальні принци-
пи діяльності вищих органів фінансового 
контролю держав – учасниць Співдружнос-
ті Незалежних Держав містить дещо інший 
перелік принципів здійснення фінансового 
контролю. У ній визначено, що діяльність 
вищих органів фінансового контролю бу-
дується на принципах законності, неза-
лежності, об’єктивності, компетентності, 

оперативності, доказовості, гласності, до-
тримання професійної етики [4]. Цікавою 
є ідея, висвітлена у статті «Державний фі-
нансовий контроль: система, принципи 
та особливості структурної ієрархії». В.А. 
Бортняк, розглядаючи фінансовий контр-
оль через призму державного управління, 
зазначає, що серед принципів його здій-
снення варто виокремлювати загальні та 
спеціальні (власні принципи здійснення 
державного фінансового контролю) прин-
ципи. До загальних принципів відносяться 
принципи підпорядкованості державного 
управління верховенству прав і свобод лю-
дини; законності; ієрархічності, тобто під-
порядкованість нижчого органу виконав-
чої влади. Серед основних власних прин-
ципів пропонується виокремлювати такі, 
як об’єктивність, дієвість, гласність, систе-
матичність, регулярність[5, С.29]. Не вда-
ючись до дискусій, що ведуться з приводу 
системи принципів здійснення фінансово-
го контролю, відзначимо, що всі принципи 
ґрунтуються на основоположному принци-
пі верховенства права. Його вперше було 
витлумачено в праці відомого англійського 
вченого-конституціоналіста Альберта Вен-
на Дайсі «Вступ до науки конституційного 
права» [6]. Він, зокрема, зауважив, що для 
досягнення максимального ефекту від за-
стосування ідеї верховенства права необ-
хідно розрізняти три близькі за своєю сут-
тю концепції: 

1. панування права: людина може бути 
притягнута до відповідальності в разі пря-
мого порушення закону, у передбаченому 
законом порядку та в суді загальної юрис-
дикції (часто визначають як принцип від-
повідальності — прим.авт.);

2. верховенства права: кожна людина, 
незалежно від посади і становища в сус-
пільстві, рівна перед законом (принцип 
рівноправності -прим.авт.);

3. панування духу законності: відпо-
відність змісту Конституції принципу вер-
ховенства права на основі загальних кон-
ституційних принципів, які є результатом 
судових рішень, що визначають права ін-
дивідів у окремих справах, розглянутих 
судами (принцип законності- прим. авт.). 
Погоджуючись із таким підходом та засто-
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совуючи його до сьогоденних реалій, може-
мо віднайти його прояви у сучасному зако-
нодавстві, яким регламентується порядок 
здійснення фінансового контролю.
Щодо панування права, то воно є проя-

вом принципу відповідальності органів ви-
конавчої влади (посадових осіб) за доруче-
ну справу перед людиною і державою. Так, 
у ст.12 Закону України “Про основні засади 
здійснення державного фінансового контр-
олю в Україні” зазначено, що за невиконан-
ня або неналежне виконання службовими 
особами органів державного фінансового 
контролю своїх обов’язків вони притяга-
ються до дисциплінарної та кримінальної 
відповідальності відповідно до чинного 
законодавства [7]. Власне верховенство 
права трактується багатьма вченими, се-
ред яких і Козюбра М.І., через призму ст. 
8 Конституції України. У вузькому, бук-
вальному розумінні принцип верховенства 
конституції слід розглядати як визнання 
найвищої юридичної сили конституції та її 
норм у системі законодавства. Однак, таке 
трактування не є єдиним та однозначним. 
Працівники Державної фіскальної служби 
у свою чергу відносяться до категорії дер-
жавних службовців, а тому на них поширю-
ється дія Закону України “Про державну 
службу”. Відповідно до ст.4 цього закону, 
під верховенством права розуміється забез-
печення пріоритету прав і свобод людини 
і громадянина відповідно до Конституції 
України, що визначають зміст та спрямова-
ність діяльності державного службовця під 
час виконання завдань і функцій держави 
[8].
Прикметним є те, що у висновку Венеці-

анської комісії мова йдеться не про «прин-
цип верховенства права» (в однині), а про 
«важливі принципи верховенства права» (у 
множині) та про «важливі елементи верхо-
венства права», які втілено у тексті Консти-
туції України [9].
Проте у цьому зв’язку не слід робити ви-

сновок, що між текстом українського осно-
воположного закону і підходом Венеціан-
ської комісії існує якесь протиріччя. Адже 
і український конституцієдавець, і найав-
торитетніша у питаннях конституційного 
права європейська інституція спільно пра-

ві: юридичний принцип верховенства пра-
ва слід сприймати як інтегральний прин-
цип права, який в перебігу своєї еволюції, 
окрім закладених первісно ще у XIX ст. Ал-
бертом Дайсі принципу nullum crimen sine 
lege (що становить перший елемент його 
доктрини) та принципу рівності всіх перед 
законом (що є другим елементом доктрини 
Дайсі), надалі увібрав у себе добре відомі 
універсальні принципи права, які наразі 
виступають його складниками — як його 
«важливі принципи» та його «важливі еле-
менти». Серед них, зокрема: принцип на-
родовладдя (демократії); принцип поділу 
влади; принцип відповідальності держави і 
посадових осіб; принцип законності; прин-
цип незалежності та безсторонності суду; 
принцип доступу до суду (право на спра-
ведливий суд); принцип поваги прав лю-
дини і основоположних свобод; принцип 
заборони дискримінації; принцип ієрархії 
юридичних норм; принцип заборони зво-
ротної дії закону; принцип юридичної ви-
значеності; принцип res judicata; принцип 
пропорційності тощо. Перелік таких прин-
ципів не є вичерпним — передовсім через 
те, що верховенство права є «живою і дина-
мічною концепцією»[10].
В цьому контексті розглянемо надалі 

принцип законності, як окремий принцип, 
що тісно пов’язаний із принципом верхо-
венства права. Законність - це, передусім, 
наявність достатньої кількості юридичних 
норм високої якості, а потім їх суворе вико-
нання та дотримання всіма суб’єктами пра-
ва. Так, існує думка щодо виокремлення 
таких проявів цього принципу у діяльності 
контролюючих органів, як:

1.відповідності рішень, що приймають-
ся контролюючими органами, діючому за-
конодавству;

2.однакового застосування норматив-
но-правових актів до підконтрольних 
суб’єктів;

3.відсутність дискримінаційних момен-
тів під час правозастосовної діяльності у 
контрольній діяльності;

4.наявність можливості призупиняти 
протиправні дії та притягувати до відпові-
дальності осіб, що вчинили правопорушен-
ня [1, С.116].
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Варто зазначити, що окрім визначення 
сутності законності у контексті здійснен-
ня фінансового контролю, на увагу заслу-
говують також механізми, спрямовані на 
його виникнення та дотримання. Серед 
таких важелів, на нашу думку, можна ви-
окремити: відповідне законодавче забез-
печення діяльності контролюючих органів; 
закріплення їх прав та обов’язків чітко та 
зрозуміло, унеможливлюючи різночитан-
ня норм законодавства; відсутність дублю-
вання однакових повноважень для різних 
контролюючих органів тощо. Прикладом 
відсутності належного дотримання цього 
принципу, може служити проблема невре-
гулювання на законодавчому рівні поняття 
фінансового контролю, відсутності закону 
який би чітко розподіляв завдання, функції 
та повноваження між відповідними орга-
нами. Пухтецька А. з цього приводу згадує 
судове рішення в справі «Сілвер та інші» у 
якому зазначено, що «у законі, який зали-
шає свободу розсуду, повинні бути визна-
чені його межі» [11, С.38].
Ще одним із проявів принципу верхо-

венства права через призму пріоритету 
прав та свобод людини та громадянина є 
принцип рівноправності громадян. Його 
варто розглядати з декількох позицій:

- рівноправності громадян в управлінні 
(контролюючий орган). Забезпечення рів-
ного доступу до зайняття посади держав-
ного службовця в контролюючому органі. 
Реалізація відбувається шляхом недопу-
щення будь-яких форм дискримінації, ви-
значених законодавством (ч.4 ст. 19 Закону 
України “Про державну службу”) [8].

- рівноправності громадян під час здій-
снення контролю (підконтрольний суб’єкт) 
(Митному контролю підлягають усі товари, 
транспортні засоби комерційного призна-
чення, які переміщуються через митний 
кордон України. Тобто, контролю підляга-
ють товари тощо, що є власністю будь-яких 
осіб, а не окремої категорії громадян (ч. 1 
ст.318 Митного Кодексу України) [12].
Вважаємо за необхідне зупинитися та-

кож на розгляді таких принципів, як прин-
цип гласності та принцип публічності. Вар-
то відзначити, що не всі вчені гласність та 
публічність розглядають з позиції прин-

ципів здійснення фінансового контролю, 
проте такий підхід скоріш за все є виклю-
ченням із широко розповсюдженої думки. 
Наприклад, такі вчені як В.К. Волович та 
Н.І. Кузнєцов вважали що гласність може 
існувати у вигляді однієї із цілей фінансо-
вого контролю [13, С.9-10] .На нашу дум-
ку, такий підхід є не зовсім обґрунтовани-
ми, оскільки в такому випадку гласність та 
публічність мають визнаватися цілями всіх 
видів правозастосовчої діяльності, а не під-
ґрунтям для їх здійснення.
Прийнято вважати, що принцип публіч-

ності при проведенні державного фінансо-
вого контролю означає, що дані, одержані 
у ході контрольно-перевірочної діяльності, 
якщо вони не пов’язані з державною, бан-
ківською чи комерційною таємницею пови-
нні через засоби масової інформації бути до-
ведені до відома громадян [14]. Однак, таке 
бачення сутності принципу публічності тіс-
но переплітається із розумінням принципу 
гласності. В даному аспекті мова йде про 
визначення можливості (обов’язковості) 
доведення інформації про результати здій-
снення контролю до відома всіх зацікавле-
них суб’єктів. Тобто про відкритість діяль-
ності контролюючих суб’єктів.
В цьому контексті ми поділяємо думку 

вчених, які притримуються наступної по-
зиції: публічність діяльності суб’єктів дер-
жавного фінансового контролю забезпечу-
ється через налагодження зв’язків із гро-
мадськістю шляхом розгляду та надання 
на звернення громадян письмової або усної 
інформації за погодженням з ініціаторами 
контрольних заходів [15].
Проаналізувавши думки багатьох вче-

них, можна дійти висновку що ці принци-
пи є уособленням взаємозв’язку громадян 
та держави, а тому їх варто розглядати, як 
дві сторони однієї медалі.
Щодо принципу незалежності, то він 

має наступні складові: організаційна неза-
лежність (органи контролю є юридичними 
особами, спроможними приймати рішення 
у межах своєї компетенції та вирішувати 
організаційні питання); функціональна не-
залежність (право на самостійне плануван-
ня порядку здійснення контрольних захо-
дів у межах законодавства, без впливу ор-
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ганів законодавчої та судової влади, якщо 
такий вплив не передбачено законом); 
фінансова незалежність (досягається, з од-
ного боку, шляхом забезпечення належ-
ного рівня фінансування діяльності само-
го органу та оплати праці його посадових 
осіб і працівників, а з іншого - шляхом не-
допущення впливу результатів контролю 
на обсяги такого фінансування та оплати 
праці); особиста незалежність[16]. Звичай-
но варто зауважити, що принцип незалеж-
ності контролюючих органів не варто роз-
глядати однозначно, оскільки у контроль-
ній діяльності задля уникнення свавілля 
обов’язково мають дотримуватися принци-
пи ієрархічності, поєднання колегіальності 
та єдиноначальності тощо.

Висновки
На основі вищевикладеного можемо за-

значити, що механізм здійснення фінансо-
вого контролю ґрунтується на таких прин-
ципах як: верховенство права, законності, 
рівноправності громадян, незалежності, 
ієрархічності, поєднання колегіальності 
та єдиноначальності, об’єктивності, еко-
номності, справедливості, відповідальнос-
ті, гласності, публічності тощо. Перелік 
принципів відкритий, оскільки фінансовий 
контроль є всеохоплюючою категорією і, 
зважаючи на різноманіття його складових 
елементів на кшталт бюджетного і податко-
вого, банківського і митного контролю, ви-
значити їх вбачається вкрай складним.
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SUMMARY 
One of the main areas of internal activity of 

the state, specifying its purpose in society, as well 
as the task of managing society and ensuring its 
normal existence, is the implementation of the 
state’s economic function. The personifi cation 
of this function is to ensure the effective and 
lawful operation of economic entities of all forms 
of ownership not only by adopting regulations 
governing legal relations in this area, but also 
by creating a functioning control system that 
would correspond to today’s realities. After all, 
the uncontrolled movement of fi nancial resources 
and the low level of regulatory regulation of public 
fi nancial relations is something that a state that has 
a vector for European integration cannot allow. The 
need for a clear defi nition and consolidation at the 
legislative level of the basic principles of fi nancial 
control is due to the problem of their implementation 
in practice. The category of “fi nancial control” 
conglomerates different in nature legal relations, 
so the principles of its implementation should take 
into account the characteristics of all components, 
such as tax control, customs control and so on. 
The author considers international legal acts and 
theoretical achievements of domestic and foreign 
scientists to determine the content of the principles. 
According to the results of the study, the author 
concluded that the mechanism of fi nancial control 
is based on such principles as: rule of law, legality, 
equality of citizens, independence, hierarchy, the 
combination of collegiality and unity, objectivity, 
economy, justice, responsibility, publicity, publicity, 
etc. 

Key words: fi nancial control, principles of 
fi nancial control, basic principles of fi nancial 
control, principle of rule of law, principle of 
publicity, principle of independence, principle 
of publicity, principle of equality of citizens in 
fi nancial law.
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