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ÄÎÊÒÐÈÍÀËÜÍ² ÇÀÑÀÄÈ ÐÅÀË²ÇÀÖ²¯ 
²ÍÑÒÈÒÓÖ²ÉÍÎ¯ ÌÎÄÅË² ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÎ¯ 

ÄÅÐÆÀÂÍÎÑÒ² Ó ÏÎÃËßÄÀÕ Ñ. ØÅËÓÕ²ÍÀ

В данной статье анализируются основ-
ные принципы украинского государствен-
ного строительства, которые включают в 
себя много составляющих, среди которых 
стоит выделить следующие: свободное воле-
изъявление гражданами своих прав, то есть 
демократия; разделение властей, благодаря 
которому невозможна ее узурпация, и самое 
главное - избрание европейского пути разви-
тия государства.
Для достижения лучших результатов в 

современном государственном строитель-
стве невозможно обойтись без анализа про-
шлых лет, поэтому мы исследовали мнения 
С. Шелухина, который принимал активное 
участие в становлении украинского государ-
ственного строительства и независимости.
Ключові слова: народоправство (демократія); 

монархія; державний устрій; республіка; державна 
влада; регіоналізм (регіоналізація); федерація; аси-
міляція; денаціоналізація.

 ÃÎËÈÍÑÜÊÀ Ìàð’ÿíà ²ãîð³âíà - àñèñòåíò êàôåäðè òåîð³¿ äåðæàâè ³ ïðàâà 
Ëüâ³âñüêî¿ êîìåðö³éíî¿ àêàäåì³¿

Постановка проблеми
Досвід українського державотворення 

1917-1920 рр. надав С. Шелухіну емпірич-
ний матеріал для формування власної ін-
ституційної моделі української державнос-
ті. Основою її стало поєднання демокра-
тичних принципів із наголосом на утвер-
дженні культурної, політичної та мовної 
єдності. Реалізація таких ідей в умовах су-
часного державотворення набуває не тіль-
ки теоретичного, але й важливого прак-
тичного значення.

Постановка завдання
Україна проходить черговий етап ста-

новлення своєї державності, який полягає 
у подолані зовнішньої агресії та досягнен-
ні європейської інтеграції. За таких об-
ставин особливого значення набувають 
інтелектуальні напрацювання попере-
дників, і в першу чергу тих, хто безпосе-
редньо брав участь в українському дер-
жавотворенні. Дослідження творчості С. 
Шелухіна, які стосуються реформування 
інституційної моделі, дозволяють зваже-
но аналізувати сучасні проекти відповід-
ного характеру, виходячи із теоретичних 
напрацювань ученого-правника та успіш-
ного розв’язання завдань, що постають 
перед українським суспільством. На сучас-
ному етапі нам дуже важливо не втратити 
вже здобутих протягом століть результатів 
та, доклавши максимум зусиль, вийти на 
новий рівень, у якому Україна буде демо-
кратичною, європейською країною, з від-
повідними гілками влади. 

Аналіз останніх досліджень 
і публікацій

Про доктринальні засади реалізації 
української державності писало багато 
учених, починаючи з часів боротьби за не-
залежність Української держави, у першу 
чергу, у 20-30-х рр. ХХ ст. вчені, які за-
лучались до Визвольних змагань, зокре-
ма О. Ейхельман, Р. Лащенко, В. Старо-
сольський та інші. Здобуття незалежності 
актуалізувалось дослідженнями теоретич-
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них засад українського державотворення, 
зокрема напрацювань С. Шелухіна, які 
здійснюють такі учені, як Лісна І. С., Бо-
шицький Ю. Л., Акимович Є. О., Турчин 
Я. Б., Яцишина О. Я. та ін. У той же час 
окремі аспекти його теоретичних ідей не 
розкриті повністю і потребують уточнення 
та аналізу.

Виклад основного матеріалу
Відомий український правник О. Ей-

хельман влучно сформулював: «Держава 
існує і функціонує для людей, котрі в ній 
живуть» [4]. Вона встановлює для цього 
систему примусової і зобов’язуючої вла-
ди, що має на меті врегулювання інтересів 
усіх без винятку суспільних груп.
С. Шелухіна у своїй творчості власне 

досліджував державний устрій України та 
шукав оптимальні інструменти, які б до-
зволили поєднати зобов’язуючу роль дер-
жави із забезпеченням прав і свобод люди-
ни. Перш за все він прийшов до висновку, 
що монархія чужа українському народо-
ві, оскільки її носієм виступає, відповідно, 
аристократія. Він був прихильником наро-
доправства (тобто демократії - М. Г.) у якому 
вбачав сутнісно українську форму держав-
ної влади. Досліджуючи тисячолітню по-
літико – правову історію державотворення 
українського народу та інститутів держав-
ності, учений констатував, що історична 
традиція залишила нам ідею українського 
народоправства, тобто ідею демократичної 
республіки… [6, с. 90]. Як відомо, республі-
канська форма влади передбачає належ-
ність влади виключно народові. Народ для 
захисту та належного, законного представ-
ництва своїх прав наділяє функціями вла-
ди вибраний орган – парламент, конгрес 
та ін. Отже, за таких обставин саме народ 
виступає основним чи єдиним джерелом 
влади. С. Шелухін був противником теорій, 
які висували вітчизняні прихильники мо-
нархізму. Останні стверджували, що укра-
їнська історична традиція породила ідею 
українського «дідичого спадкового монар-
ха» і що Українську державу робила безси-
лою анархічна республіканська демократія, 
бо вона нищила аристократію. Причому 
аристократію вважали єдиною можливою 

і реальною силою, здатною здійснювати 
державотворення. С. Шелухін писав: «…
українські монархісти проповідують для 
України не її історично належний лад рес-
публіканський, а той чужий лад, який був 
монархічним, для української нації чужим, 
погибельним і одіозним» [8, с.75].
До того ж, домінантою народниць-

кої концепції С.Шелухіна було визнання 
народу найголовнішою цінністю демо-
кратичної держави. Народ, на його дум-
ку, - основна рушійна сила у динамічних 
державотворчих процесах. Демократизм, 
самоуправління, республіканська тради-
ція – це основні державотворчі ідеї укра-
їнського народу, що формувалися про-
тягом століть. Теоретичні напрацювання 
та висновки С.Шелухіна є актуальними й 
сьогодні, в умовах демократизації і кар-
динального реформування українського 
суспільства, держави і права, всіх сфер 
суспільно – державного життя. Ці здо-
бутки вченого можуть бути використані в 
процесі вдосконалення системи сучасної 
представницької демократії в Україні та 
її основних структурних елементів: систе-
ми народного представництва; інституту 
поділу влади; інституту виборів, динаміч-
нішого, а також здійснення радикальних 
політичної, правової, економічної реформ, 
реформи місцевого самоврядування та ін-
ших перезрілих реформ. 
При дослідженні історії теорії розподі-

лу державної влади важливим є розуміння 
суті такого розподілу та для чого він по-
трібен.
У своєму початковому трактуванні ана-

лізована теорія була найбільш повно ре-
алізована в Конституції США 1787 року. 
Дж. Медіссон та А. Гамільтон довели, що 
«повноваження, які належать одному ві-
домству, не повинні прямо чи побічно 
здійснюватись жодним із двох інших орга-
нів» і що «неоднаково зростаюча і всеохо-
плююча прерогатива спадковості виконав-
чої влади, та ще підтримана і підкріплена 
законодавчо», становить величезну небез-
пеку для свободи та незалежності народу 
[5, с.81-86].
Це питання особливо актуальне для 

сучасної Української держави. Адже вар-
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то зазначити, що реалізація теорії поділу 
влади покликана виключити можливість 
узурпації влади ким би то не було, а най-
важливіше – будь-яким органом держави, 
наприклад, Президентом. 
На думку С. Шелухіна, перш ніж ство-

рювати будь-які проекти майбутньої укра-
їнської федерації, варто, виходячи з прин-
ципів державного (конституційного) пра-
ва, міцно об’єднати три елементи: верхо-
вну владу, народ і територію. 
С. Шелухін у своїх працях приділяв 

значну увагу питанням раціонального роз-
поділу й організації влади: знизу вгору – 
шляхом виборів і зверху вниз – шляхом 
призначення, створення комісій, до скла-
ду яких увійдуть найкращі представники 
науки, фахівці – практики, громадськості, 
з необхідним досвідом. Учений був твердо 
переконаний, що єдиним законним дже-
релом влади в Українській державі має 
бути лише її вільний і талановитий народ.
Безумовно, С. Шелухін, як правник, 

був добре обізнаний із прогресивною сут-
тю теорії поділу влади та особливостями її 
формування та розвитку на різних історич-
них етапах. Загалом, на зміст державниць-
кої концепції С.Шелухіна, наголосимо, 
значний вплив мали ідеї українського на-
родництва другої половини ХІХ – почат-
ку ХХ ст., авторами яких, зокрема, були-
М. Костомаров, В. Антонович і особливо 
М. Драгоманов з його конституційною 
програмою та політичною теорією. Окрім 
праць вітчизняних мислителів, С. Ше-
лухін активно вивчав праці Ж. Бодена,-
Г. Вайтца, М. фон Зайделя та ін. Цікавився 
російською філософією природного права 
та західноєвропейською федералістичною 
теорією та теорією правової держави. Уче-
ний, як невтомний борець за незалежну 
Україну, упродовж свого життєвого шля-
ху дотримувався української національної 
правової традиції, європейських політи-
ко-  правових цінностей, які й стали осно-
вою його державницької теорії. Зокрема, 
він писав: «Наука державного права (тобто 
конституційного) встановила, що природа 
держави для існування її вимагає органі-
зації трьох елементів: верховної влади, на-
роду і території» [7, с.405].

Свою авторську концепцію федерації 
вчений пов’язує із визначенням, міцним, 
стабільним правовим становищем тих де-
мократичних, самостійних держав, що 
вступають у вільну федерацію. Правову 
державу С. Шелухін визначив як міцний 
природний громадський союз і вищу фор-
му організації вільних людей на своїй те-
риторії і на основі закону. 
На думку С. Шелухіна, державі варто 

обов’язково взяти на виконання важливу 
функцію гармонізації міжрегіональних від-
носин. До шляхів реалізації цієї функції 
належать наступні: 1) формування наці-
ональної держави з орієнтиром на моно-
культурне суспільство і домінування прин-
ципів вертикалі влади; 2) організація гро-
мадянського суспільства з орієнтиром на 
полікультуралізм та втілення принципів 
горизонтальної влади. До того ж, вітчиз-
няні науковці вважають, що перший шлях 
проходить за «реєстром сущого», другий – 
за «реєстром належного». Цікавою є також 
думка, що взаємозв’язок «центр – регіони» 
має базуватись не на ідеології, а на цінніс-
них уявленнях громадян, їх самостійному і 
усвідомленому виборі центральної та місце-
вої влади та її подальшої підтримки у прак-
тичній реалізації передвиборних програм.

 Сучасні українські реалії яскраво 
продемонстрували, що федералістичний 
підхід, однозначно, в умовах зовнішніх 
впливів, агресії, гібридної війни радше 
провокує конфлікти, які цілеспрямовано 
роздмухуються спецслужбами, агентами 
впливу, агентурою Росії. Слід формувати 
якісно нову модель відносин по лінії центр 
– регіони, яка б, забезпечивши широке 
регулювання питань місцевого самовряду-
вання, водночас, не руйнувала цілісність, 
єдність держави. В іншому випадку, над-
мірна відокремленість регіонів, неефек-
тивна (провальна) регіональна політика 
можуть унеможливити якісне функціо-
нування та розвиток державно-правових 
інститутів, викликати сепаратистські на-
строї, уміло культивовані і координовані з 
боку російського агресора та його місцевої 
«п’ятої колони», наприклад, т.зв. «Опози-
ційного блоку», представленого у Верхо-
вній Раді України й у східних областях.
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Отже, можна узагальнити, що вагомою 
складовою демократичної держави є іс-
нування певного балансу у розмежуванні 
повноважень між центральною і місцевою 
владою.
Американський етнополітолог Л. Снай-

дер вважає, що термін «регіоналізм» (або 
«регіоналізація») використовується для 
позначення стану або процесу «розподілу 
країни на невеликі адміністративні части-
ни», або ж «утворення комбінації кількох 
держав, що діють як ціле» [1, с.842]. Ре-
гіоналізм передбачає: поділ владних по-
вноважень всередині єдиного політично-
го організму; розвантаження державного 
центру через утворення нових субцентрів 
управління у межах територій; поєднан-
ня загальнонаціональної політики з тери-
торіальною специфікою [2, 992 с.].
Тож для побудови сильної, демокра-

тичної України варто за основу покласти 
демократичні засади, які включають у себе 
такі елементи: перше, це вільні громадя-
ни, які є головними дійовими особами 
суспільного самокерування. Вони мають 
інтерес до суспільного життя, обізнані в 
ньому і власними силами та участю впли-
вають на нього в тому напрямі, який вони 
вважають бажаним і правильним. Станов-
лення сучасної міцної і дієвої демократії 
напряму пов’язане із формуванням свідо-
мого громадянства, усвідомленням грома-
дянського обов’язку кожним і безпосеред-
ньої готовності діяти для його втілення у 
практику.
Другим елементом, що формує осно-

ви демократичного ладу, є беззапере-
чне визнання всіх громадян рівними і 
рівноправними. Звісно, кожен учасник 
демократичного процесу, будь-якої де-
мократичної процедури повинен зна-
ти й визнавати принципи формальної 
рівності громадян. Відтак, кожен голос 
важить стільки ж, скільки й будь-який 
інший голос. Таким чином, очевидним є 
твердження про те, що для утверджен-
ня демократії необхідним є певний рі-
вень політичної культури громадян і 
водночас, власне в процесі практичного 
застосування демократії як інституту, 
відповідна політична культура неодмін-

но формується [3, с.44].

Висновки
Варто згадати роздуми В. Липинського, 

котрий наголошував, що українська нація 
роз’єднана політично, ідейно й культурно. 
Щоб не загинути навіки, вона мусить ство-
рити свою власну, незалежну державу, єди-
ну національну державну ідею таку, яку в 
формі національно-державної незалежнос-
ті мають росіяни, поляки, чехи, угорці, не 
кажучи вже про всі інші великі культурні 
нації, – й одну національну культуру таку, 
що об’єднує кожну конкретну націю світу 
в одну цілісну спільноту. 
Аналіз теоретичних напрацювань 

С. Шелухіна дозволяє зробити висновок 
про те, що він запропонував інституційні 
механізми вирішення таких проблем, ба-
гато у чому випереджаючи ідеї західних 
дослідників, очевидно, формуючи і про-
понуючи їх у більш доступному, не надто 
складному академічному стилі. Перш за 
все він розкрив необхідність поєднання у 
процесі державотворення демократичних 
засад із формуванням суспільства, осно-
ву якого становлять громадяни, свідомі 
обов’язку діяти для їх втілення у практи-
ку. Також для утвердження демократії не-
обхідним є певний рівень політичної куль-
тури громадян.
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SUMMARY 
This article examines the basic principles of the 

Ukrainian state, which include many components, 
among which is the following: the free will of 
citizens of their rights, that is democracy; separation 
of powers, by which it is not possible usurpation 
and most importantly - the election of the European 
way of development.

For best results in the modern state, can not 
dispense with the analysis of previous years, so we 
explored the views Shelukhin S., who took an active 
part in the development of Ukrainian statehood 
and independence.

АНОТАЦІЯ 
У даній статті аналізуються основні заса-

ди українського державотворення, які включа-
ють в себе багато складових, серед яких варто 
виділити наступні: вільне волевиявлення гро-
мадянами своїх прав, тобто, демократія; поділ 
влади, завдяки якому неможлива її узурпація, 
та найголовніше – обрання європейського шля-
ху розвитку держави.
Для досягнення кращих результатів у су-

часному державотворенні неможливо обійтись 
без аналізу минулих років, тому ми дослідили 
думки С. Шелухіна, який брав активну участь 
у становленні української державності та не-
залежності.
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ÏÐÎÁËÅÌÈ ÇÀÁÅÇÏÅ×ÅÍÍß 
ÃÅÍÄÅÐÍÎ¯ Ð²ÂÍÎÑÒ² Ó ÂÈÁÎÐ×²É 

ÏÐÀÊÒÈÖ² ÓÊÐÀ¯ÍÈ

В статье исследованы проблемы обеспе-
чения гендерного равенства полов в процессе 
реализации их избирательных прав в Укра-
ине. Проанализированы международные и 
национальные нормативно-правовые поло-
жения и рекомендации, направленные на обе-
спечение фактического равенства мужчин и 
женщин в принятии общественно-значимых 
решений, и их гендерного представительства 
в выборных органах власти в Украине, а так-
же механизмы их реализации.
Ключові слова: виборчі права, політичні партії, 

гендерна рівність, квотування, дискримінація.

 ÒÕÎÐÅÂÑÜÊÀ ßðîñëàâà ²ãîð³âíà - ìàã³ñòð 2 ðîêó íàâ÷àííÿ þðèäè÷íîãî 
ôàêóëüòåòó Êè¿âñüêîãî íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó ³ìåí³ Òàðàñà Øåâ÷åíêà 

ÓÄÊ 342.83

Постановка проблеми
Дотримання правових норм та прин-

ципів, визначених Конституцією, законами 
України, а також міжнародними стандартами, 
при проведенні виборів виступають необхід-
ним засобом надання владі легітимного ха-
рактеру. Визначена в законодавстві України 
вимога щодо гендерного представництва у 
виборчих списках політичних партій є важли-
вим елементом принципу рівного виборчого 
права. У той же час, недосконалість правового 
механізму реалізації вимоги гендерного пред-
ставництва призводить до неоднакового розу-
міння та застосування правової норми. 

Аналіз наукових досліджень
Вказана проблематика знайшла своє 

відображення у роботах О.В. Марцеля-
ка, О.П. Васильченко, О.Р. Дашковської, 
К.Б. Левченка, М.І. Ставнійчука, Ю.Б. Ключ-

ковського та ін. Водночас питання забезпе-
чення фактичної рівності статей у політично-
му житті та їх рівне представництво у вибор-
них органах влади шляхом гендерного кво-
тування у вітчизняній юридичній літературі 
досліджено недостатньо.

У зв’язку з цим, метою роботи є: проаналі-
зувати природу та зміст гендерного квотуван-
ня як елементу принципу рівного виборчого 
права, направленого на забезпечення рівних 
прав та можливостей чоловіків та жінок у 
процесі прийняття рішень у країні; дослідити 
можливість реалізації квотування у виборчій 
практиці України та визначити шляхи вдо-
сконалення правового механізму. 

Виклад основного матеріалу
Україна серед 190 інших країн приєдна-

лася до Декларації тисячоліття Організації 
Об’єднаних Націй, визначивши мету забезпе-
чення гендерної рівності як важливу складову 
подальшого розвитку та один із пріоритетів 
державної політики.

24 грудня 1980 р. УРСР ратифікувала 
міжнародну Конвенцію про ліквідацію всіх 
форм дискримінації щодо жінок. Відповід-
но до статті 7 Конвенції держави-учасниці 
зобов’язуються вживати всі відповідні заходи 
по ліквідації дискримінації щодо жінок у полі-
тичному і суспільному житті країни і, зокрема, 
забезпечують жінкам на рівних умовах з чо-
ловіками право – голосувати на всіх виборах і 
публічних референдумах та обиратися до всіх 
виборних органів [1].
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Відповідно до статті 420, глави 21 Угоди 
про асоціацію між Україною, з одного боку, та 
Європейським Союзом, Європейським співто-
вариством з атомної енергії і їхніми держава-
ми-членами, з іншого, співробітництво у сфе-
рах соціального діалогу, соціального захисту, 
соціального залучення, гендерної рівності та 
недискримінації, передбачає досягнення та-
ких цілей: 1) забезпечення гендерної рівності 
та рівних можливостей для чоловіків та жінок 
у сфері зайнятості, освіти та навчанні, еконо-
мічної та суспільної діяльності, а також у про-
цесі прийняття рішень; 2) подолання дискри-
мінації в усіх її формах та проявах [2]. 
У вересні 2010 року на Саміті ООН, при-

свяченому узгодженню програми дій для про-
гресу досягнення Цілей розвитку тисячоліт-
тя, Україна взяла на себе зобов’язання до 2015 
року забезпечити гендерне співвідношення 
на рівні не менше від 30 до 70 відсотків тієї чи 
іншої статі у представницьких органах влади 
[3]. 
Як відомо, вибори є вихідним механізмом 

організації державної влади та системи місце-
вого самоврядування. Однак, лише вибори,  
проведені із дотриманням вимог Конститу-
ції та законів України, а також міжнародних 
стандартів, виступають необхідним засобом 
надання владі легітимного характеру.
Згідно з положеннями Кодексу належної 

практики у виборчих справах, ухвалених Ве-
неціанською комісією, «справжні демократич-
ні вибори неможливі без дотримання певних 
основоположних для демократичної держави, 
в якій сповідують верховенство права, прин-
ципів» [5], до яких, безперечно, відносяться 
стандартні конституційні принципи вибор-
чого права, а саме: принципи загального, рів-
ного, вільного, таємного і прямого виборчого 
права разом із принципом регулярного про-
ведення виборів.
Одним із фундаментальних принципів 

проведення виборів, що закріплений у статті 
71 Конституції України, статті 3 Закону Укра-
їни «Про вибори народних депутатів Украї-
ни», статті 4 Закону України «Про місцеві ви-
бори», є принцип рівного виборчого права. 
Важливим елементом принципу рівно-

го виборчого права та умовою забезпечення 
рівних прав та можливостей жінок і чоловіків 
у суспільній та політичній сферах життя є ви-

мога щодо гендерного представництва різних 
статей у виборних органах влади.
Так, на виконання міжнародно-правових 

зобов’язань України вищезазначена вимо-
га була закріплена у статті 4 Закону України 
«Про місцеві вибори» від 14 липня 2015 року, 
в межах правової норми, що регламентує 
принцип рівного виборчого права [9] . Крім 
того, одночасно, шляхом внесення змін до За-
кону, дана вимога була закріплена в пункті 10 
статті 8 Закону України «Про політичні партії 
в Україні», відповідно до положень якої пред-
ставницька квота має становити не менше 30 
відсотків загальної кількості кандидатів у ви-
борчому списку політичної партії та розмір 
якої має бути визначений у статуті кожної по-
літичної партії[10].  Такі положення стали 
новелами українського законодавства, спря-
мованими на досягнення реальної рівності 
представництва різних статей у виборних 
органах влади в державі. У той же час, така 
правова практика не є новою для демокра-
тичних країн, передусім країн європейського 
співтовариства, з огляду на що відповідне ро-
зуміння таких положень та практика їх засто-
сування вже були вироблені. 
Так, відповідно до частини 1 статті 1 Про-

токолу N 12 до Конвенції про захист прав лю-
дини і основоположних свобод (ETS N 177) 
здійснення будь-якого передбаченого зако-
ном права забезпечується без дискримінації 
за будь-якою ознакою, наприклад за ознакою 
статі, раси, кольору шкіри, мови, релігії, полі-
тичних чи інших переконань, … або за іншою 
ознакою[12]. 
Варто зазначити, що, зокрема, Європей-

ський суд з прав людини розрізняє пряму та 
непряму дискримінацію. Непряма дискримі-
нація в розумінні Європейського суду – це од-
накове ставлення до людей, ситуації яких від-
різняються (справа Opuz v. Turkey p. 183) [14].
Для виправлення і недопущення появи 

непрямої дискримінації у майбутньому уря-
довці, роботодавці та постачальники послуг 
повинні адаптувати свої правила й практики, 
щоб урахувати ці відмінності, тобто зміни-
ти наявну ситуацію. У правозахисній системі 
ООН такі дії називають «особливими захода-
ми», у праві ЄС – «спеціальними заходами» 
або «позитивними заходами», які направлені 
на забезпечення «рівності по суті», тобто рів-
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ності у користуванні можливостями для отри-
мання доступу до суспільних благ, а не просто 
«формальної рівності». Урядовці, роботодавці, 
що не визнають потреби у введенні таких за-
ходів, підвищують ризик того, що їхні прави-
ла та практики будуть визнані дискримінацій-
ними. Європейський суд зазначив, що «право 
на свободу від дискримінації у користуванні 
правами, що гарантовані за Конвенцією, є по-
рушеним і тоді, коли держави … не забезпе-
чують різного ставлення до осіб, ситуації яких 
значною мірою відрізняються» (Тлімменос 
проти Греції (Thlimmenos v. Greece) [Велика 
палата] (№ 34369/97), 6 квітня 2000, пункт 44 
[15]. Прітті проти Сполученого Королівства 
(Pretty v. UK), (№ 2346/02), 29 квітня 2002 
року, пункт 8.) [16]. 
Антидискримінаційні директиви ЄС та-

кож прямо передбачають можливість введен-
ня позитивних заходів: «з метою практичного 
забезпечення повноцінної рівності, принцип 
рівного ставлення не повинен перешкоджа-
ти праву будь-якої держави-члена підтриму-
вати чи вводити спеціальні заходи для попе-
редження або відшкодування незручностей, 
пов’язаних із захищеною ознакою» (Дирек-
тива про расову рівність, стаття 5; Директива 
про рівність у сфері зайнятості, стаття 7; Ди-
ректива про гендерну рівність у доступі до то-
варів і послуг, стаття 6)[13]. 
Пункт I.2.5 Кодексу належної практики 

у виборчих справах стверджує таке: «Право-
ві норми, що встановлюють мінімальний від-
соток осіб тієї або іншої статі серед кандида-
тів, не слід розглядати як такі, що суперечать 
принципові рівності виборчих прав, якщо 
вони спираються на положення Конститу-
ції»[5]. Наведене нижче доповнює цей прин-
цип: a. Запровадження принципу паритету 
може допускати: 1. Вибори за системою спис-
ків; - Зобов’язання забезпечити формування 
списків кандидатів шляхом чергування чоло-
віків і жінок; - Відмову у реєстрації списків, у 
яких не дотримано такого почергового фор-
мування. 2. Вибори в одномандатних округах 
- Зобов’язання забезпечити збалансований 
відсоток жінок і чоловіків серед кандидатів 
одної і тієї ж партії; - Переконливі санкції у 
випадку недотримання цього зобов’язання 
(ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО УЧАСТЬ ЖІНОК У ВИ-
БОРАХ, ухвалена Венеціанською Комісією на 

67 пленарній сесії (Венеція, 9-10 червня 2006 
року) (CDL-AD (2006) 020) [4, ст. 83]. 
Отже, застосування в законодавстві «пози-

тивних заходів» щодо певної групи населення 
не тільки не суперечить принципу рівності, 
в тому числі й рівності виборчих прав, а на-
впаки передбачає можливість вирівнювання 
фактичного становища різних груп населення 
у відповідній сфері життя.  Комітет Міні-
стрів Ради Європи відповідно до положень 
пункту b статті 15 Статуту Ради Європи, вра-
ховуючи, що жінки становлять більше ніж по-
ловину населення й електорату у державах 
– членах, однак у більшості держав – членів 
вони, як і раніше, беруть дуже малу участь у 
прийнятті політичних і суспільних рішень; 
беручи до уваги, що незважаючи на існування 
юридичної рівності, розподіл повноважень, 
обов’язків та прав на доступ до економічних, 
соціальних і культурних ресурсів між жін-
ками та чоловіками залишається нерівним 
внаслідок збереження широко розповсю-
джених уявлень про роль жінок і чоловіків; 
пам’ятаючи, що функціонування виборчих 
систем і політичних утворень, у тому числі по-
літичних партій, може перешкоджати участі 
жінок у політичному та суспільному житті … 
рекомендує урядам держав – членів (якою є 
і Україна): I. Сприяти збалансованому пред-
ставництву жінок і чоловіків…; II. Захищати 
і підтримувати рівні громадянські і політич-
ні права жінок і чоловіків, у тому числі пра-
во на займання посад і на свободу об’єднань; 
(РЕКОМЕНДАЦІЯ Rec (2003) 3 Комітету 
Міністрів Ради Європи «Про збалансоване 
представництво жінок і чоловіків у процесі 
прийняття політичних і суспільних рішень»)-
[4, ст. 486]. 
Відповідно до Додатку до Рекомендації 

Rec (2003) 3 для цілей цієї Рекомендації зба-
лансована участь жінок і чоловіків означає, 
що представництво жінок чи чоловіків у будь-
якому розпорядчому органі, який бере участь 
у політичному чи суспільному житті, не пови-
нно бути меншим від 40%. На цій основі уря-
дам держав – членів пропонується розглянути 
такі заходи як, зокрема: Законодавчі й адміні-
стративні заходи. Держави – члени повинні: 
1.Розглянути можливість конституційних та/
або інших законодавчих змін, включно з по-
зитивними заходами щодо їх виконання, які б 
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полегшили більш збалансовану участь жінок і 
чоловіків у прийнятті політичних і суспільних 
рішень; та інші [4, ст. 488]. 
Слід також звернути увагу на ту обста-

вину, що в Україні існує невідповідність між 
найбільшою соціальною групою населення 
(жінками) і представництвом їх у виборних 
органах та в політичній владі загалом. Оскіль-
ки жінки України становлять 54 відсотки на-
селення (62 відсотки виборців), то їх представ-
ництво як у парламенті, так і в органах місце-
вого самоврядування недостатнє. Так, серед 
депутатів Парламенту України жінки станов-
лять менше ніж 10%; серед депутатів місцевих 
рад від 12% до 28% [17, ст. 46]. 
Таким чином, в Україні жінки становлять 

більше ніж половину населення й електорату 
та, незважаючи на існування юридичної рів-
ності, ступінь представництва жінок і чолові-
ків у виборних органах влади та їх вплив на 
прийняття суспільно значимих рішень у краї-
ні залишається нерівним, що негативно впли-
ває на можливості жінок. 
Так, Васильченко О.П. звертає увагу на 

те, що вітчизняні й зарубіжні вчені визнають, 
що суспільна практика виявила обмежений, 
ілюзорний характер закріпленої рівноправ-
ності статей. На думку науковця, основною 
проблемою вітчизняного законодавства у сфе-
рі гендеру є декларативність його положень 
і виправити таку ситуацію може створення 
предметного законодавства, орієнтованого на 
розв’язання практичних гендерних проблем, 
детальне регулювання окремих аспектів ста-
новлення гендерної рівності, законодавче ви-
значення всього спектра прав і можливостей, 
які містить поняття “гендерна рівність” [20, 
48]. У той же час, непредставництво жінок у 
сфері прийняття державних рішень суперечить 
принципам демократичного розвитку і є та-
кож проявом гендерної нерівності в Україні. 
[19, 51].
У зв’язку із наявністю зазначеної проблеми, 

в законодавстві України були закріплені «пози-
тивні заходи» у вигляді квотування в списках 
політичних партій задля вирівнювання мож-
ливостей чоловіків та жінок у сферах політич-
ного та суспільного життя. У той же час, реалі-
зація таких заходів на практиці відразу викли-
кала безліч суперечностей в Україні. 
Включення до Закону України «Про міс-

цеві вибори» та Закону України «Про політич-
ні партії в Україні» норми про гендерну квоту 
спричинило активні дискусії серед правознав-
ців, політиків, експертів, громадських активіс-
тів та самих громадян. І вже це є свідченням 
ефективності такого кроку, адже відбувається 
актуалізація суспільного діалогу щодо ролі жі-
нок у політиці та прийнятті рішень у держав-
ному та суспільному житті.
У той же час, 23 вересня 2015 року напере-

додні проведення місцевих виборів Централь-
на виборча комісія прийняла Роз’яснення 
щодо застосування деяких положень Закону 
України «Про місцеві вибори», у якому, фак-
тично, було зазначено про необов’язковість 
дотримання встановленої в Законі гендерної 
квоти[18]. 
Відповідно до ч. 4 Роз’яснення Централь-

ної виборчої комісії згідно з частиною третьою 
статті 4 Закону представництво осіб однієї 
статі у виборчих списках кандидатів у депута-
ти місцевих рад у багатомандатних виборчих 
округах має становити не менше 30 відсотків 
загальної кількості кандидатів у виборчому 
списку.
Разом з тим, серед передбачених частиною 

першою статті 46 Закону підстав для відмови 
в реєстрації кандидата в депутати, кандидата 
на посаду сільського, селищного, міського го-
лови, старости села, селища, висунутих на міс-
цевих виборах, указане положення відсутнє. 
З огляду на це відмова в реєстрації кандидатів 
у депутати з підстав недотримання положен-
ня Закону щодо представництва осіб однієї 
статі у виборчих списках кандидатів у депута-
ти місцевих рад у багатомандатних виборчих 
округах на підставі пункту 1 частини першої 
статті 46 Закону не допускається.
У той же час стаття 37 Закону України 

«Про місцеві вибори» визначає загальний по-
рядок висування кандидатів місцевою органі-
зацією партії, відповідно до якого висування 
кандидатів місцевою організацією партії про-
водиться на зборах (конференціях) цієї орга-
нізації, які проводяться у порядку, передбаче-
ному статутом партії.
Відповідно до пункту 1 частини першої 

статті 46 Закону територіальна виборча ко-
місія відмовляє в реєстрації кандидата в де-
путати, кандидата на посаду сільського, се-
лищного, міського голови, старости в разі:-
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1) порушення встановленого Законом поряд-
ку висування кандидата [9]. 
Таким чином, так як висування кандида-

тів проводяться у порядку, передбаченому 
статутом партії, а статут політичної партії, від-
повідно до якого формується виборчий спи-
сок кандидатів, має містити відомості щодо 
квот, що визначає мінімальний рівень пред-
ставництва жінок і чоловіків (має становити 
не менше 30 відсотків), а тому невиконання 
місцевою організацією партії вимоги гендер-
ного представництва призведе до порушення 
встановленого Законом порядку висування 
кандидата, що в цілому є обґрунтованою під-
ставою у відмові в реєстрації кандидата на 
підставі пункту 1 частини першої статті 46 За-
кону. Зазначене також відповідає положен-
ням РЕКОМЕНДАЦІЇ Rec (2003) 3 Комітету 
Міністрів Ради Європи «Про збалансоване 
представництво жінок і чоловіків у процесі 
прийняття політичних і суспільних рішень», 
Кодексу належної практики у виборчих спра-
вах, ДЕКЛАРАЦІЇ ПРО УЧАСТЬ ЖІНОК У 
ВИБОРАХ (CDL-AD (2006) 020).
Таким чином, незважаючи на закріплення 

в законодавстві України положень, що закрі-
плюють вимогу, відповідно до якої представ-
ництво осіб однієї статі у виборчих списках 
кандидатів у депутати місцевих рад має ста-
новити не менше 30 відсотків загальної кіль-
кості кандидатів у виборчому списку політич-
ної партії як обов’язкову, спосіб забезпечення 
виконання такої норми є неоднозначним, що 
призводить до нівелювання значення вимоги 
гендерного представництва та її недодержан-
ня. 
У зв’язку із зазначеним, з метою усунення 

неоднакового застосування положень законо-
давства та для забезпечення належної реаліза-
ції норм права, на мою думку, необхідно на за-
конодавчому та конституційному рівні закрі-
пити більш чіткий механізм реалізації вимоги 
щодо гендерного представництва у виборчих 
списках політичних партій із визначенням 
відповідальності за недотримання встановле-
ної вимоги. 

Висновки
Отже, для реального забезпечення ген-

дерної рівності у виборчій практиці встанов-
лені в законодавстві України новели щодо 

необхідності рівного представництва статей 
у виборчих списках кандидатів на виборах та 
в списках політичних партій мають бути не 
лише декларативними, формально встанов-
леними положеннями, а реально функціону-
ючими правовими нормами із закріпленням 
засобів забезпечення їх належної реалізації, 
направленими на досягнення справжньої і 
фактичної рівності чоловіків та жінок у проце-
сі прийняття важливих для країни рішень та 
їх представництва у виборних органах влади.
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SUMMARY 
The article investigates the problems of 

promoting gender equality in electoral processes in 
Ukraine. The author analyzes international and 
national legal provisions and recommendations 
aimed at ensuring the actual equality of men and 
women in decision-making and their gender  
representation in elected bodies in Ukraine, as well 
as mechanisms ofi ts implementation.

АНОТАЦІЯ 
У статті досліджено проблеми забезпе-

чення гендерної рівності у процесі реалізації їх 
виборчих прав в Україні. Проаналізовано між-
народні та національні нормативно-правові 
положення і рекомендації, направлені на за-
безпечення фактичної рівності чоловіків та 
жінок у прийнятті суспільнозначимих рішень, 
та їх гендерного представництва у виборних 
органах влади в Україні, а також механізми їх 
реалізації.
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ÎÑÎÁËÈÂÎÑÒ² ÏÐÎÖÅÑÓ ÑÓÄÎÂÎÃÎ ÓÃËßÄÓ 
ÏÐÈ ÏÐÈÉÍßÒÒ² ÑÓÄÎÂÈÕ Ð²ØÅÍÜ Ó 

ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÜÊÎÌÓ ÏÐÀÂÎÂÎÌÓ ÐÅÀË²ÇÌ²

В статье раскрывается значение судеб-
ного усмотрения сквозь призму взглядов пред-
ставителей американского правового реализ-
ма. Автором проанализированы особенности 
процесса судебного усмотрения, которые мо-
гут как предоставлять свободу судьи при при-
нятии им решения, так и ограничивать ее.

Ключові слова: американський правовий реалізм, 
судовий угляд, судовий процес, прийняття рішень.
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процесу при прийнятті судових рішень, бе-
ручи за основу погляди представників аме-
риканського правового реалізму. 

Виклад основного матеріалу
Висловлюються міркування, що судовий 

угляд є «таємницею» для широкої публіки, 
для юристів, для викладачів права та самих 
суддів» [2, 8]. Поряд з цим суддя апеляцій-
ного суду CША Гаррі Едвардс зазначав, що 
«можна було б очікувати, що на сьогодніш-
ній день, через півстоліття після руху юрис-
тів-реалістів, феномен здійснення «судового 
угляду» буде вивчений настільки вичерпно, 
що буде заслуговувати не більше як на згад-
ку при підготовці до розгляду більш супер-
ечливих питань. Виявилося, що це не так, 
що не лише діяльність по судовій правотвор-
чості зберігає таємничість. Велика кількість 
людей як всередині, так і поза суспільством 
юристів ставлять під сумнів законність судо-
вого угляду у будь-якій його формі» [7, 385]
На думку проф. А.С. Гамбаряна, судовий 

угляд – об’єктивно існуюче явище, яке при-
таманне правовій системі будь-якої держави. 
Кожен суддя, вирішуючи справу, стикається 
з проблемою здійснення вибору між кілько-
ма шляхами вирішення, які передбачені за-
коном, оцінки обставин справи, сприйняття 
та тлумачення правової норми. Такої ж дум-
ки притримується і відомий ізраїльський 
юрист, суддя Верховного суду Ізраїля Аарон 
Барак «Судовий угляд – це право вибору із 
кількох альтернатив, кожна з яких є закон-
ною».[2, 2-3]. Він також писав, що «судовий 

Актуальність теми дослідження
У сучасних умовах реформування систе-

ми правосуддя особливої актуальності набу-
вають питання ролі судді у нашому суспіль-
стві, правомірності свободи його угляду, 
впливу закону та особистості судді на при-
йняття ним рішень та тлумачення правових 
норм. Адже подивившись на те, як прийма-
ються рішення в реальному житті, слід по-
годитися, що при вирішенні складних справ 
судді не обмежуються простим застосуван-
ням норм. Це означає, що суддя має певну 
свободу вибору при прийнятті рішень, у 
випадках прогалин у законодавстві чи про-
галин у праві, коли норми нечіткі, або існує 
колізія правових норм. Саме тому слід розгля-
нути досвід представників такої філософсько-
правової концепції, як американський право-
вий реалізм, які змогли знайти середину між 
свободою та обмеженнями судового угляду 
при прийнятті суддями рішень.

Метою даної статті є дослідження зна-
чення судового угляду та особливостей його 
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угляд не є абсолютним. Він є обмежений. 
Ці обмеження випливають, перш за все, із 
загальної нормативної системи, з інституцій-
них проблем судової гілки та із комплексної 
мережі відносин серед усіх гілок влади. При-
ймаючи це до уваги, необхідно ретельно про-
сіювати ряд можливостей для судового угля-
ду. Суддя повинен діяти об’єктивно, проте у 
нього немає іншого виходу, аніж вирішити 
справу на основі свого особистого досвіду та 
судового угляду.» [2, 13]. 
Вважаю, що запропоновані вище визна-

чення судового угляду припускають, що 
суддя при вирішенні справи та прийнятті 
рішення буде обмірковувати, перевіряти, 
вивчати, обґрунтовувати всі належні фак-
ти, докази, покази свідків, пояснення тощо. 
Адже, судовий угляд – це певне повноважен-
ня, яке дається судді для вирішення справи.
Однією із причин дискусій про судовий 

угляд було зниження впливу юридичного 
позитивізму як теорії, яка описувала струк-
туру правових вказівок, іншою – виступало 
розповсюдження американського правово-
го реалізму, який критикував угляд судді в 
якості простого виконавця волі законодав-
ця. Реалісти стверджували, що суддя, який 
вирішує справу, перш за все проектує рі-
шення, посилаючись на факти, і лише зго-
дом підшуковує для нього аргументи за до-
помогою логічних міркувань, посилань на 
норму закону тощо. 
Існує думка, що судовий угляд, на яко-

му, в тому числі, будується прецедент, мож-
на розглядати як джерело права в ідеаль-
ному значенні. Під джерелом права в іде-
альному значенні традиційно розуміються 
різноманітні правові вчення та доктрини, 
правосвідомість, ідеологічні та інші факто-
ри, які вплинули на становлення правової 
норми [6, 195]. З формальної точки зору, 
це підтверджується тим, що при подальшо-
му використанні встановленого прецеден-
та, традиційно здійснюється посилання на 
рішення, яким цей прецедент вперше був 
встановлений і на суд, який його встановив. 
Тобто в буквальному значенні суд створив 
право, створив нову норму. І якщо це рішен-
ня пройде перевірку часом, а у судді, який 
буде застосовувати право, в майбутньому не 
буде причин відмовитися від нього як від 

абсурдного, то це рішення буде вважатися 
встановленою нормою права [6, 198].
Я вважаю, що визначати судовий угляд 

як джерело права, навіть в ідеальному зна-
ченні, не зовсім правильно. Слід виходити 
із загальноприйнятого визначення джерела 
права. Джерело права – це спосіб зовніш-
нього вираження і закріплення правових 
норм, а також положень, що розкривають 
та тлумачать зміст права. Джерело права – 
це сила, яка створює право. Такою силою, 
перш за все, є влада держави, яка реагує 
на потреби суспільства, розвиток суспіль-
них відносин і приймає відповідні правові 
рішення. Тобто судовий угляд може бути 
основою конкретного джерела права (на-
приклад, прецедента), оскільки судове рі-
шення, яке в подальшому може стати пре-
цедентом, приймається на основі встановле-
них фактів, доказів, а також судового угляду.
На думку професора Гарвардської шко-

ли Джона Грея, який розділяв погляди 
американських правових реалістів, свобода 
судового угляду не носить безмежний ха-
рактер та має певні межі. Проте, фактично 
ці межі до сих пір не визначені та викли-
кають сумніви [5, 266]. Суддя в рамках цих 
меж може тлумачити закон на свій розсуд, а 
отже, закон не є вичерпною основою судо-
вого рішення.
Грей писав, що судді не ставлять закон 

вище свого судочинства, але їх судочинство 
фактично стає законом. Проте, при вине-
сенні рішення у справі судді обмежені пев-
ним матеріалом або джерелами права. Під 
джерелами права професор розумів закони, 
прецеденти, принципи моралі, звичаї на-
укову доктрину, думки авторитетних колег 
[5, 265]. Тобто вчений розглядав норми за-
конів та прецедентів на рівні з принципами 
моралі, звичаїв та науковою доктриною як 
засобами, які як дають певну свободу судо-
вого угляду при вирішенні справ, так і об-
межують її. З огляду на це, Грей пропонував 
відділити поняття права від поняття джере-
ла права. Право – це те, що є обов’язковим, 
а обов’язковим є лише те, що реально вста-
новлює суд у конкретній справі та застосо-
вує до конкретних її учасників. Джерела 
права хоча і впливають на рішення в тій чи 
іншій мірі, проте не дають судді абсолютно 
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обов’язкових інструкцій, залишаючи йому 
достатню, хоча і не безмежну свободу для 
маневрування [5, 267]. При цьому він запро-
понував певну ієрархію джерел права, де на 
передовій стоять норми законів, потім сліду-
ють прецеденти, наукова доктрина, звичаї і 
лише потім принципи моралі [5, 268].
Відомий американський правовий реа-

ліст Карл Ллевеллін, який досліджував такі 
галузі права, як торгове право, договірне 
право, судова практика (перш за все апеля-
ційна інстанція), соціологія права, антропо-
логія, є одним з найвідоміших серед аме-
риканських правових реалістів. Ллевеллін 
глибо досліджував правову систему США, 
приділяючи особливу увагу судовій практи-
ці. Свої правові погляди він виклав у роботі 
«Система прецедентного права в Америці». 
Центральною ідеєю цієї роботи є те, що 
американська система прецедентного права 
надає суддям як відносну свободу дій, так і 
обмеження. Основою цієї відносної свободи 
є концепція правових норм та прецедента. 
Ллевеллін стверджував, що суди не просто 
застосовують правові норми, вони або зву-
жують їх, або розширюють. Доктрина пре-
цедента є двоякою і включає в себе як мето-
дику для звуження небажаного прецедента, 
так і для розширення бажаного. Вчений за-
значав, що свобода дій суду полягає не лише 
у можливості різноманітного тлумачення 
правових норм, але і у можливості тлумачи-
ти факти [8, 76]. 
Він писав, що на практиці суддя може 

відступити від прецедента, або відділивши 
свою справу від частини прецедента, або 
відмінивши його, а також за допомогою ін-
ших прийомів. За словами Левелліна, немає 
такого прецедента, який би суд при сильно-
му бажанні не міг би проігнорувати. Судді, 
зазвичай, стараються не відміняти преце-
денти з тієї причини, що це може підірвати 
віру в авторитет судової системи і без необ-
хідності дестабілізувати правову систему-
[8, 76-77]. 
Ллевеллін знайшов золоту середину 

між свободою та обмеженнями судового 
угляду. Він зазначав, що обмеження на-
кладаються на суддів професійною етикою 
та правилами (обов’язковість слідувати ви-
значеним процедурам, застосовувати ви-

значені методи тлумачення права, прийма-
ти добре обдумані рішення; обов’язковість 
бути принциповим, бачити все, що ро-
биться очима інших людей, прагнення до 
справедливості як до головного ідеалу; 
спеціальна підготовка суддів; недоторкан-
ність, незалежність та чесність більшості 
суддів; змагальність процесу). Як резуль-
тат, саме звання «суддя» накладає певні 
обов’язки [1, 151]. Інші обмеження поля-
гають в тому, що судді підпорядковуються 
головному напрямку розвитку права у да-
ний період: їх дії, зазвичай, контролюють-
ся іншими суддями по ієрархії; вони зале-
жать від того, як інші виконують їхні роз-
порядження; судді знають, що для забез-
печення ефективності своїх рішень вони 
повинні, у кінцевому результаті, отримати 
суспільне схвалення своїх дій. Той факт, 
що при цьому судді мають достатньо ши-
року свободу, може викликати у хорошого 
судді почуття відповідальності, що і є само 
собою обмеженням та гарантією розсудли-
вого розпорядження своєю владою. При 
цьому професіоналізм судді полягає у зді-
бності переконати людей та мистецтві по-
казати, що він приймає рішення не просто 
тому, що така його воля, а тому, що воно 
достатньо обґрунтоване.
Один із провідних реалістів, суддя Дже-

ром Френк, у своїх ранніх роботах писав, 
що свобода судового угляду практично 
безмежна і погляд судді повинен бути на-
правлений лише на встановлення спра-
ведливості у конкретній справі. Проте, у 
більш пізніх своїх роботах, які він написав 
у період, коли вже отримав досвід судді, він 
говорив про те, що у реальності свобода су-
дового угляду все-таки стримується преце-
дентами. Він писав, що судді повинні бути 
дуже обережними при зміні прецедентів та 
відступлення від них особливо, якщо вони 
мають зворотню силу [9, 286-287]. Френк 
писав, що у тих випадках, де суд вправі за-
конно застосувати свободу угляду при ви-
рішенні справи, то йому необхідно прямо 
та чесно визнавати це. Така прозора по-
зиція буде у більшій мірі стримувати його 
суб’єктивізм [5, 286].
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Висновки
Отже, беручи до уваги професійний до-

свід представників американського право-
вого реалізму, можна дійти до висновку, що 
особливості процесу судового угляду поляга-
ють у тому, що існує середина між свободою 
судового угляду та його обмеженнями. До 
таких обмежень слід віднести: 1) процедуру 
та принципи судового процесу та прийнят-
тя рішень; 2) професійну етику; 3) підпоряд-
кування дії закону у певний період; 4) конт-
роль іншими суддями по ієрархії; 5) джере-
ла права; 6) відчуття необхідності досягнен-
ня справедливості; 7) змагальність процесу 
та необхідність вибору між двома альтер-
нативами, які пропонуються сторонами; 8) 
колегіальність судового процесу, а також 
даний перелік слід доповнити самим зван-
ням «суддя», яке накладає певні обов’язки. 
Реалісти зазначали, що навіть при достатньо 
широкій свободі судового угляду, у хорошо-
го судді виникає почуття відповідальності, 
що і є само собою обмеженням та гарантією 
розсудливого розпорядження своєю вла-
дою. 
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SUMMARY 
The article reveals the importance of 

judicial discretion in the light of the views of the 
representatives of the American legal realism. 
The author analyzes the features of the process 
of judicial discretion, which can both provide the 
freedom of the judges in making their decisions, 
and limit it.

АНОТАЦІЯ 
У статті розкривається значення судово-

го угляду через призму поглядів представників 
американського правового реалізму. Автором 
проаналізовано особливості процесу судового 
угляду, які можуть як надавати свободу судді 
при прийнятті ним рішення, так і обмежува-
ти її.
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ÏÅÐÅÄÓÌÎÂÈ ÐÅÀË²ÇÀÖ²¯ ÎÊÐÅÌÈÕ 
ÌÅÒÎÄÎËÎÃ²×ÍÈÕ Ï²ÄÕÎÄ²Â Ó ÞÐÈÄÈ×ÍÎÌÓ 

ÄÎÑË²ÄÆÅÍÍ²

В статье исследованы вопросы понятия 
и места методологического подхода в струк-
туре методологии юридических исследований. 
Обращено внимание на выделение изучения 
методологических подходов в отдельное ис-
следовательское направление. Сделан вывод о 
том, что методологический подход представ-
ляет синтез наиболее фундаментальных ха-
рактеристик метода науки и является фор-
мой его внешнего выражения.

Ключевые слова: методологический подход, ме-
тодология юридических исследований, метод науки.

 ÄÓÁÎÂ Ãåííàä³é Îëåêñ³éîâè÷ - êàíäèäàò þðèäè÷íèõ íàóê àñèñòåíò êàôåäðè 
òåîð³¿ ïðàâà òà äåðæàâè þðèäè÷íîãî ôàêóëüòåòó Êè¿âñüêîãî íàö³îíàëüíîãî 
óí³âåðñèòåòó ³ìåí³ Òàðàñà Øåâ÷åíêà

Постановка проблеми
Актуальність методологічної проблема-

тики обумовлюється тим, що, незважаючи 
на належність окремих питань юридичної 
методології до сфери наукового інтересу ви-
датних теоретиків права сучасності, вона 
на сьогодні розроблена недостатньо. Наве-
дену думку може, зокрема, проілюструва-
ти те, що ідея необхідності комплексної та 
системної розробки методологічних питань 
у вітчизняній юридичній науці активно на-
голошується, як мінімум протягом останніх 
п’ятдесяти років[7, c.8; 11, c.36; 18, c.144], 
тим не менш вона залишається нереалізова-
ною і на сьогодні. На жаль, наслідком цього 
є те, що навіть сучасні дослідники[22, c.7] 
вважають методологію одним із найбільш 
«слабких місць» юридичної науки.
Ключовою причиною такого стану ре-

чей зазвичай визнається відмова від методо-
логічного монополізму в юри дичній науці в 

пострадянських країнах, внаслідок якої на 
зміну однобічному соціально-економічному 
детермі нізму марксистської методології при-
йшло усві домлення багатовимірності розви-
тку права, а ра зом із цим – методологічна 
невизначеність та розгубленість[9, c.26].
В контексті наведеного є цілком законо-

мірним, що питання правової методології 
були визначені як пріоритетні для україн-
ської юридичної науки фактично вже у 1990-
х роках[13, c.143-150]. При цьому основни-
ми завданнями методологічних досліджень 
було визнано необхідність відходу від поло-
жень методологічного монізму та розвиток 
поліметодологічних підходів, які базуються 
на запереченні існування єдиних філософ-
ських основ науки.
На сьогоднішній день слід констатува-

ти принаймні часткове виконання постав-
лених перед українською юридичною на-
укою завдань. На відміну від методологічної 
традиції радянського періоду, яка характе-
ризувалася моністичністю своїх світогляд-
но-філософських засад, сучасна юридична 
наука використовує множину методологіч-
них підходів. За визнанням учених-юрис-
тів, найбільш розповсюдженими серед них 
є: діалектичний, метафізичний, матеріа-
лістичний, ідеалістичний, гностичний, аг-
ностичний, антропологічний, потребовий, 
персоналістичний, комунітарний (колекти-
віський), комунікативний, герменевтичний, 
синергетичний[14, c.6], комплексний, соціо-
логічний, прагматичний, системний і деон-
тологічний[4, c.280]. 
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Наявність такої багатої палітри методо-
логічних підходів об’єктивно обумовило те, 
що вони самі почали виступати як об’єкти 
відповідних досліджень. Осягнення їх осо-
бливостей як складової методології юри-
спруденції визначається деякими науков-
цями як одне із основних питань, які наразі 
постали перед юридичною наукою[23, c.62-
63]. Подекуди вивченню використовуваних 
в юридичній науці підходів до дослідження 
права прогнозується переростання в спе-
ціальний напрямок юридичної методоло-
гії[21, c.32] або філософії права[16].
Як уявляється, одним із перших завдань, 

яке має бути вирішено на шляху до форму-
вання такого розділу методологічних до-
сліджень є власне визначення поняття ме-
тодологічного підходу, його місця в системі 
методології юриспруденції та передумов їх 
реалізації в межах юридичних досліджень. 
Розгляд зазначених питань становить собою 
мету цієї статті.
Згідно до найбільш розповсюджених 

визначень, якими оперують сучасні учені-
юристи, методологічний підхід розуміється 
як:

- принципова методологічна орієнта-
ція дослідження, точка зору, з якої розгля-
дається об’єкт вивчення, поняття чи прин-
цип, що керує загальною стратегією дослі-
дження[2, c.74];

- форма поєднання світоглядно філо-
софської спрямованості з методичним ін-
струментарієм, що використовується в пев-
ній галузі дослідження[23, c.66]; 

- міждисциплінарниий загальнонау-
ковиий метод[10, c.47]; 

- побудована на гранично абстрак-
тних категоріях світоглядна аксіоматична 
ідея (засада), яка постулює загальний підхід 
до дослідження, вибір досліджуваних фактів 
та інтерпретацію його результатів[14, c.6].
Окрім наведених визначень в сучасній 

юридичній літературі методологічний під-
хід подекуди розуміється як вся сукупність 
знань про процес наукового дослідження[1, 
c.14], або ж це поняття ототожнюється із 
певним типом праворозуміння[23, c.66]. 
Вказівка на певний підхід також може кон-
текстуально означати і розгляд питання із 
певної точки зору, і оцінку з певних пози-

цій, і аналіз із залученням категорій та по-
нять певної науки чи метанаукової області, і 
претензію на застосування якогось науково-
го методу[21, c.40].
Констатуючи неоднозначність розумін-

ня поняття методологічного підходу слід за-
значити, що полісемантичність є характер-
ною для багатьох понять, що в тій чи іншій 
мірі стосуються методології юридичних до-
сліджень. Багата палітра визначень прита-
манна й ключовому поняттю цього «блоку» 
– поняттю «методологія», яке відносно до 
юридичних наук характеризується[16, c.63] 
як одне з найскладніших, багато-альтерна-
тивних і остаточно незрозумілих. 

 Відносно причин означеної ситуації, то 
слушною виглядає думка М.М. Тарасова, 
який вважає, що розуміння підходу в юри-
дичній науці довгий час залишалося прак-
тично на рівні смислів, внаслідок наявності 
в юридичній науці певної конвенції, що ле-
гітимувала цей термін в смислових контек-
стах, без визначення відповідного поняття 
чи навіть фіксації меж та правил його засто-
сування[21, c.43]. 
Крім цього, слід врахувати, що за визна-

нням дослідників методології юридичної 
науки, базовим рівнем її аналізу на сучасно-
му етапі визнаються не окремі пізнавальні 
засоби чи методи, а «основи науки»[8, c.155], 
виявлення та аналіз яких передбачає аналіз 
наукових знань як цілісної системи, що пе-
ребуває у стані розвитку.
На нашу думку, саме постановка пи-

тання про необхідність вивчення наукових 
методів як скадноорганізованої системи, 
що знаходиться у взаємодії із усіма іншими 
компонентами теоретичного знання, зна-
чне розширення предметного поля мето-
дологічної проблематики, що має місце на 
сучасному етапі розвитку науки, й зумовлює 
неоднозначність розуміння явищ, які тією 
або іншою мірою стосуються методології 
пізнання.
Виходячи із цього можна припустити, 

що поняттям методологічного підходу до-
слідники намагаються охопити ту частину 
основ науки (наукової картини світу, ідеалів 
та норм дослідження, філософських основ), 
що видається їм найбільш важливою у кон-
тексті проведення певного дослідження. 
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Не випадковим у цьому відношенні є 
те, що аналіз методологічного підходу здій-
снюється саме в контексті співвідношення із 
окремими компонентами основ науки. Втім, 
щодо питання такого співвідношення існу-
ють принаймні два варіанти вирішення. 
Відповідно до першого із них, методо-

логічний підхід представляється як одна із 
трьох частин методології юриспруденції по-
ряд із типом праворозуміння та інструмен-
тальною частиною методології[23, c.65]. За 
такого розуміння доктринально-ідеологічна 
складова методології (тип праворозуміння) 
розглядається як парадигма дослідниць-
кого бачення права, задаючи тим самим 
картину світу здійснюваного дослідження; 
інша складова, яка іменується стратегічною 
і власне представляє методологічний під-
хід, зумовлює загальну спрямованість дослі-
дження, а третя – інструментальна, стано-
вить собою набір конкретних пізнавальних 
інструментів.
Згідно до іншої позиції, методологічний 

підхід не включається до юридичної мето-
дології як складової частини, а натомість 
його власна структура представляється у 
вигляді трьох взаємопов’язаних компонен-
тів, що повністю відповідають компонентам 
основ юридичної науки. Серед таких ком-
понентів називаються: а) інструментальний, 
який охоплює певні стандартні процедури 
та методи отримання наукового знання; 
б) теоретико-концептуальний, на якому у 
формі категоріально-понятійних конструк-
цій формуються базові онтологічні постула-
ти про об’єкти досліджень, правила їх опису 
чи пояснення; в) світоглядний, який містить 
філософські та загальні світоглядні засади 
дослідження[8, c.155]. 
Як можна побачити із викладеного, різ-

ниця між наведеними варіантами розуміння 
місця методологічного підходу в структурі 
методології юридичних досліджень є досить 
суттєвою. По суті, за першого варіанту мето-
дологічний підхід виявляється підпорядко-
ваним картині світу та філософським осно-
вам, які не включаються до його змісту, а 
представляють собою самостійні компонен-
ти методології. В другому ж випадку методо-
логічний підхід охоплює всі основи науки, 
повною мірою включаючи їх компоненти до 

свого змісту, по суті являючи собою певний 
тип системи методології, побудованої вихо-
дячи із визначених онтологічних та гносео-
логічних засад.
На нашу думку, саме використання дру-

гого варіанту розуміння поняття методоло-
гічного підходу дозволяє будувати юридич-
ні дослідження виходячи із позицій принци-
пів плюралізму та додатковості, уникаючи 
при цьому еклектичного поєднання різно-
рідних початків та ідей, що погано узгоджу-
ються між собою, в силу чого не відповіда-
ють вимогам, що висуваються до наукових 
теорій. Наведений висновок видається оче-
видним, виходячи із того, що узгодження 
всіх без винятку компонентів основ науки 
є необхідною умовою для напрацювання 
адекватного методологічного інструмента-
рію, уникнення застосування пізнавальних 
засобів, ідеалів та норм дослідження, що ви-
ходять із взаємовиключних онтологічних 
підстав. Саме завдяки визначеності віднос-
но дисциплінарної онтології (картини світу) 
та філософських основ досліджень, що має 
здійснюватися в межах окремих підходів, 
видається можливим здійснення цілісного 
пізнання досліджуваної дійсності виходячи 
із заданих філософсько-світоглядних та цін-
нісних орієнтацій.
Зазначена позиція знаходить своє під-

твердження також в тому, що відмова від 
включення до змісту методологічного підхо-
ду онтологічних постулатів картини світу на 
етапі формулювання положень методологіч-
ного підходу, приводить дослідників, які за-
йняли таку позицію[24, c.10], до необхіднос-
ті виділення підвидів одного й того ж під-
ходу в залежності від типу праворозуміння, 
прийнятого на початках дослідження. При 
цьому такий прийом застосовується незва-
жаючи на визнання неналежності праворо-
зуміння до змісту поняття методологічного 
підходу. 
Виходячи із цього методологічний під-

хід, представляючи синтез найбільш фун-
даментальних характеристик методу науки 
і являючись формою його зовнішнього ви-
разу, задає принципові рамки адекватного 
застосування відповідних елементів методу 
в науковому дослідженні. Відносно методу 
науки методологічний підхід виступає його 
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виразом у вигляді філософських категорій, 
світоглядних уявлень і критеріїв застосу-
вання, поєднуючи таким чином певну дис-
циплінарну онтологію із гносеологічними 
засобами її пізнання. У зв’язку із цим осно-
вною функцією методологічного підходу ви-
знається залучення в юриспруденцію мето-
дологічних засобів як філософського і мета-
наукового плану так і інших наук.
Як випливає із викладеного, першо-

черговим кроком для реалізації окремих 
методологічних підходів постає побудова 
відповідної йому дисциплінарної онтології, 
тобто картини світу. При цьому основними 
засобами такої побудови, за рахунок яких 
вона може бути здійснена виступають кате-
горії відповідної метатеорії, що входять до 
філософських основ відповідного підходу. 
Зокрема, А.Машков, наголошуючи на необ-
хідності запровадження до методології до-
слідження юридичних явищ синергетично-
го підходу, вбачає необхідною умовою для 
цього «дещо нетрадиційне описання соціу-
му та його окремих підсистем[12, c.7]». При 
цьому «нетрадиційність» такого описання 
пов’язується у випадку синергетики саме 
із використанням як ключових її категорій 
та пояснювальних схем. До аналогічних 
висновків приходить і С. Гусарєв, обґрун-
товуючи тезу, згідно до якої застосування 
діяльнісного підходу передбачає досліджен-
ня динамічних аспектів соціальних явищ у 
взаємозв’язку із фактом існування людської 
діяльності[3, c.162].

 Наступним ключовим моментом у 
реалізації методологічного підходу метате-
оретичного рівня є запровадження до про-
цесу пізнання відповідних методологічних 
принципів. Зокрема, в межах синергетич-
ного підходу такими принципами визна-
ються: принцип «розуміння хаосу як відпо-
відної форми порядку», принцип «порядку 
через флуктуацію», принцип «альтернатив-
ності», принцип «фрактальності», принцип 
«нечіткості та невизначеності», принцип 
«обмеженості можливостей втручання та 
передбачення його наслідків»[12, c15-17]. 
В межах діяльнісного підходу основопо-
ложним визнається принцип діяльності[3, 
c.162], герменевтичний підхід, в свою чергу, 
базується на принципах автономії об’єкта, 

когерентності значення, актуальності зна-
чення тощо, системний підхід базується на 
принципах цілісності, протиставлення сис-
теми її ототожненню, розчленування цілого 
на елементи[6, c.327].
Останньою передумовою у реалізації 

певного методологічного підходу в межах 
методології дослідження державно-право-
вої дійсності є визначення набору методів, 
відповідних з одного боку відповідній кар-
тині світу, у рамках якої визначені світо-
глядні орієнтири та філософським основам 
підходу, що насамперед представлені по-
нятійно-категоріальним апаратом, а також 
методологічними принципами. Зокрема, в 
межах діяльнісного підходу визнається до-
пустимим використання таких методів як 
системний, функціональний, структурний, 
історичний, статистичний, метод порівнян-
ня[4, c.280]; евристичні можливості систем-
ного підходу пов’язуються, зокрема, із ви-
користанням математичних методів[5, c.19].

Висновки
Враховуючи викладене, слід дійти ви-

сновку згідно із яким провадження дослі-
джень юридичної методології на сучасному 
етапі розвитку вітчизняної науки відбу-
вається насамперед в межах розроблення 
окремих методологічних підходів до піз-
нання державно-правової дійсності. Самі 
ці підходи являють собою синтез знання 
світоглядно-філософського та конкретно 
наукового рівня виконуючи за своєю суттю 
роль загальнометодологічних та методич-
них директив щодо дослідження держав-
но-правової дійсності із визначених світо-
глядних та ціннісних позицій. В цей же 
час, варто відзначити, що на теперішній 
момент зазначений процес перебуває лише 
на початковому етапі свого розвитку. До-
слідження особливостей пізнання держав-
но-правової дійсності в межах окремих ме-
тодологічних підходів, як особливих форм 
буття методології юридичних наук, хоча й 
розширюються, проте наразі не виокрем-
лені в самостійний дослідницький напря-
мок ані теоретичної юриспруденції, ані фі-
лософії права. Невирішеними залишаються 
низка питань щодо інтеграції знання, отри-
маного в межах різних методологічних під-
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ходів, механізмів використання декількох 
підходів в межах одного дослідження, фор-
мулювання методологічних принципів та 
визначення переліку допустимих методів.
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The adequacy of the latest research in a 
branch of a state and law in current conditions 
is greatly determined by the availability of 
appropriate scientifi c tools and effective 
methodology. So exactly methodological 
research today are among the priority. The 
existence of a rich palette of methodological 
ways which are used in modern legal studies 
objectively led them to begin as objects of study 
. Awareness of their features as a component 
of their methodology of law is defi ned as one 
of the major issues which are currently facing 
legal science .Summing up, the article discussed 
the issue of the defi nition of the methodological 
way , its place in legal research methodology 
, and especially in the implementation of it in 
the process of cognition. Such methodological 
decision, introducing a synthesis of the most 
fundamental characteristics of the method 

of science and being a form of its external 
expression defi nes the fundamental principles 
of adequate application of the relevant elements 
of the method in scientifi c research . Relatively 
the method of science methodological way 
is its expression in the form of philosophical 
categories and ideas ,application criteria , 
combining in such way defi nite disciplinary 
ontology with epistemological means of its 
learning. The fi rst step to implement certain 
methodological means is to design the 
corresponding disciplinary ontology , so the 
pictures of the world. At the same time the major 
means of such a construction ,by which it can 
be implemented are the categories of defi nite 
metatheory that are included into the basis of 
this method. Another key point in the realisation 
of methodological way of metatheoretical level 
is the introduction to the process of learning 
relevant methodological principles. The last 
prerequisite in the implementation of certain 
methodological means within the methodology 
research of state- legal nature is to defi ne a set 
of methods appropriate on the one hand the 
corresponding picture of the world , which 
introduces certain ideological landmarks and 
philosophical basics of this method that fi rst of 
all is represented by conceptual and categorical 
means and methodological principles.

SUMMARY 
The article discusses the concept of 

methodological approach in the structure of legal 
research methodology. Attention is paid to the 
selection of methodological approaches to the study 
as individual research direction. It is concluded 
that the methodological approach is the synthesis of 
the most fundamental characteristics of the method 
of science, and it is a form of external expression.
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ØËßÕÈ Ï²ÄÂÈÙÅÍÍß ÅÔÅÊÒÈÂÍÎÑÒ² 
ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÒÈÂÍÎ-ÏÐÀÂÎÂÎÃÎ 
ÇÀÁÅÇÏÅ×ÅÍÍß ÊÎÍÒÐÎËÜÍÎ-

ÍÀÃËßÄÎÂÎ¯ Ä²ßËÜÍÎÑÒ² Ó ÑÔÅÐ² 
ÇÅÌÅËÜÍÈÕ Â²ÄÍÎÑÈÍ Â ÓÊÐÀ¯Í²

Раскрыто содержание понятия «эффек-
тивность контрольно-надзорной деятель-
ности». Определены основные факторы, 
определяющие развитие административно-
правового регулирования контрольно-надзор-
ной деятельности в сфере земельных отноше-
ний в Украине. Установлены основные пути 
повышения эффективности административ-
но-правового обеспечения контрольно-надзор-
ной деятельности в сфере земельных отноше-
ний в Украине.
Ключові слова: контрольно-наглядова діяль-

ність, адміністративно-правове забезпечення, нор-
мативно-правове регулювання, ефективність, зе-
мельні відносини.

 ÌÓÇÈ×ÓÊ Îëåêñàíäð Ìèêîëàéîâè÷ - äîêòîð þðèäè÷íèõ íàóê, ïðîôåñîð, 
äåêàí ôàêóëüòåòó ¹ 1 Õàðê³âñüêîãî íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó âíóòð³øí³õ 
ñïðàâ 

ÓÄÊ 349.415 (477)

Постановка проблеми
Ефективність контрольно-наглядової ді-

яльності у сфері земельних відносин в Укра-
їні як відповідне співвідношення між фак-
тичним результатом контролю й тими со-
ціальними цілями, на досягнення яких він 
був спрямований, має наразі надзвичайно 
важливе значення для розвитку всієї вітчиз-
няної земельної галузі.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій

Проблеми, пов’язані зі здійсненням 
контрольно-наглядової діяльності у сфері 
земельних відносин, розглядалися у пра-
цях С. Боголюбова, Д. Бусуйок, Р. Ємця, 
Т. Кичилюк, М. Климишина, Г. Ларіонова, 
І. Орєхової, О. Світличного, В. Семчика, 
С. Хом’яченко та ін.

Не вирішені раніше проблеми
В умовах активного реформування вітчиз-

няної земельної галузі права, стан адміністра-
тивно-правового забезпечення контрольно-
наглядової діяльності у сфері земельних 
відносин потребує постійного перегляду та 
аналізу з метою визначення можливих шля-
хів та напрямків його вдосконалення, що й 
зумовлює актуальність даної статті.

Метою статті є пошук шляхів підвищен-
ня ефективності системи адміністративно-
правового забезпечення контрольно-нагля-
дової діяльності у сфері земельних відносин 
в Україні, що передбачає визначення та 
вимір рівня ефективності контрольно-на-
глядової діяльності, встановлення критеріїв 
ефективності контрольно-наглядової діяль-
ності у сфері земельних відносин в Україні.
Виклад основного матеріалу. У сучасній 

юридичній літературі існує декілька під-
ходів до визначення та виміру рівня ефек-
тивності контрольно-наглядової діяльності. 
Найбільш поширеним слід визнати підхід, 
який, виходячи з визначення ефективності 
як певного уявлення про дієвість, результа-
тивність, здатність забезпечити досягнення 
відповідної соціальної мети, вимірює її рі-
вень за допомогою визначення ступеня збі-
гу фактичного результату з ідеальним, тоб-
то досягнення мети в оптимальні строки, з 
найменшими витратами часу, матеріальних 
коштів і сил [1, с.144]. 
Таким чином, можна визначити ефек-

тивність контрольно-наглядової діяльності 
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у сфері земельних відносин як співвідно-
шення між фактичним результатом конт-
ролю й тими соціальними цілями, на досяг-
нення яких він був спрямований. Слід по-
годитися із прихильниками даного підходу 
до з’ясування сутності та змісту категорії 
ефективності, що таке визначення ефектив-
ності, як співвідношення між результатом і 
встановленими завданнями, характеризує 
лише загальний зміст даного явища і не є, 
при цьому, засобом для його виміру, який 
можна використати для безпосереднього 
визначення ефективності діяльності [2, с.4]. 
Ефективність контрольно-наглядової ді-

яльності у сфері земельних відносин, що має 
надзвичайно важливе значення для розви-
тку всієї земельної галузі, може бути визна-
ченою за допомогою цілої низки критеріїв. 
Так, С. Диптан при оцінці ефективності 
контролю за використанням та охороною 
земель пропонує застосовувати такі основні 
критерії:

- кількість та обсяг земельних правопо-
рушень (облікові, аналітичні);

- надходження коштів до бюджетів усіх 
рівнів і на розрахункові рахунки підпри-
ємств і організацій (облікові, аналітичні);

- відвернення екологічного збитку (екс-
пертно-аналітичні, нормативні);

- стан земель (експертно-аналітичні, нор-
мативні, порівняльно-правові, моделюван-
ня) [3, с.12].
Аналізуючи ефективність контрольно-

наглядової діяльності, окрім її внутрішньої 
якості, можна досліджувати також її вплив 
на земельні відносини, зокрема, соціальний, 
економічний та юридичний аспекти. Со-
ціальний ефект контролю виявляється за 
його результатами в застосуванні відповід-
них заходів до осіб, які допустили порушен-
ня земельного законодавства, в тому числі 
й притягненні до юридичної відповідаль-
ності. Результатом такого контролю є по-
ліпшення соціальної структури колективів, 
адже керівні посади займатимуть найквалі-
фікованіші та найвідповідальніші особи, а 
в суспільстві поліпшиться довіра до влади, 
що є однією з основ соціальної стабільності 
в державі. 
Організаційний ефект полягає в тому, 

аби за підсумками діяльності контролюю-

чих органів сформулювати та реалізувати 
заходи щодо поліпшення структури самих 
контролюючих органів, що сприятиме під-
вищенню загального рівня управління, зо-
крема, через скорочення зайвих ланок чи 
створення нових, підвищення оперативнос-
ті управління та ін. [3, с.12-13]. 
Важливим аспектом ефективності конт-

рольно-наглядової діяльності є також юри-
дичний ефект, що характеризує вплив на 
свідомість і поведінку учасників контроль-
них відносин у земельній сфері з точки зору 
неухильного і точного застосування закону; 
відбиває, яким чином у результаті конт-
рольної діяльності зміцнюється законність у 
сфері земельних відносин, а також яким чи-
ном дана діяльність сприяє зміцненню пра-
восвідомості учасників земельних відносин 
[1, с.146]. 
Аналіз та оцінка соціальної, організацій-

ної і юридичної ефективності контрольно-
наглядової діяльності сприяють розкриттю 
можливостей її впливу на забезпечення за-
конності та правопорядку земельних відно-
син в умовах кардинального реформування 
земельної галузі права. Дослідження юри-
дичного ефекту передбачає необхідність 
аналізу таких питань, як правове закріплен-
ня суспільних потреб та інтересів, визначе-
ність меж правового регулювання, зумовле-
ність контрольної діяльності об’єктивними 
умовами розвитку суспільства, зміна сфери 
та типу правового впливу, чітке визначення 
видів юридичної відповідальності, що на-
стає за порушення нормативних приписів, 
механізму її реалізації та ін. [1, с.147].
Головним показником внутрішньої 

ефективності контрольно-наглядової діяль-
ності є ступінь нормативно-правового за-
безпечення раціонального використання 
та охорони земель, тож якість реформуван-
ня земельної галузі багато в чому залежить 
саме від успішності подальшого удоскона-
лення правових норм, які регулюють контр-
ольно-наглядову діяльність у даній сфері. 
Слід підкреслити, що сьогодні, як ніколи, 
вкрай необхідним видається виважений, 
системний підхід до реформування законо-
давства у земельній сфері з метою суттєвого 
покращення його здатності належним чи-
ном впливати на земельні правовідносини, 
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у тому числі й щодо відносин контролю за 
використанням і охороною земель в Укра-
їні. Дослідження ефективності законодав-
ства, яке регламентує контрольно-наглядо-
ву діяльність у земельній сфері, передбачає 
аналіз цілої низки питань, починаючи з пра-
вотворчості і закінчуючи реалізацією права 
та його прогнозуванням. 
До основних завдань нормативно-право-

вого забезпечення регулювання контроль-
но-наглядової діяльності у сфері земельних 
відносин в Україні можна віднести такі:

- закріплення у чинному законодав-
стві положень щодо визначення правово-
го статусу найважливіших контрольних 
суб’єктів у сфері земельних відносин з усі-
ма відповідними контрольно-наглядовими 
функціями;

- розробку й впровадження в законо-
творчу практику нормативно-правових ак-
тів, які б забезпечували, з одного боку, сис-
темний характер контрольної діяльності у 
сфері земельних відносин, а з іншого – дава-
ли б можливість своєчасного та адекватного 
відображення нових тенденцій соціально-
економічного розвитку даної галузі [4, с.289-
292].
Істотним недоліком сучасного стану нор-

мативно-правової бази є значне переважан-
ня норм, закріплених у підзаконних нор-
мативно-правових актах, тоді як ефективне 
регулювання контрольно-наглядової діяль-
ності у земельних відносинах, як і взагалі 
управління земельною сферою, можливе 
лише на підставі відповідних законодавчих 
актів, що мають містити в собі прозорі меха-
нізми реалізації повноважень відповідними 
органами влади, не допускати дублювання 
функцій в питаннях здійснення контролю 
та ін. [5, с.93]. 
Важливими завданнями на шляху удо-

сконалення стану нормативно-правового 
забезпечення контрольно-наглядової діяль-
ності у сфері земельних відносин в Україні є 
також належне визначення юридичних га-
рантій законності державного контролю та 
приведення чинного законодавства у відпо-
відність до сучасних вимог, спрямованих на 
захист правових, економічних і соціальних 
основ державного контролю, на забезпечен-
ня раціонального використання і відтворен-

ня природних ресурсів та охорону довкілля 
[6, с.3]. 
Проте, для ефективного здійснення 

контрольно-наглядової діяльності у сфе-
рі земельних відносин лише приведення 
у відповідність існуючої законодавчої бази 
недостатньо. Із даним завданням, спрямо-
ваним на вдосконалення контролю у зе-
мельній галузі, тісно пов’язані завдання 
забезпечення належної якості реалізації іс-
нуючих форм і методів контролю у сфері зе-
мельних відносин шляхом їх систематиза-
ції, групування у відповідні стадії та етапи, 
визначення та аналізу особливостей кон-
кретних форм контрольної діяльності. Зо-
крема, це стосується удосконалення поряд-
ку і системи ведення земельного кадастру 
та моніторингу земель з метою забезпе-
чення землевласників і землекористувачів 
інформацією про придатність земель та їх 
якість, використання цієї інформації у про-
цесі здійснення господарської діяльності, 
під час операцій купівлі–продажу, оренди 
земель, економічного стимулювання раці-
онального використання і охорони земель 
тощо [7, с.62]. 
Так, Стратегія державної екологічної 

політики України на період до 2020 року, 
виходячи з того, що удосконалення держав-
ного контролю за використанням та охо-
роною земель є невіддільним від поняття 
раціонального природокористування і прі-
оритету вимог екологічної безпеки у вико-
ристанні земельних ресурсів над економіч-
ними інтересами, передбачає необхідність 
розвитку державної системи моніторингу 
навколишнього природного середовища, 
складовою якої є моніторинг земель, шля-
хом її модернізації, посилення координації 
діяльності суб’єктів моніторингу та вдоско-
налення систем управління даними як осно-
ви для прийняття управлінських рішень [8]. 
Для забезпечення розвитку державної 

системи моніторингу навколишнього при-
родного середовища, спрямованого на на-
дання органам виконавчої влади, органам 
місцевого самоврядування і населенню сво-
єчасної, достовірної інформації про його 
стан, та з метою підвищення ефективності 
здійснення державного контролю за дотри-
манням природоохоронного законодавства 
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необхідно проаналізувати інформаційні 
потреби системи державного упр авління, 
створити єдину мережу спостережень, здій-
снити оптимізацію, модернізацію і технічне 
забезпечення системи моніторингу навко-
лишнього природного  середовища, вдоско-
налити метрологічне забезпечення прове-
дення спостережень, інтегрувати інформа-
ційні ресурси суб’єктів системи моні торингу 
і забезпечити функціонування єдиної авто-
матизованої підсистеми збирання, обро-
блення, проведення аналізу і збереження 
екологічних даних [8, п.4.11].  
Зміцнення інституціональної спромож-

ності системи державного екологічного 
контролю за дотриманням законодавства 
передбачає: 

- вдосконалення нормативно-правової 
бази щодо здійснення державного конт-
ролю у сфері охорони навколишнього при-
родного середовища та екологічної безпеки; 

- перегляд існуючої організаційної струк-
тури і розподілу повноважень територіаль-
них органів Державної екологічної інспек-
ції України; 

- здійснення комплексу заходів, спрямо-
ваних на підвищення рівня відповідальнос-
ті суб’єктів господарювання за виконання 
вимог природоохоронного законодавства; 

- врегулювання відносин у сфері здій-
снення громадського контролю за викорис-
танням природних ресурсів та охороною 
навколишнього природного середовища [8, 
п.4.11].

Висновки
Встановлено, що одним із головних по-

казників ефективності контрольно-наглядо-
вої діяльності є ступінь нормативно-право-
вого забезпечення використання та охорони 
земель, тож якість реформування земельної 
галузі багато в чому залежить саме від успіш-
ності удосконалення правових норм, які ре-
гулюють контрольно-наглядову діяльність 
у даній сфері, зокрема, точного визначення 
та закріплення правового статусу основних 
суб’єктів контрольної діяльності у даній сфе-
рі, чіткого регламентування форм і методів 
контролю у сфері земельних відносин шля-
хом їх систематизації, групування у відпо-
відні стадії та етапи, законодавчого врегу-

лювання самоврядного та громадського ви-
дів контролю за використанням і охороною 
земель в Україні, закріплення юридичних 
гарантій законності контрольно-наглядової 
діяльності та ін. Загальне завдання підви-
щення рівня ефективності адміністративно-
правового забезпечення контрольно-нагля-
дової діяльності у сфері земельних відносин 
також вимагає удосконалення існуючих ме-
ханізмів реалізації відповідних адміністра-
тивних процедур контролю, оптимізації 
їх структури та функціональних зв’язків. 
Виявлено, що одним із найбільш дієвих 
заходів контролю за додержанням законо-
давства у сфері земельних відносин та за-
безпеченням раціонального використання 
земельних ресурсів, збереження їх якісного 
стану є моніторинг земель, адже прийняття 
ефективних управлінських рішень щодо до-
тримання норм чинного законодавства за-
лежить у першу чергу від наявності точних, 
науково обґрунтованих даних про якісний 
стан земель та зміни, що в них відбуваються.
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SUMMARY 
The essence of the notion «effectiveness of 

control and supervisory activity » is reveal. The 
content of main factors of improvement of control 
and supervisory activity in the land relations 
sphere in Ukraine is considered. The directions of 
improvement of Ukraine legislation which regulate 
the control and supervisory activity in the land 
relations sphere are offered.

АНОТАЦІЯ 
Розглянуто сутність поняття «ефектив-

ність контрольно-наглядової діяльності». Ви-
значено основні чинники, що впливають на 
ефективність контрольно-наглядової діяльнос-
ті у сфері земельних відносин в Україні. Вста-
новлено основні шляхи підвищення ефектив-
ності адміністративно-правового забезпечення 
контрольно-наглядової діяльності у сфері зе-
мельних відносин в Україні.
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ÄÎÁÐÎÂ²ËÜÍÅ ÎÁ’ªÄÍÀÍÍß 
ÒÅÐÈÒÎÐ²ÀËÜÍÈÕ ÃÐÎÌÀÄ ÐÅÃ²ÎÍÓ

В статье рассматривается процесс до-
бровольного объединения территориальных 
общин в Харьковской области, анализируется 
правовое регулирование такого объединения, 
отмечаются недостатки законодательного 
обеспечения добровольного объединения тер-
риториальных общин.

Ключові слова: територіальна громада, 
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5 лютого 2015 року Верховна Рада Укра-
їни прийняла Закон України «Про добро-
вільне об’єднання територіальних громад» 
[3]. Необхідність такого закону обумовлена 
протирічністю ст. 6 Закону України «Про 
місцеве самоврядування» [5], відсутністю 
правової процедури об’єднання територі-
альних громад сіл, селищ, міст. Метою за-
кону є встановлення порядку об’єднання 
територіальних громад сіл, селищ, міст і 
надання державної підтримки об’єднаним 
територіальним громадам. Реформу адміні-
стративно-територіального устрою, складо-
вою якої є добровільне об’єднання терито-
ріальних громад, необхідно пов’язувати з 
прийняттям Закону України «Про внесен-
ня змін до Конституції України (щодо де-
централізації влади)» [2]. 
Основні зміни до Конституції передба-

чають:
- запровадження трирівневої системи 

адміністративно-територіального устрою 
України – область, район, громада з по-
всюдністю місцевого самоврядування;

- передачу функцій виконавчої влади 
від місцевих адміністрацій виконавчим ор-
ганам рад відповідного рівня;

- розподіл повноважень між органами 
місцевого самоврядування за принципом 
субсидирності і наділення саме громад мак-
симально широким колом повноважень;

- чітке забезпечення повноважень орга-
нів місцевого самоврядування необхідними 
фінансовими ресурсами, в тому числі через 
їх участь у загальнодержавних податках;

- ліквідацію державних адміністрацій і 
створення натомість державних представ-
ництв з тільки контрольно-наглядовими і 
корекційними, а не виконавчими функціями. 
Головною метою реформи є скасування 

районного поділу України, замість кількох 
десятків районів в області мають бути ство-
рені 4-6 повітів. Межі областей, які пропо-
нується називати регіонами, не будуть змі-
нюватись. Повіти формуються за критерієм 
кількості населення і компактності, тобто в 
кожному повіті буде від 150 до 400 тисяч 
населення. Загалом вся Україна поділяєть-
ся на 120-130 повітів. Нижче повіту буде 
громада – найнижча адміністративна оди-
ниця. Концепція полягає в об’єднанні сіл у 
крупні громади, щоб надати їм широку фі-
нансову та управлінську автономію. 
Реалізація закону про добровільне 

об’єднання громад, як частина загальної 
реформи по децентралізації влади, на дум-
ку автора, має бути здійснена не до, а піс-
ля прийняття змін до Конституції України, 
оскільки після реформи зміниться сама ідея 



Àäì³í³ñòðàòèâíå ïðàâî

32Ïðàâî.ua ¹ 1, 2016

проведення адміністративно-територіаль-
ного устрою.
Громади, повіти, регіони (як плануєть-

ся називати сільські громади, райони і об-
ласті після децентралізації) повинні мати 
достатні ресурси для економічного розви-
тку, перспективу фінансової самостійності. 
Прийняття Закону України «Про добро-

вільне об’єднання територіальних громад» 
викликало неабиякий резонанс у мешкан-
ців Харківської області. Як посадові особи 
органів виконавчої влади та місцевого са-
моврядування, так і широка громадськість 
з розумінням ставляться до необхідності 
перемін і висловлюють конкретні пропо-
зиції по здійсненню процедури об’єднання. 
З метою формування моделі ефектив-

ного територіального устрою Харківсько-
го регіону, забезпечення самодостатності 
територіальних громад, надання їм відпо-
відних матеріальних і фінансових ресур-
сів, створення необхідних умов для ефек-
тивного управління територією регіону та 
об’єктами соціальної інфраструктури, Хар-
ківська обласна державна адміністрація 
вважає доцільним проведення добровіль-
ного об’єднання територіальних громад і 
вживає для цього належні організаційно-
правові заходи.
Департаментом економіки і міжнарод-

них відносин Харківської обласної держав-
ної адміністрації (далі ХОДА) спільно з де-
партаментом фінансів, юридичним депар-
таментом, департаментом масових комуні-
кацій у червні 2015 року був розроблений 
проект Перспективного плану формування 
територіальних громад Харківської області 
(далі Перспективний план), який був за-
тверджений Харківською обласною радою. 
У підготовці проекту брали участь спеці-
ально створені для цієї мети Робоча гру-
па з підтримки та впровадження заходів 
з добровільного об’єднання територіаль-
них громад та регіональний Офіс з питань 
впровадження реформ. 
Громадські обговорення проекту Пер-

спективного плану були проведені у всіх 
районах Харківської області, в засобах ма-
сової інформації, положення проекту були 
розміщені на офіційному веб-сайті Облдер-
жадміністрації, що викликало активну ре-

акцію населення, у зв’язку з чим до Робочої 
групи з підтримки та впровадження заходів 
з добровільного об’єднання територіаль-
них громад надійшло більше тисячі пропо-
зицій, зауважень та рекомендації, які були 
розглянуті при доопрацюванні проекту [6].
В усіх районах області відбулися семіна-

ри-наради з головами міських, сільських та 
селищних рад та з депутатами місцевих рад 
і працівниками органів місцевого самовря-
дування. 
Проведені також виїзні консультації 

членів обласної Робочої групи та експер-
тів Офісу з питань впровадження реформ 
з проблем діяльності місцевого самовря-
дування, децентралізації повноважень ор-
ганів виконавчої влади, з громадськістю 
міст та районів, надавалась методична та 
інформаційна підтримка органам місцевого 
самоврядування та райдержадміністраціям 
по розробці пропозицій до організації про-
цесу проведення добровільного об’єднання 
територіальних громадян.
Проект Перспективного плану фор-

мування об’єднаних територій громад 
Харківської області був розроблений на 
основі Закону України «Про добровільне 
об’єднання територіальних громад» та по-
станови Кабінету Міністрів України «Про 
затвердження Методики формування спро-
можних територіальних громад» [4].
У Перспективному плані формування 

територій громад Харківської передбачено 
створення 59 спроможних територіальних 
громад, замість існуючих нині 459. Пер-
спективний план об’єднання територіаль-
них громад Харківської області розробляв-
ся з урахуванням фундаментальних поло-
жень про компетенцію і повноваження ор-
ганів місцевого самоврядування в Україні, 
спрямованих на комплексне надання по-
слуг місцевому населенню та забезпечення 
життєдіяльності територіальних громад. 
За станом на кінець 2015 року 40 територі-
альних громад із 59 вже готові об’єднатися. 
Об’єднання територіальних громад Хар-
ківщини стає зрозумілим для населення і 
системним за характером реалізації. Вказа-
ні вище 40 територіальних громад напра-
вили запрошення до об’єднання 300 сіль-
ським і селищним радам [7]. 
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При розробці Перспективного плану 
формування територіальних громад Хар-
ківської області враховувалися соціально-
економічні показники сільських, селищ-
них, міських та районних рад, кількість 
населення, в тому числі дітей шкільного 
та дошкільного віку, кількість населених 
пунктів та кількість місцевих рад, які їх 
представляють, обсяг доходів існуючих 
територіальних громад та обсяг доходів 
(розрахунковий) спроможної територіаль-
ної громади. По кожній майбутній тери-
торіальній громаді враховувалась також 
критична (найбільша) відстань між потен-
ціальним адміністративним центром та на-
селеним пунктом і забезпеченість території 
транспортними комунікаціями.
Саме критичні відстані між окремими 

населеними пунктами та потенціальни-
ми адміністративними центрами є тими 
вузькими місцями проекту реформуван-
ня території Харківської області, які мо-
жуть причинити незручності в майбут-
ньому членам територіальних громад. 
Так, у Барвенківському районі відстань 
між с. Мар’ївкою нині Іванівсько-Другої 
сільської ради і центром об’єднаної тери-
торіальної громади (м. Барвінкове) скла-
дає 56 км; відстань між с. Майдан Сидо-
ренківської селищної ради і Валками (по-
тенціальним адміністративним центром) 
становить 48 км, відстань між с. Зелений 
Гай Павлівської сільської ради і селищем 
Краснопавлівкою (потенціальним адміні-
стративним центром) становить 51 км і та-
ких населених пунктів відстань для яких 
до потенціальних адміністративних цен-
трів становить десятки кілометрів, можна 
нарахувати також десятки. Враховуючи 
сучасний стан внутрішньорайонних доріг 
та забезпеченість автотранспортними пе-
ревезеннями, проблеми обслуговування 
населення таких населених пунктів, осо-
бливо, у сфері охорони здоров’я, освіти, 
соціальної допомоги, надання адміністра-
тивних послуг стають надзвичайно акту-
альними.
Особливої уваги в процесі формуван-

ня моделі ефективного територіального 
устрою області на базовому рівні, створен-
ня об’єднаних територіальних громад, за-

слуговують питання обслуговування дітей 
шкільного і дошкільного віку віддалених 
населених пунктів. Уплатнівська спромож-
на (об’єднана) територіальна громада Близ-
нюківського району буде об’єднувати п’ять 
нинішніх сільських рад, до складу яких 
входить 26 населених пунктів, у яких про-
живає 539 дітей шкільного віку і 259 дітей 
дошкільного віку, або 21 дитина шкільного 
віку в середньому в селі, 10 дітей дошкіль-
ного віку при цьому в селі Пролетарське, 
яке від Уплатнівки знаходиться за 29 км. 
У тому ж Близнюківському районі Добро-
вільська спроможна територіальна громада 
за проектом буде об’єднувати 37 населених 
пунктів, у яких проживає 479 дітей шкіль-
ного віку і 262 дитини дошкільного віку, або 
в середньому в кожному населеному пункті 
13 дітей шкільного віку і 8 дітей дошкільно-
го віку. При цьому с. Ганно-Рудаєве розта-
шоване від потенціального адміністратив-
ного центру Добровілля за 32 км. Вказані 
обставини спонукають органи виконавчої 
влади і місцевого самоврядування вжити 
низку заходів по забезпеченню діяльності 
малочисельних шкіл, дитячих дошкільних 
закладів, медичних установ, транспортних 
підприємств, ремонту і підтриманню на-
лежного стану доріг.
Попри тих проблем, які настають з ре-

формуванням територіальних громад, об-
ласна державна адміністрація підтримує 
процес формування спроможних територі-
альних громад як перспективу подальшого 
розвитку місцевого самоврядування та вдо-
сконалення їх діяльності.
Однозначно із схваленням ідеї 

об’єднання територіальних громад, ви-
раженої в законі «Про добровільне 
об’єднання територіальних громад» і вжит-
тям конкретних заходів по його реаліза-
ції, передбачених у Перспективному плані 
формування території громад Харківської 
області, не можна оминути й окремі деталі 
вказаного закону, які необхідно розв’язати 
для його практичного виконання.
У Законі неконкретно відображені кри-

терії об’єднання територіальних громад, 
зокрема в п.4 ч.1 ст. 4 (історичні, природні, 
етнічні, культурні й інші фактори), у п.5 ч.1 
ст. 4 Закону (якість і доступність публічних 
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SUMMARY 
The article deals the process of voluntary 

association of territorial communities in Kharkiv 
region, analyzes the legal regulation, such 
association, are marked disadvantages legislative 
maintenance of voluntary association of territorial 
communities.

АНОТАЦІЯ 
В статті розглядається процес добро-

вільного об`єднання територіальних громад в 
Харківській області та аналізується правове 
регулювання такого об`єднання, відмічаються 
недоліки законодавчого забезпечення добровіль-
ного об`єднання територіальних громад.

послуг, які представлені об’єднананою те-
риторіальною громадою, не можуть бути 
нижчими, чим до об’єднання). 
У Законі немає уточнення заходів, які 

мають бути включені в план організацій-
них заходів по проведенню добровільного 
об’єднання територіальних громад, не ви-
значено і поняття «зовнішніх меж юрис-
дикції об’єднаних територіальних громад» 
(п.2 ч.1 ст.4 Закону) і не розкритий зміст 
якості і доступності публічних послуг (п.5 
ч.1 ст.4 Закону). Необхідно також уточни-
ти, яка кількість членів територіальної гро-
мади вносить пропозицію про об’єднання 
громад та яким чином проводиться громад-
ське обговорення внесеної пропозиції. По-
рядок об’єднання територіальних громад 
не в повній мірі враховує особливості соці-
ально-демографічного потенціалу громад, 
структуру і регіональні особливості еконо-
міки регіону, розміщення галузевих комп-
лексів та соціально-культурних об’єктів.
Децентралізація і добровільне 

об’єднання територіальних громад уне-
можливлять узурпацію влади і відкриють 
реальні можливості для розбудови місце-
вого самоврядування, зокрема забезпечать 
громадам можливість управління землями 
за межами населених пунктів.
Завдяки законодавчим змінам та вжи-

тим організаційним заходам в Україні 
розпочався реальний процес об’єднання 
громад. Внаслідок проведеної бюджетної 
децентралізації відбулося зростання місце-
вих бюджетів на понад 40%. Для підтримки 
проектів та програм місцевого самовряду-
вання в Державному бюджеті передбачено 

понад 2,9 млрд. грн., у зв’язку з чим в Укра-
їні реалізується більше як 850 проектів, пе-
реважна частина з яких була завершена до 
кінця минулого року. [1] Децентралізація 
влади і об’єднання територіальних громад 
маємо сприймати як фактор забезпечення 
стабільності конституційного ладу в Укра-
їні. 
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В статье с учетом научных взглядов 
ученых и положений национального законо-
дательства, которое регулирует отношения 
в исследуемой сфере, определены виды обще-
ственных субъектов управления финансовой 
системой Украины. С учетом анализа норм 
законодательства сформулировано авторское 
понятия «общественных субъектов управле-
ния финансовой системой Украины». К ука-
занным субъектам отнесены: политические 
партии, общественные организации, а также 
индивидуальные общественные субъекты (фи-
зические лица).
Ключові слова: громадянин, суб’єкт управління, 

фінансова система, громадський суб’єкт управління, 
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Постановка проблеми
Відповідно до конституційних поло-

жень, єдиним джерелом влади в Україні є 
народ. Зазначимо, що ще не так давно вище-
наведені положення мали декларативний 
характер і в реальному житті реалізувати їх 
було майже неможливо. Разом із тим рево-
люційні події в нашій державі довели, що 
народ виступає могутньою силою, яка може 
відстоювати свої права, свободи й інтереси 
незалежно від волі та пріоритетів політиків, 
що при владі. У даний час спостерігається 
тенденція до посилення громадських ру-
хів, направлених на вирішення поточних 
проблем, з якими в повсякденному житті 
зіштовхуються як мільйони українців, так і 
держава в цілому. Не є виключенням і сфера 
управління фінансовою системою, провідне 

місце в якій посідають громадські суб’єкти 
таких правовідносин. Отже, на сьогодні, як 
ніколи, є актуальним дослідження сутності 
вищенаведених суб’єктів та визначення їх 
видів. 

Стан дослідження
Дослідженню суб’єктів управління фі-

нансовою системою присвячували увагу у 
своїх наукових роботах Г. Атаманчук, В. Ба-
куменко, Л. Вороніна, А. Дадашев, С. Дубен-
ко, О. Коротич, М. Круглов, В. Мельничен-
ко, П. Надолішній, Н. Нижник, В. Родіоно-
ва, В. Стоян, Д. Черник, С. Шохін, Л. Юзь-
ков, С. Юрій та ін. Але більш детального та 
всебічного вивчення потребує дослідження 
поняття, видів та особливостей громадських 
суб’єктів управління фінансовою системою 
України.

Тому метою статті є: визначення по-
няття, видів та особливостей громадських 
суб’єктів управління фінансовою системою 
України.

Виклад основного матеріалу
У контексті досліджуваного питання за-

значимо, що ст. 36 Конституції України вста-
новила, що громадяни України мають право 
на свободу об’єднання в політичні партії та 
громадські організації для здійснення й за-
хисту своїх прав і свобод та задоволення 
політичних, економічних, соціальних, куль-
турних й інших інтересів, за винятком об-
межень, встановлених законом в інтересах 
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національної безпеки та громадського по-
рядку, охорони здоров’я населення або за-
хисту прав і свобод інших людей. Зокрема, 
політичні партії в Україні сприяють форму-
ванню та вираженню політичної волі грома-
дян, беруть участь у виборах. Членами полі-
тичних партій можуть бути лише громадяни 
України. Обмеження щодо членства в полі-
тичних партіях встановлюються виключно 
Конституцією та законами України [1]. За-
значимо, що нормативно-правовим актом, 
який визначає особливості адміністратив-
но-процесуального статусу політичних пар-
тій виступає Закон України “Про політичні 
партії” від 5 квітня 2001 року. Так, згідно 
із положеннями зазначеного вище акта за-
конодавства, політична партія представляє 
собою зареєстроване згідно з законом до-
бровільне об’єднання громадян – прихиль-
ників певної загальнонаціональної програ-
ми суспільного розвитку, що має заа свою 
мету сприяння формуванню та вираженню 
політичної волі громадян, бере участь у ви-
борах та інших політичних заходах. Варто 
зазначити, що законодавство наділяє полі-
тичні партії певним обсягом прав, які вони 
можуть використовувати в тому числі і як 
суб’єкти управління фінансовою системою: 
вільно провадити свою діяльність у межах, 
передбачених чинним національним зако-
нодавством; брати участь у виборах Прези-
дента України, до Верховної Ради України, 
до інших органів державної влади, органів 
місцевого самоврядування та їх посадових 
осіб у порядку, встановленому відповід-
ними законами України; використовувати 
державні засоби масової інформації, а також 
засновувати власні засоби масової інформа-
ції, як передбачено відповідними законами 
України; підтримувати міжнародні зв’язки з 
політичними партіями, громадськими орга-
нізаціями інших держав, міжнародними та 
міжурядовими організаціями, засновувати 
(вступати між собою)  міжнародні спілки з 
додержанням вимог законодавства; ідейно, 
організаційно та матеріально підтримувати 
молодіжні, жіночі й інші об’єднання грома-
дян, подавати допомогу в їх створенні [2]. 
Слід відмітити той факт, що, на відміну 

від груп, що впливають на політичні події, 
керівництво країни та громадську думку, 

політичні партії прагнуть опанувати владою 
безпосередньо. З огляду на політичні очіку-
вання та настрої певної частини населення, 
вони програмно розробляють шляхи розви-
тку держави та суспільства, й у разі перемо-
ги на виборах втілюють у життя політичну 
програму через завоювання більшості в пар-
ламенті, формування уряду, призначення 
на державні посади, прийняття відповідних 
законів. Як первинні політичні інститути, 
вони є сполучною ланкою між народом і ви-
щими органами держави, яка є інститутом 
публічної влади; служать елементом демо-
кратії; реалізують принципи політичного 
плюралізму [3, с. 98]. Таким чином, з ана-
лізу вищенаведеного здається можливим ді-
йти  до висновку стосовно того, що політич-
ні партії як суб’єкти управління фінансовою 
системою України є первинними політични-
ми інститутами, діяльність яких спрямована 
на закладення загальнодержавних основ у 
цій сфері через виявлення волі населення, 
що реалізується у відповідних програмах ді-
яльності політичних партій. 
Наступним громадським суб’єктом 

управління фінансовою системою, як слідує з 
аналізу наведених вище конституційних по-
ложень виступають громадські об’єднання. 
Правові й організаційні засади реалізації 
права на свободу об’єднання, гарантованого 
Конституцією України та міжнародними до-
говорами України, згода на обов’язковість 
яких надана Верховною Радою України, по-
рядок утворення, реєстрації, діяльності та 
припинення громадських об’єднань визна-
чено на рівні Закону України “Про громад-
ські об’єднання” від 22 березня 2012 року. 
Вищенаведений нормативно-правовий акт 
виділяє два види громадських об’єднань 
у залежності від їх організаційно-правової 
форми утворення – громадська організація 
та громадська спілка. Так, під громадською 
організацією законодавець розуміє громад-
ське об’єднання, засновниками та членами 
(учасниками) якого є фізичні особи. У свою 
чергу, громадська спілка – це  громадське 
об’єднання, засновниками якого є юридич-
ні особи приватного права, а членами (учас-
никами) можуть бути юридичні особи при-
ватного права та фізичні особи. Варто зазна-
чити, що чинне національне законодавство 
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наділяє громадські об’єднання комплексом 
прав [4], які можуть реалізовуватися ними, в 
тому числі задля здійснення управління фі-
нансовою системою: 

1) вільно поширювати інформацію про 
свою діяльність, пропагувати свою мету 
(цілі). Із цього приводу зазначимо, що згід-
но із Законом України “Про інформацію” 
від 2 жовтня 1992 року, інформація – будь-
які відомості та/або дані, які можуть бути 
збережені на матеріальних носіях або відо-
бражені в електронному вигляді [5]; 

2) звертатися в порядку, визначеному за-
коном, до органів державної влади, органів 
влади Автономної Республіки Крим, органів 
місцевого самоврядування, їх посадових і 
службових осіб з пропозиціями (зауважен-
нями), заявами (клопотаннями), скаргами. 
Зазначене право деталізується в Законі 
України “Про звернення громадян” від 2 
жовтня 1996 року. Зокрема, в положеннях 
вищенаведеного нормативно-правового 
акта встановлено, що громадяни України 
мають право звернутися до органів дер-
жавної влади, місцевого самоврядування, 
об’єднань громадян, підприємств, установ, 
організацій незалежно від форм власності, 
засобів масової інформації, посадових осіб 
відповідно до їх функціональних обов’язків 
із зауваженнями, скаргами та пропозиція-
ми, що стосуються їх статутної діяльності, 
заявою або клопотанням щодо реалізації 
своїх соціально-економічних, політичних та 
особистих прав і законних інтересів та скар-
гою про їх порушення [6];

3) одержувати в порядку, визначено-
му законом, публічну інформацію, що зна-
ходиться у володінні суб’єктів владних по-
вноважень, інших розпорядників публічної 
інформації. Порядок здійснення та забез-
печення права кожного на доступ до інфор-
мації, що знаходиться у володінні суб’єктів 
владних повноважень, інших розпорядни-
ків публічної інформації, визначено на рівні 
Закону України “Про доступ до публічної 
інформації” від 13 січня 2011 року. У ст. 1 
зазначеного акта законодавства вказано, 
що публічна інформація – це відображена 
та задокументована будь-якими засобами 
й на будь-яких носіях інформація, що була 
отримана або створена в процесі виконан-

ня суб’єктами владних повноважень своїх 
обов’язків, передбачених чинним законо-
давством, або яка знаходиться у володінні 
суб’єктів владних повноважень, інших роз-
порядників публічної інформації [7].

4) брати участь у порядку, визначено-
му законодавством, у розробленні проектів 
нормативно-правових актів, що видаються 
органами державної влади, органами вла-
ди Автономної Республіки Крим, органами 
місцевого самоврядування та стосуються 
сфери діяльності громадського об’єднання 
та важливих питань державного та суспіль-
ного життя. На нашу думку, вищенаведене 
законодавчо закріплене право громадських 
об’єднань є чи не найважливішим їх пра-
вом як суб’єктів управління фінансовою 
системою, оскільки шляхом його реалізації 
такі суб’єкти впливають на встановлення 
загальнообов’язкових правил поведінки в 
цій сфері;

5) проводити мирні зібрання. Із цього при-
воду слід погодитися із позицією Ю. М. Леміш-
ко, який під час дослідження особливостей 
конституційно-правових основ участі грома-
дян України в масових публічних заходах 
звертає увагу на те, що право на мирні зі-
брання – це політичне право, за допомогою 
якого громадяни отримують гарантовану 
конституцією можливість вільно збирати-
ся на певні масові заходи з метою спільно-
го обговорення тих чи інших проблемних 
питань, подій, дій і рішень органів влади, 
вироблення спільної позиції з цих питань і 
вільного її проголошення з метою доведен-
ня її до широкого загалу, і, насамперед, – до 
органів публічної влади. Через це колектив-
не політичне право, наголошує вчений, ви-
словлюється громадська позиція чи протест 
різноманітних соціальних груп, політичних 
об’єднань та інших спільнот, кожного сві-
домого громадянина, формується та прояв-
ляється громадська й політична активність, 
здійснюється громадський контроль за дер-
жавною владою й органами місцевого само-
врядування, реалізуються та захищаються 
інші права та свободи громадян [8, с. 46]. 
Події останніх років свідчать, що законодав-
че закріплене право громадських об’єднань 
збиратися мирно є ефективним інструмен-
тарієм впливу на органи влади, в тому числі 
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щодо питань, пов’язаних із управлінням фі-
нансовою системою;

6) здійснювати інші права, не заборонені 
законом. Даний пункт свідчить про те, що 
перелік прав громадських об’єднань не є ви-
черпним і може бути доповнений положен-
нями інших законодавчих актів. 
Із приводу останнього хотілось би за-

уважити, що наведений перелік, зокрема, 
може бути доповнений такою сферою функ-
ціонування громадських об’єднань, як бла-
годійна діяльність, яка в теперішній склад-
ний для нашої країни час набуває особливої 
значущості й активності. При цьому слід 
відмітити той факт, що здійснення благо-
дійної діяльності притаманне не тільки для 
громадських організацій, а й для пересічних 
громадян та їх неформальних об’єднань. 
Зазначимо, що загальні засади благодійної 
діяльності в Україні, правове регулювання 
відносин у суспільстві, спрямованих на роз-
виток благодійної діяльності, утвердження 
гуманізму та милосердя, а також сприятливі 
умови для утворення та діяльності благодій-
них організацій визначено на рівні Закону 
України “Про благодійну діяльність та бла-
годійні організації” від 5 липня 2012 року. 
Благодійна діяльність у положеннях вище-
наведеного нормативно-правового акта ви-
значена як добровільна особиста та/або май-
нова допомога для досягнення визначених 
законодавством цілей, що не передбачає 
одержання благодійником прибутку, а та-
кож сплати будь-якої винагороди або ком-
пенсації благодійнику від імені або за до-
рученням бенефіціара (набувача благодій-
ної допомоги (фізична особа, неприбуткова 
організація або територіальна громада), що 
одержує допомогу від одного чи кількох 
благодійників для досягнення цілей, визна-
чених законодавством [9].
Як ми зазначали вище, окремі громад-

ські організації можуть здійснювати благо-
дійну діяльність і в такому разі набувати 
адміністративно-правового статусу благо-
дійних організацій, під якими в ст. 1 Зако-
ну України “Про благодійну діяльність та 
благодійні організації” розуміється юри-
дична особа приватного права, установчі 
документи якої визначають благодійну ді-
яльність в одній чи кількох сферах, визна-

чених законодавством, як основну мету її 
діяльності. Зазначимо, що метою благодій-
них організацій не може бути одержання і 
розподіл прибутку серед засновників, чле-
нів органів управління, інших пов’язаних з 
ними осіб, а також серед працівників таких 
організацій. Серед благодійних організацій 
чинне національне законодавство називає: 
1) благодійне товариство – визнається бла-
годійна організація, яка створена не менше 
ніж двома засновниками та діє на підставі 
статуту; 2) благодійну установу – визнаєть-
ся благодійна організація, установчий акт 
якої визначає активи, які один або кілька 
засновників передають для досягнення ці-
лей благодійної діяльності за рахунок таких 
активів та/або доходів від таких активів; 3) 
благодійний фонд – визнається благодійна 
організація, яка діє на підставі статуту, має 
учасників та управляється учасниками, які 
не зобов’язані передавати цій організації 
будь-які активи для досягнення цілей бла-
годійної діяльності [5]. 
Окрім благодійних організацій, серед 

суб’єктів благодійної діяльності ст. 4 Зако-
ну України “Про благодійну діяльність та 
благодійні організації” називає також бла-
годійників, під яким законодавець розуміє 
дієздатну фізичну особу або юридичну осо-
бу приватного права (у тому числі благодій-
ну організацію), яка добровільно здійснює 
один чи декілька видів благодійної діяль-
ності. Зазначимо, що сферами благодійної 
діяльності є: освіта; охорона здоров’я; еко-
логія, охорона довкілля та захист тварин; 
запобігання природним і техногенним ка-
тастрофам та ліквідація їх наслідків, допо-
мога постраждалим внаслідок катастроф, 
збройних конфліктів і нещасних випадків, а 
також біженцям та особам, які перебувають 
у складних життєвих обставинах; опіка та 
піклування, законне представництво та пра-
вова допомога; соціальний захист, соціальне 
забезпечення, соціальні послуги та подолан-
ня бідності; культура та мистецтво, охорона 
культурної спадщини; наука та наукові до-
слідження; спорт і фізична культура; права 
людини та громадянина й основоположні 
свободи; розвиток територіальних громад; 
розвиток міжнародної співпраці України; 
стимулювання економічного росту та роз-
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витку економіки України й її окремих регі-
онів і підвищення конкурентоспроможності 
України; сприяння здійсненню державних, 
регіональних, місцевих і міжнародних про-
грам, спрямованих на поліпшення соціаль-
но-економічного становища в Україні; спри-
яння обороноздатності та мобілізаційній 
готовності країни, захисту населення в над-
звичайних ситуаціях мирного та воєнного 
стану [9].
Таким чином, здійснюючи благодій-

ну діяльність, фізичні й юридичні особи в 
передбачених законодавством випадках 
можуть набувати повноцінного статусу 
суб’єктів управління фінансовою системою, 
оскільки з їх допомогою відбувається фор-
мування відповідних фондів коштів, необ-
хідних для повноцінного функціонування 
як держави в цілому, так і її окремо взятих 
інституцій. При цьому слід відмітити осо-
бливу форму благодійної діяльності, яка 
протягом останніх часів набуває все більшу 
популярність, а з її допомогою вирішується 
багато проблемних загальнодержавних пи-
тань, які особливо потребують додаткового 
фінансування. У даному випадку мова йде 
про волонтерство.
Слід зазначити, що в чинному націо-

нальному законодавстві визначені напрям-
ки, за якими здійснюється волонтерська 
діяльність: надання волонтерської допо-
моги з метою підтримки малозабезпече-
них, безробітних, багатодітних, бездомних, 
безпритульних, осіб, що потребують соці-
альної реабілітації; здійснення догляду за 
хворими, інвалідами, одинокими, людьми 
похилого віку й іншими особами, які через 
свої фізичні, матеріальні чи інші особли-
вості потребують підтримки та допомоги; 
надання допомоги громадянам, які по-
страждали внаслідок надзвичайної ситуації 
техногенного чи природного характеру, дії 
особливого періоду, правових режимів над-
звичайного чи воєнного стану, проведення 
антитерористичної операції, у результаті 
соціальних конфліктів, нещасних випад-
ків, а також жертвам злочинів, біженцям, 
внутрішньо переміщеним особам; надання 
допомоги особам, які через свої фізичні або 
інші вади обмежені в реалізації своїх прав 
і законних інтересів; проведення захо-

дів, пов’язаних з охороною навколишньо-
го природного середовища, збереженням 
культурної спадщини, історико-культурно-
го середовища, пам’яток історії та культу-
ри, місць поховання; сприяння проведен-
ню заходів національного та міжнародного 
значення, пов’язаних з організацією масо-
вих спортивних, культурних та інших ви-
довищних і громадських заходів; надання 
волонтерської допомоги для ліквідації на-
слідків надзвичайних ситуацій техноген-
ного або природного характеру; надання 
волонтерської допомоги Збройним Силам 
України, іншим військовим формуванням, 
правоохоронним органам, органам дер-
жавної влади під час дії особливого періоду, 
правових режимів надзвичайного чи воєн-
ного стану, проведення антитерористичної 
операції; надання волонтерської допомоги 
за іншими напрямами, не забороненими 
законодавством [10]. Як слідує з останнього 
пункту вищенаведеного переліку, він є не-
вичерпним і може бути доповнений інши-
ми напрямками волонтерської діяльності.

Висновки
Таким чином, під громадськими 

суб’єктами управління фінансовою систе-
мою слід розуміти фізичних та юридичних 
осіб (публічного та приватного права), які 
відповідно до положень чинного національ-
ного законодавства наділені повноважен-
нями (сукупністю прав та обов’язків), що 
пов’язані із здійсненням впливу на право-
відносини в сфері управління фінансовою 
системою й можуть бути реалізовані за та-
кими напрямками як: розробка та реаліза-
ція програм їх діяльності в цій сфері; здій-
снення інформаційної пропаганди; збір і на-
правлення (мобілізація) матеріально-фінан-
сових ресурсів тощо. Серед вищенаведених 
суб’єктів нами було названо: 1) політичні 
партії; 2) громадські організації, серед яких 
провідне місце посідають ті, що здійснюють 
благодійну діяльність (благодійні організа-
ції); 3) індивідуальні громадські суб’єкти (фі-
зичні особи) – благодійники, в тому числі ті, 
що здійснюють особливу форму благодійної 
діяльності – волонтерську діяльність (волон-
тери).
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SUMMARY 
In the article on the basis of scientifi c views of 

scientists and regulations of the legal framework that 
regulates relations in the fi eld of the study subjects 
specifi ed types of public fi nancial management 
system of Ukraine. Given the structural analysis of 
the legislation formulated authors’ view the concept 
of “social business fi nancial management system 
of Ukraine.” To these subjects include: political 
parties, NGOs and individual public entities 
(individuals).

АНОТАЦІЯ 
У статті з урахуванням наукових поглядів 

вчених та положень національного законодав-
ства, що регулює відносини у досліджуваній сфе-
рі, визначено види та особливості громадських 
суб’єктів управління фінансовою системою 
України. З урахуванням аналізу норм законо-
давства сформульовано визначення поняття 
«громадських суб’єктів управління фінансовою 
системою України». До зазначених суб’єктів 
віднесено: політичні партії, громадські ор-
ганізації, а також індивідуальні громадські 
суб’єкти (фізичні особи).
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ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÒÈÂÍÎ-ÏÐÀÂÎÂ² ÔÎÐÌÈ 
ÎÖ²ÍÞÂÀÍÍß ÅÔÅÊÒÈÂÍÎÑÒ² ÍÀÄÀÍÍß 

ÏÎË²ÖÅÉÑÜÊÈÕ ÏÎÑËÓÃ

В статье на основе анализа научных 
взглядов ученых и нормативно-правовых ак-
тов рассмотрены некоторые аспекты оценки 
эффективности предоставления полицейских 
услуг. Отмечено, что одной из существенных 
проблем оценки деятельности национальной 
полиции, особенно ее исполнительной ветви, 
является чрезмерная заполитизированность 
этого процесса. Отмечено, что необходимо 
использовать комплексный подход к оценке 
эффективности предоставления полицейских 
услуг, то есть сочетать социологические, ста-
тистические, административные и экономи-
ческие формы и методы оценки.

Ключові слова: оцінювання ефективності, по-
ліцейські послуги, адміністративно-правові форми, 
Національна поліція України
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Постановка проблеми
Розмірковуючи про необхідність підви-

щення якості та ефективності надання по-
ліцейський послуг і наголошуючи на тому, 
що вдосконалення організаційно-правового 
підґрунтя повинне суттєво посприяти цьо-
му, не можна залишити поза увагою такий 
важливий аспект, як оцінювання її якості 
та ефективності. Адже оцінювання є саме 
тим інструментом (засобом), за допомогою 
якого можна отримати дані, що, у свою чер-
гу, дають змогу судити про рівень якості та 
ефективності діяльності Національної полі-
ції – про його підвищення (покращення) чи, 
навпаки, (зниження) погіршення. Такий вид 
діяльності, як державне управління, завжди 

повинен передбачати однин із своїх етапів 
оцінювання, яке належить до багатоаспек-
тних, суперечливих і водночас дуже відпові-
дальних питань.

Стан дослідження
Частково проблематика адміністратив-

но-правових форм оцінювання ефектив-
ності окремих сфер державного управління 
розглядалась у роботах таких учених як: 
О.Ф. Андрійко, В.Г. Атаманчук, В.Г. Афана-
сьєв, О.М. Бандурка, І.Л. Бачило, Ю.П. Би-
тяк, Д.М. Гвішіані, В.К. Гіжевський, І.П. Го-
лосніченко, Г.Г. Забарний, Р.А. Калюжний, 
Л.В. Коваль, В.К. Колпаков, Б.П. Курашвілі, 
Б.М. Лазарєв, А.В. Оболонський, А.М. Ома-
ров та інших. Проте, дослідженню адміні-
стративно-правових форм оцінювання ефек-
тивності надання поліцейських послуг увага 
вчених майже не приділялась, оскільки та-
кий орган як Національна поліція України, 
виник не так давно.

Саме тому метою статті є: охарактеризу-
вати адміністративно-правові форми оціню-
вання ефективності надання поліцейських 
послуг.

Виклад основного матеріалу
Починаючи дослідження, слід навести 

думку Л. Лисакова, яка зазначає, що оці-
нювання надає можливість удосконалити 
внутрішній розвиток, сприяє демократиза-
ції державного управління, воно є дієвим 
інструментом державного управління та 
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підтримки управлінських рішень. Наразі, 
наголошує дослідниця, необхідність і зна-
чення оцінювання державно-управлінської 
діяльності є доведеними [1]. Також варто 
відзначити точку зору Д. В. Сухініна, який, 
досліджуючи оцінювання якості послуг, що 
надаються населенню органами місцевої вла-
ди та діяльності цих органів, зазначає, що, у 
цілому, воно (тобто оцінювання) є важливим 
аспектом їх успішного та ефективного функ-
ціонування. Саме оцінювання, підкреслює 
автор, забезпечує якісне та кількісне порів-
няння очікуваних результатів з отриманими 
та дозволяє таким чином визначити як успі-
хи, так і недоліки роботи органів місцевої 
влади з надання послуг, що є основним ви-
дом їх діяльності [2].
Отже, спираючись на саме лише загаль-

номовне тлумачення терміну «оцінювання», 
можемо говорити про те, що оцінити будь-
яку діяльність означає – визначити її пози-
тивні та негативні аспекти, якості і, на під-
ставі співвіднесення їх показників, зробити 
висновки (скласти уявлення) про рівень ко-
рисності, раціональності та доцільності цієї 
діяльності, про її відповідність тим завдан-
ням і очікуванням, на виконання і задоволен-
ня яких вона орієнтована. 
Слід зазначити, що проблематика оці-

нювання діяльності органів державної вла-
ди та (або) місцевого самоврядування не є 
абсолютно новою для правової (в тому чис-
лі вітчизняної) науки та теорії державного 
управління і певні її аспекти вже віднайшли 
своє дослідження і обґрунтування. Так, на-
приклад, Л. Пал, досліджуючи політичну 
діяльність, звертає увагу на оцінювання її 
результатів, яке він називає – вирішальним 
чинником у визначенні того, чи досягла 
певна програма своїх цілей. Головне питан-
ня оцінювання полягає, відмічає автор, у 
тому, чи політика або програма змінює ста-
новище на краще, чи має вплив» [3, с. 85]. 
У юридичній енциклопедії за редакцією 
Ю.С. Шемшученка наводиться визначення 
поняття «оцінка відповідності» – діяльність, 
пов`язана із визначенням того, що продук-
ція системи якості, управління якістю та 
довкіллям, а також персонал відповідають 
вимогам, встановленим законодавством [4, 
c.397-398]. 

Враховуючи викладене, можемо говори-
ти про те, що оцінювання ефективності на-
дання поліцейських послуг слід розуміти як 
процес із реалізації відповідних організацій-
но-правових, управлінських, соціологічних, 
статистичних та інших заходів, спрямованих 
на встановлення відповідності між реальни-
ми результатами надання поліцейських по-
слуг та очікуваними. Оцінювання дозволяє 
з`ясувати соціальну корисність і продуктив-
ність зазначених послуг, тобто визначити, 
наскільки повно та адекватно вони задоволь-
няють наявні соціальні потреби у відповідній 
сфері суспільного життя. Значення оціню-
вання також полягає ще й у тому, що воно 
дозволяє звернути увагу на найбільш про-
блемні аспекти надання поліцейських послуг 
та виробити можливі шляхи їх вирішення. З 
цього приводу варто відмітити існуючу на-
укову точку зору про те, що мета оцінювання 
полягає у вдосконаленні програми або полі-
тики шляхом усунення неефективного втру-
чання або вироблення вказівок щодо моди-
фікації існуючого втручання» [5, с.599]. 
Слід зазначити, що однією із суттєвих 

проблем оцінювання діяльності будь-якого 
державного органу влади, в тому числі націо-
нальної поліції, особливо її виконавчої гілки, 
є надмірна заполітизованість цього процесу, 
обумовлена, перша за все, прагненням прав-
лячої еліти показати результати свої роботи 
у найбільш сприятливому світлі. Зрозуміло, 
що повністю усунути політичну складову із 
процесу оцінювання неможливо, разом із 
тим цілком можливим є максимальне змен-
шення її впливу на останній. Досягнути цьо-
го, на наше переконання, можна, перш за 
все, шляхом грамотного підходу до обрання 
форм та критеріїв оцінювання. Зауважимо, 
що на сторінках монографічної літератури 
та періодичних наукових видань, дослідники 
неодноразово підіймали питання визначен-
ня основних критеріїв оцінки ефективності 
діяльності органі державної влади та (або) 
місцевого самоврядування. Так, наприклад, 
А. Ф. Мельник, О.Ю. Оболенський, А.Ю. Ва-
сіна, Л.Ю. Гордієнко відмічають, що в оцінці 
ефективності державного управління важ-
лива роль належить критеріям конкретної 
соціальної ефективності діяльності кожного 
управлінського органу (органу державної 
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влади чи органу місцевого самоврядування) і 
посадової особи, кожного одиничного управ-
лінського рішення, дії, впливу. Ці критерії 
необхідні тому, що загальна і соціальна ефек-
тивність державного управління є наслідком 
конкретної соціальної ефективності окремих 
управлінських зусиль. До таких критеріїв, 
з точки зору авторів, належать: 1) ступінь 
відповідності напрямів, змісту і результатів 
управлінської діяльності органів і посадових 
осіб тим її параметрам, які відображені у пра-
вовому статусі органу й окремої посади; 2) за-
конність рішень і дій органів державної вла-
ди та органів місцевого самоврядування, а 
також їх посадових осіб; 3) реальність управ-
лінських впливів; 4) зміст управлінських 
актів (рішень, вчинків, дій і т. д.) з погляду 
відображення в них запитів і потреб людей, 
спрямованості на їх добробут і розвиток;-
5) характер та обсяг взаємозв’язків відповід-
них органів державної влади чи органів міс-
цевого самоврядування та їх посадових осіб 
з громадянами, їх об’єднаннями і колектива-
ми; 6) міра забезпечення в рішеннях і діях 
органу і його посадових осіб престижу дер-
жави; 7) правдивість і доцільність управлін-
ської інформації, яка видається органами та 
їх посадовими особами; 8) восьмим критерієм 
конкретної соціальної ефективності держав-
ного управління є моральний, який полягає 
в морально-ідеологічному впливі управлін-
ської діяльності на «зовнішнє» середовище, 
на людей, з якими управлінські органи і по-
садові особи стикаються, взаємодіють, спіль-
но вирішують різні проблеми [6, c.156-168]. 
У цілому, вважаємо, що питання кола 

критеріїв оцінки державно-владної діяль-
ності взагалі та тих чи інших ланок апарату 
держави, зокрема, не може бути охаракте-
ризоване однозначно, оскільки набір показ-
ників, за якими провадитиметься зазначене 
оцінювання, визначається у кожній ситуації 
індивідуально, залежно від того, які завдання 
в ході його проведення належить вирішити. 
Разом із тим переконані, що оцінювання ді-
яльності суб`єктів-носіїв державної влади 
повинне мати певний набір обов`язкових 
критеріїв (зокрема таких, як: стан законності 
та виконавської дисципліни в органах вла-
ди, стан громадської думки про них та деякі 
інші), без яких воно (оцінювання) не може 

вважатися змістовним та об`єктивним. Такі 
найбільш важливі критерії, як правило, відо-
бражаються на рівні відповідних норматив-
но-правових актів. 
Варто відмітити, що до останнього часу 

в нашій країні діяла ціла низка, а саме 86, 
офіційних показників, за якими оцінювалася 
ефективність діяльності ОВС, проте у 2015 
році Міністр внутрішніх справ своїм наказом 
усі їх скасував[7]. Разом із тим МВС розроби-
ло Концепцію «100 днів якості Національної 
поліції України», у якій передбачено, що Кін-
цева оцінка якості роботи територіальних та 
структурних підрозділів Національної полі-
ції, а також їхніх керівників і рядових праців-
ників формуватиметься з урахуванням таких 
показників:
а) результати зовнішнього соціологічно-

го опитування населення: динаміка довіри 
населення до територіальних управлінь На-
ціональної поліції; оцінка громадянами по-
чуття власної безпеки в районі проживання; 
оцінка рівня корупції у підрозділах поліції; 
рівень задоволеності потерпілих і свідків 
злочинів роботою поліції під час виклику і 
первинного контакту на місці події; оцінка 
оперативності реагування поліції на повідо-
млення про злочини, ефективності роботи з 
протидії злочинності.;
б) результати оцінки ефективності роботи 

поліції бізнес-середовищем: динаміка довіри 
до територіальних управлінь Національної 
поліції; оцінка ефективності роботи поліції; 
наявність фактів втручання в роботу комер-
ційних структур; оцінка сприйняття рівня 
корупції в підрозділах поліції;
в) результати внутрішнього опитування 

працівників Національної поліції: оцінка 
роботи колег у рамках підрозділу за ключо-
вими параметрами: ініціативність, оператив-
ність, відповідність цінностям тощо; оцінка 
роботи вищого керівництва структурних і 
територіальних підрозділів, їхніх зусиль по 
забезпеченню нормальних умов роботи по-
ліцейських; оцінка рівня співпраці струк-
турних підрозділів поліції; оцінка мотивації 
працівників;
г) оцінка результатів виконання пріори-

тетних завдань [8]. Використання цього кри-
терію передбачає розподіл завдань підроз-
ділів за пріоритетами. Завдання, виділені із 
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загального масиву, отримають статус першо-
чергових або пріоритетних. Оцінка ефектив-
ності виконання цих завдань покладена на 
керівників структурних підрозділів апарату 
Національної поліції за відповідними на-
прямами. Звіти про виконання цих завдань 
братимуться до уваги під час прийняття ка-
дрових рішень у територіальних органах На-
ціональної поліції [8].
Виходячи із положень зазначеної Кон-

цепції можемо зробити висновок про те, що 
основними формами, через які відбувається 
оцінювання ефективності надання органа-
ми і посадовими особами поліції відповід-
них послуг, є опитування, а також аналіз 
даних різного роду звітності про виконання 
завдань, як поліцією в цілому, так і її окре-
мими структурними ланками. В цілому ми 
погоджуємося із позиції влади у тому, що 
ключове місце серед пріоритетних форм 
оцінювання поліцейських послуг має ста-
ти опитування, адже, по-перше, саме воно 
є основним способом (методом) отримання 
інформації (відомостей, даних) про стан від-
повідних соціальних відносин і процесів; а 
по-друге, в умовах розвитку концепції сер-
вісного характеру національної поліції, ви-
значити якість та ефективність послуг по-
винен перш за все той, на кого вони орієн-
товані, кому вони надаються, тобто громад-
ськість. Разом із тим слід враховувати, що 
якість та ефективність самого опитування, 
як форми оцінювання, прямим та значним 
чином обумовлюється колом та характером 
тих показників, які з`ясовуються в ході його 
проведення. І у цьому аспекті, на нашу дум-
ку, Концепція «100 днів якості Національ-
ної поліції України» є досить змістовною та 
адекватною наявній суспільно-політичній 
ситуації в державі. 
Досить важливим позитивним моментом 

є те, що в якості окремого критерію оціню-
вання виокремлено опитування бізнес-кіл. 
Значення даного різновиду опитування, на 
наш погляд, полягає перш за все у тому, що 
він надає можливість встановити рівень та 
ступінь втручання правоохоронців, під час 
надання поліцейських послуг, у діяльність 
комерційних структур. Що, у свою чергу, є 
важливим аспектом розвитку корупції в сис-
темі органів влади.

Не можна не відзначити й те, що згідно із 
вищезгаданою Концепцією, опитування має 
не лише зовнішнє, але й внутрішнє спряму-
вання, тобто воно проводиться в середині сис-
теми національної поліції. Важливість цього 
напрямку опитування та, здійснюваного 
на його підставі оцінювання досліджуваної 
діяльності відповідно, полягає у тому, що 
він дозволяє з`ясувати стан організаційно-
управлінських відносин у середині системи 
національної поліції, характер того внутріш-
ньо-організаційного середовища (клімату), в 
якому працюють співробітники поліції – тоб-
то приймають рішення про надання тих чи 
інших поліцейських послуг та здійснюють 
відповідні заходи. 
Вищезазначений владний підхід до опи-

тування як форми оцінювання діяльності на-
ціональної поліції, на наш погляд, є цілком 
слушним, у той же час вважаємо, що було б 
доцільним доповнити його таким напрям-
ком, як опитування експертів у галузі право-
знавства взагалі та правоохоронної (в тому 
числі судової) діяльності зокрема, які при 
цьому не належать до системи національної 
поліції. Оцінка діяльності даного органу вла-
ди з точки зору професіоналів у цій сфері до-
зволить звернути увагу на окремі специфічні, 
які не відомі та не зрозумілі більшості пере-
січних громадян, організаційно-правові та 
управлінські аспекти надання поліцейських 
послуг. Крім того, професіонали, на відмі-
ну від звичайних громадян, у своїх оцінках 
менш схильні до емоцій і більше спираються 
на раціональне, критичне мислення.
Окрім показників суспільної думки про 

стан надання поліцейських послуг, оцінка 
ефективності останніх повинна також врахо-
вувати й наявні статистичні (так звані «твер-
ді») показники роботи поліції, які відобра-
жаються у відповідній звітності. Самі по собі 
статистичні показники не можуть служити 
єдиним джерелом інформації для здійснення 
об`єктивного оцінювання поліцейських по-
слуг, оскільки вони (статистичні показники) 
становлять лише кількісні результати робо-
ти зазначених органів влади за певними на-
прямками, які, до того ж, досить часто стають 
предметом маніпулювання з боку зацікавле-
них посадових осіб. Разом із тим викорис-
тання статистичних показників виконання 
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завдань органами поліції у поєднанні із да-
ними, отриманими в ході вищезазначених 
опитувань, забезпечує комплексний підхід 
до оцінювання ефективності надання полі-
цейських послуг, що дозволяє отримати його 
більш-менш об`єктивні результати. 
Хоча проведення зовнішніх та внутріш-

ніх опитувань, а також аналіз показників 
звітності і виступають певними засобами 
управлінського впливу на діяльність поліції, 
втім назвати ці форми оцінювання суто адмі-
ністративними досить важко, оскільки осно-
вними у них є все ж таки соціологічні та ста-
тистичні методи. У той час як адміністративні 
форми оцінювання повинні ґрунтуватися на 
адміністративних методах, тобто такі, що пе-
редбачають прямий управлінський вплив на 
відповідні відносини. На нашу думку, таки-
ми методами є атестування поліцейських, а 
також проведення різного роду перевірок та 
інспектувань. Специфіка даних форм оціню-
вання полягає у тому, що і суб`єкт, і об`єкт 
оцінювання перебувають у середині системи 
державно-владного апарату держави. При 
цьому оцінювання може бути як зовнішнім 
(якщо його суб`єкт та об`єкт належать до 
різних ланок апарату держави), так і вну-
трішнім (коли і суб`єкт і об’єкт оцінювання 
перебувають у середині одного відомства). 
Значення суто адміністративних форм 

оцінювання полягає перш за все у тому, що 
вони акцентують увагу на змістовній частині 
діяльності національної поліції. Тобто, якщо 
оцінювання, яке проводиться на підставі від-
повідних опитувань, а також даних статис-
тичної звітності, дозволяє сформувати (склас-
ти) уявлення про кінцеві результати діяльної 
поліції, про їх відповідність поставленим ці-
лям і завданням, то оцінювання, що відбува-
ється у ході реалізації адміністративних захо-
дів, зокрема таких, як: атестація, проведення 
перевірок, інспектувань тощо, орієнтоване 
на визначення якості, продуктивності та 
ефективності безпосередньо самого процесу 
реалізації поліцейських послуг, на встанов-
лення рівня відповідності витрачених ресур-
сів реально отриманим результатам. 
Підстави та порядок (процедура) реалі-

зації оцінювання адміністративними мето-
дами визначається відповідними норматив-
но-правовими актами (як правило, відомчо-

го характеру), як-от: Наказ МВС України 
«Про затвердження Інструкції про порядок 
проведення атестування поліцейських» від 
17.11.2015 № 1465. Дана Інструкція розро-
блена відповідно до Закону України «Про 
Національну поліцію» і визначає порядок 
атестування поліцейських, яке проводить-
ся в апараті Національної поліції України, 
територіальних (міжрегіональних) органах 
(закладах, установах) Національної полі-
ції України з метою оцінки ділових, про-
фесійних, особистих якостей поліцейських, 
їх освітнього та кваліфікаційного рівнів, на 
підставі глибокого і всебічного вивчення, ви-
значення відповідності посадам, а також пер-
спектив їхньої службової кар’єри [9]; Наказ 
МВС України «Про затвердження Інструкції 
про порядок організації та проведення комп-
лексних інспектувань, цільових та контроль-
них перевірок службової діяльності органів 
і підрозділів внутрішніх справ України» від 
21.08.2013 № 808. Ця Інструкція визначає 
єдиний порядок організації та проведен-
ня комплексних інспектувань, цільових та 
контрольних перевірок (далі – перевірки) 
службової діяльності структурних підрозді-
лів апарату МВС України, головних управ-
лінь, управлінь МВС України в Автономній 
Республіці Крим, областях, містах Києві та 
Севастополі, на транспорті, районних, ра-
йонних у містах, міських управлінь (відділів), 
лінійних управлінь (відділів), навчальних за-
кладів і науково-дослідних установ системи 
МВС України, що забезпечують реалізацію 
повноважень МВС України, у тому числі 
додержання вимог Конституції України, за-
конів України, актів і доручень Президента 
України, актів Кабінету Міністрів України, 
доручень Прем’єр-міністра України, наказів 
МВС України та організацію роботи щодо їх 
виконання [10].

Висновок
Отже, можемо говорити про те, що на 

сьогодні не існує єдиної універсальної форми 
оцінювання ефективності надання поліцей-
ських послуг, оскільки кожна із них має як 
свої переваги, так і недоліки, а отже, не до-
зволяє зробити об`єктивні висновки з даного 
приводу. Тому для формування більш-менш 
достовірного знання про рівень ефективнос-
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ті виконання органами і посадовими особа-
ми поліції своїх основних завдань, необхід-
но використовувати комплексний підхід до 
оцінювання їх діяльності, тобто поєднувати 
соціологічні, статистичні, адміністративні та 
економічні форми і методи оцінювання.
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SUMMARY 
On the basis of analysis of scientifi c views of 

scientists and regulations, reviewed some aspects 
of evaluating the effectiveness of providing police 
services. It is noted that one of the major problems 
of evaluation of the national police, especially the 
executive branch, is the excessive politicization of the 
process. Emphasized the need to use an integrated 
approach to the assessment of effi ciency of police 
services that combine sociological, statistical, 
administrative and economic forms and methods of 
evaluation.

АНОТАЦІЯ 
У статті на основі аналізу наукових погля-

дів вчених та нормативно-правових актів роз-
глянуто деякі аспекти оцінювання ефектив-
ності надання поліцейських послуг. Зазначено, 
що однією із суттєвих проблем оцінювання ді-
яльності національної поліції є надмірна запо-
літизованість цього процесу. Наголошено, що 
необхідно використовувати комплексний підхід 
до оцінювання ефективності надання поліцей-
ських послуг, тобто поєднувати соціологічні, 
статистичні, адміністративні та економічні 
форми і методи оцінювання.
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В статье рассматриваются основные 
вопросы определения социально-правового 
статуса работников таможенных органов 
в Украине. Автор акцентирует внимание на 
законодательных изменениях по вопросу ре-
гулирования социально-правового статуса 
работников таможенных органов и направле-
ниях реформирования политики государства 
в этом направлении.

Ключові слова: митні органи, соціально-право-
вий статус, державні службовці, кадри митних ор-
ганів.

 ÌÅËÜÍÈÊ Îêñàíà Ìèõàéë³âíà - êàíäèäàò þðèäè÷íèõ íàóê, äîöåíò 
êàôåäðè ô³íàíñîâîãî ïðàâà Óí³âåðñèòåòó äåðæàâíî¿ ô³ñêàëüíî¿ ñëóæáè Óêðà¿íè 

ÓÄÊ 342.951

Постановка проблеми
Визначення та правове регулювання 

соціально-правового статусу працівників 
митних органів є важливою складовою 
митної політики держави. 
Проблема розроблення питання 

соціально-правового захисту державних 
службовців взагалі в умовах формування 
правової держави, поступового переходу 
до ринкової системи суспільних відносин 
стає все більш актуальною. 
Адже недостатня розробленість право-

вого положення працівників державних 
органів викликає невпевненість окремих 
працівників у правомірності, доцільності 
і раціональності своїх дій, призводить 
до соціальної і професійної байдужості. 
Справді, чим більш упевненим у правово-
му відношенні почуває себе суб’єкт права, 
тим активніше він діє [1, с. 70].

Ступінь розробленості проблеми
Про актуальність питання соціально-

правового захисту взагалі свідчать також 
дослідження в наукових працях відомих 
українських та зарубіжних учених, а 
саме: В.С. Венедиктова, С.Д. Дубен-
ка, О.Ю. Оболенського, В.С. Андреєва, 
В.Я. Бурака, Я.І. Безуглої, Л.К. Гусова, 
Н.Б. Болотіної, А.Д. Зайкіна, Р.І. Іванової, 
М.Л. Захарова, Р.І. Кондратьєва, П.Д. Пи-
липенка, С.М. Синчук, В.А. Тарасової та 
ін.

Виклад основного матеріалу
Соціальний захист розглядається як 

система державних гарантій для реалізації 
прав громадян на працю і допомогу на час 
безробіття, підтримання життєвого рівня 
населення через перегляд мінімальних 
розмірів основних соціальних гарантій за 
умов зростання цін на споживчі товари і 
послуги; надання необхідної державної 
допомоги та пільг, а також інших видів 
соціальної підтримки малозабезпеченим 
громадянам і сім’ям, які виховують дітей; 
матеріальне забезпечення при досягненні 
пенсійного віку, тимчасової або постійної 
втрати працездатності, втрати годуваль-
ника [2, с. 604].
Право «соціального захисту» 

поширюється на всіх громадян держа-
ви, але є категорії громадян, які по-
требують найбільш повного захисту та 
соціального забезпечення у зв’язку зі 
своєю професійною діяльністю. До такої 
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категорії відносяться і працівники митних 
органів, при цьому необхідно враховувати 
тяжкі й напружені умови їхньої праці, ро-
бота доволі часто проходить за будь-якої 
погоди на відкритому повітрі і в будь-
який час доби, у складній криміногенній 
обстановці, під тиском різних осіб, у спе-
котних машинних відділеннях та в інших 
не сприятливих для здоров’я умовах, що 
вимагають значних затрат як моральних, 
так і фізичних сил. 
Певним чином можна класифікувати 

напрямки соціально-правового захисту. 
Так, А.О. Сіленко залежно від мети, 

яку має соціально-правовий захист, у 
літературі виокремлює такі його напрям-
ки [3, с. 30]:
а) соціально-правовий захист найбільш 

уразливих верств населення; 
б) заохочення та відзнаку громадян за 

особливі заслуги перед суспільством і дер-
жавою; 
в) стимулювання окремих видів 

суспільно корисної діяльності або праці у 
відповідних умовах;
г) гарантування відповідного 

матеріального рівня життя залежно від 
правового статусу особистості та від осо-
бливого виду їх службової діяльності.
Працівники митних органів постійно, 

а особливо в останні роки, перебувають 
під пресингом кримінальних елементів. 
Підвищення кримінальної активності, яка 
пов’язана з контрабандою, з одного боку, та 
завдання щодо підвищення ефективності 
заходів боротьби з цим явищем – з друго-
го, обумовлюють особливу небезпечність 
умов праці працівників митної сфери.
Важливими основами ефективної 

діяльності митної служби є закріплені за-
конодавством гарантії соціально-правового 
захисту її працівників. Однак тільки 
їх реальний характер, забезпечений 
відповідним механізмом реалізації, дає змо-
гу створити достатні умови для незалежно-
го і сумлінного виконання працівниками 
службових обов’язків [4, с. 20].
Рівень правового і соціального захисту 

суттєво впливає і на стан плинності кадрів 
у митній службі. Так, у сучасних умовах 
однією з проблем у митних органах є 

звільнення молодих фахівців зі служби або 
переведення на іншу роботу. 
Серед причин звільнення або переве-

дення з митних органів є: низький рівень 
заробітної плати, що не покриває зроста-
ючого рівня споживання; ненормованість 
робочого дня, невпорядкованість праці 
та відпочинку; суттєвим психічним та 
фізичним перевантаженням на службі; 
неуважність до потреб працівників митної 
служби; незадовільні побутові умови (зо-
крема, відсутність житла та перспектив 
його отримання).
Тому ступінь престижності служби в 

митних органах, у свою чергу, залежить від 
рівня правового і соціального захисту пер-
соналу, що на сьогодні існує певною мірою 
формально, на папері і не виконується, 
хоча передбачений різними нормативно-
правовими актами.
Вирішення цих та інших проблем 

ускладнено тим, що соціально-економічна 
ситуації, яка склалася в нашій державі, 
не досить сприятлива для ефективного 
соціально-правового захисту працівників 
органів митної служби.
Варто зазначити, що заходи 

соціального захисту державних посадових 
осіб передбачені в ст. 36 Закону України 
«Про державну службу» [5], зокрема: 

– державні службовці забезпечуються 
житлом у встановленому порядку із дер-
жавного фонду; 

– державні службовці, які обіймають 
посади першої–четвертої категорій, ма-
ють право на першочергове встановлення 
квартирних телефонів; 

– державним службовцям, які 
відповідно до чинного законодавства по-
требують поліпшення житлових умов, 
на індивідуальне і кооперативне жит-
лове будівництво або для придбання 
квартир чи індивідуальних житлових 
будинків, надається земельна ділянка 
та безвідсотковий кредит на строк до 20 
років; 

– державні службовці та члени їхніх 
сімей, які проживають разом з ними, ко-
ристуються в установленому порядку без-
платним медичним обслуговуванням у 
державних закладах охорони здоров’я. 
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Митний кодекс України визначає ст. 587, 
що посадові особи митної служби України 
та члени їхніх сімей, які проживають ра-
зом з ними, користуються правом на без-
оплатне медичне обслуговування у дер-
жавних та комунальних закладах охорони 
здоров’я. Таке право зберігається за по-
садовими особами митної служби України 
після їх звільнення з митних органів, 
організацій у зв’язку з виходом на пенсію 
або у відставку.
Також Митним кодексом чітко про-

писано, що посадові особи митної 
служби України щорічно проходять 
профілактичний медичний огляд [13].

Гарантії оплати праці працівників митної 
служби України встановлює ст. 585 Митно-
го кодексу України. Держава забезпечує 
достатній рівень оплати праці посадових 
осіб митної служби України з метою ство-
рення матеріальних умов для незалежного 
і сумлінного виконання ними службових 
обов’язків.

 Заробітна плата посадової особи 
митної служби України складається з по-
садового окладу, надбавок до нього та 
премії, розмір та порядок встановлення 
яких визначаються Кабінетом Міністрів 
України [13].
На виконання положень ст. 585 Митно-

го кодексу України щодо гарантій оплати 
праці працівників митної служби 7 серп-
ня 2013 р. прийнято постанову Кабінету 
Міністрів України № 597 «Деякі питання 
оплати праці працівників Міністерства 
доходів і зборів та його територіальних 
органів» [6], у якій визначено конкретні 
різновиди та розміри грошового забез-
печення посадових осіб і оплати праці 
працівників митної служби. 
Стаття 586 Митного кодексу України 

врегульовує питання житлового забез-
печення працівників митних органів. 
У статті вказується, що посадовим осо-
бам митної служби України надається 
службове житло в порядку, визначеному 
Кабінетом Міністрів України. Посадовим 
особам митної служби України, які перево-
дяться на роботу в іншу місцевість, а також 
випускникам вищих навчальних закладів, 
які одержали направлення на роботу до 

митних органів, організацій, розташова-
них в іншій місцевості, службове житло 
надається невідкладно [13].
Законодавство України встановлює 

ряд важливих юридичних гарантій 
соціального захисту працівників мит-
них органів у разі повної, часткової або 
тимчасової втрати працездатності, старості 
та інших обставин. 
Так, згідно зі статтею 590 Митного ко-

дексу України визначаються гарантії у разі 
загибелі, каліцтва чи іншого ушкодження 
здоров’я, а саме:

1. Посадові особи та інші працівники 
митної служби України підлягають 
загальнообов’язковому державному 
соціальному страхуванню від нещасних 
випадків на виробництві та професійних 
захворювань, що спричинили втрату 
працездатності, у порядку, встановленому 
законом.

2. У разі загибелі, каліцтва чи іншого 
ушкодження здоров’я внаслідок нещасно-
го випадку, який стався з посадовою осо-
бою чи іншим працівником митної служби 
України під час виконання ним службо-
вих (трудових) обов’язків або у зв’язку з їх 
виконанням, йому або його спадкоємцям 
центральний орган виконавчої влади, що 
забезпечує реалізацію державної політики 
у сфері державної митної справи, здійснює 
компенсаційну виплату в таких розмірах:

1) у разі загибелі - як різниця між 
10-річною сумою середньомісячної 
заробітної плати постраждалого за остан-
ньою посадою на день нещасного ви-
падку та сумою, виплаченою органами 
соціального страхування за цим нещасним 
випадком;

2) у разі інвалідності - залежно від 
ступеня втрати працездатності при 
встановленні інвалідності як різниця 
між 5-річною для I групи, 4-річною - 
для II групи, 3-річною - для III групи 
середньомісячною заробітною платою 
постраждалого за останньою посадою на 
день нещасного випадку та сумою, випла-
ченою органами соціального страхування 
за цим нещасним випадком;

3) у разі іншого ушкодження здоров’я 
внаслідок нещасного випадку - як різниця 
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між середньомісячною заробітною пла-
тою постраждалого на останній робо-
чий день перед установленням втра-
ти ним професійної працездатності за 
кожний відсоток втрати професійної 
працездатності та сумою, виплаченою ор-
ганами соціального страхування за цим 
нещасним випадком.

 Пенсійне забезпечення працівників 
митної служби України врегульоване ст. 588 
Митного кодексу України, де чітко пропи-
сано, що:

1. Пенсійне забезпечення посадових 
осіб митної служби України здійснюється 
відповідно до умов і порядку, встанов-
лених Законом України «Про державну 
службу». Час служби зазначених осіб у 
митних органах зараховується до стажу 
державної служби, необхідного для при-
значення пенсії державного службовця.
Посадовим особам органів доходів і 

зборів у період роботи в таких органах 
пенсії, призначені відповідно до законо-
давства, не виплачуються

2. Пенсійне забезпечення працівників 
митних органів, організацій, які не є по-
садовими особами митної служби України, 
здійснюється на загальних підставах 
відповідно до законодавства України про 
пенсійне забезпечення [13].
Важливою гарантією соціально-

правового захисту працівників мит-
них органів є забезпечення їх медич-
ним обслуговуванням, оздоровленням та 
реабілітацією. 
Перш за все слід зазначити, що Дер-

жавна митна служба України немає 
власної системи закладів охорони 
здоров’я працівників митних органів. 
Основи законодавства України про 
загальнообов’язкове державне соціальне 
страхування від 14 січня 1998 р. [7] перед-
бачають різновиди соціальних послуг та 
матеріального забезпечення, що надають-
ся працівникам митних органів як грома-
дянам України.

Відповідно до розпорядження Кабінету 
Міністрів України від 29 квітня 2002 р.-
№ 240-р «Про розроблення проектів 
нормативно-правових актів з питань 
підвищення престижу державної служ-

би та забезпечення соціального захисту 
державних службовців, яких звільнено 
за станом здоров’я» [8] розроблено По-
ложення про проведення щорічного 
профілактичного медичного огляду дер-
жавних службовців, що затверджено 
спільним наказом Міністерства охорони 
здоров’я України, Головного управління 
державної служби України та Державного 
управління справами від 18 лютого 2003 р. 
№ 75/24/1 [9]. Це Положення встановлює 
єдиний порядок організації та проведен-
ня щорічних профілактичних медичних 
оглядів державних службовців у визна-
чених закладах охорони здоров’я. Метою 
проведення медичного огляду є визначен-
ня стану здоров’я державних службовців та 
проведення профілактичних і лікувальних 
заходів. 
Залишилася величезна кількість не- 

вирішених проблем у сфері правово-
го регулювання режиму робочого часу 
працівників митної служби України. Пра-
цюючи на  будь-якому підприємстві, в 
установі чи організації, працівнику важ-
ко захистити свої права. Роботодавець 
завжди мав і має більше прав порівняно з 
працівником.
Правове регулювання режиму робочо-

го часу в митних органах є недосконалим 
також. У митників постійно збільшується 
трудова функція, а гарантії їх захисту зали-
шаються без змін. Постійно збільшується 
попит на висококваліфікованих митників, 
а правовий захист даних працівників 
під час виконання трудової функції 
залишається беззмінним. Відомо, що мит-
ник зобов’язаний працювати задля блага 
усього народу, усієї держави. То й держава 
повинна його поважати і оцінювати його 
вклад належним чином.
Проблемою є те, що посадова осо-

ба митної служби не завжди фізично 
встигає виконати покладену на неї тру-
дову функцію. І справа не в тому, що вона 
некваліфікована чи безвідповідальна, при-
чиною є те, що розмір її трудової функції не 
відповадає тривалості робочого часу (8 го-
дин на добу). Так наприклад, посадові 
особи, які працюють у відділі митного 
оформлення іноді працюють понад вста-
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новлену норму. Це пояснюєтся тим, що 
суб’єкти, які підлягають оформленню не 
завжди встигають вчасно отримати до-
зволи з різноманітних інстанцій для про-
ведення оформлення. А тому митнику 
необхідно залишатися довше на робочому 
місці для того, щоб суб’єкт нарешті отри-
мав відповідне оформлення. З часом, дану 
проблему вирішили таким чином: частина 
працівників працює з 9 до 18 години, а 
інша – з 11 до 20 години. Дана організація 
праці є більш ефективна порівняно з по-
передньою за умови, що процівники вихо-
дитимуть на роботу о 9 та 11 годині почер-
гово.
У Західній Європі розвивається 

тенденція до індивідуалізації режимів 
роботи. У перспективі сформується 
зовсім новий режим робочого часу – 
«індивідуальний робочий час», котрий буде 
враховувати як потреби виробництва, так і 
специфічні потреби особистості [10]. Гнуч-
кий графік роботи — форма організації 
робочого часу,  при якій для окремих 
працівників або колективів підрозділів 
допускається саморегулювання початку, 
закінчення і загальної тривалості робо-
чого дня. При цьому вимагається повне 
відпрацювання сумарної кількості робо-
чих годин протягом облікового періоду 
(робочого дня, робочого тижня, робочого 
місяця). Неодмінною умовою має бути до-
тримання річного балансу робочого часу, 
максимальна тривалість робочого часу — 
не більше 10 годин, а час перебування на 
підприємстві — не більше 12 годин, вклю-
чаючи перерви [11]. 
Гнучкий графік роботи є ефективним 

режимом робочого часу, який враховує 
інтереси як працівника, так і роботодавця, 
і може бути рекомендований для широкого 
кола застосування. Гнучкий графік роботи 
встановлюється за погодженням між влас-
ником і працівником як при прийнятті на 
роботу, так і в процесі роботи, за погод-
женням з виборним органом профспілки, 
що діє на підприємстві, або іншим пред-
ставником трудового колективу [ 12].

                   Висновки
Підводячи підсумки, варто зазначи-

ти, що з роками незалежності нашої дер-
жави законодавство щодо регулювання 
соціально-правового захисту працівників 
митних органів наблизилось до 
Європейських стандартів, але на практиці 
це майже не знайшло свого відображення. 
Ненормований робочий час, низький 
рівень заробітних плат та майже прак-
тична відсутність соціальних гарантій 
працівників митних органів не приваблю-
ють молодих спеціалістів та навпаки спри-
яють розвитку корупційних схем у цій 
сфері. Питання соціально-правового захи-
сту працівників митних органів є проблем-
ним та неодноразово привертало увагу ви-
датних вчених. Досвід Європейських країн 
державного регулювання митної сфери, 
а також державної підтримки кадрів мит-
них органів слід взяти до уваги, адже мит-
на сфера – це один з ключових напрямів 
державної політики. На нашу думку, вкрай 
необхідно врегулювати на законодавчому 
рівні питання формування відомчого жит-
лового фонду митної служби для реалізації 
положень Митного кодексу України. 
Для цього доцільно прийняти постанову 
Кабінету Міністрів України, в якій перед-
бачити механізм надання та погашення 
передбаченої Митним кодексом України 
безпроцентної позики на індивідуальне 
або кооперативне житлове будівництво та 
ведення домашнім господарством.
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SUMMARY 
The article deals with the major issues 

determining the social and legal status of the 
customs authorities in Ukraine. The author focuses 
on legislative changes regarding the regulation of 
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В статье рассматриваются причины и 
факторы, которые способствуют развитию 
теневой экономики в Украине, определяются 
ее негативные последствия и влияние на все 
компоненты социально-экономической систе-
мы государства, исследуются основные при-
емы экономического контроля, с помощью 
которых устанавливается теневая экономи-
ческая деятельность. Особое внимание в ра-
боте уделяется определению реальных доходов 
предпринимательских структур от неофици-
альной и фиктивной деятельности с помо-
щью косвенных методов.
Ключові слова: тіньова економіка, причини та 

наслідки, складові тіньової економіки, метод та при-
йоми економічного контролю, непрямі методи визна-
чення тіньових доходів.
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àðõ³òåêòóðè 

ÓÄÊ338.246.025.2

Радикальне реформування економічних 
відносин в Україні, на жаль, супроводжуєть-
ся тінізацією вітчизняної економіки та поси-
ленням процесів відмивання (легалізацією) 
«брудних» грошей (доходів, одержаних не-
легальним шляхом). Так, за розрахунками 
Міністерства економічного розвитку і тор-
гівлі України інтегральний показник тіньо-
вої економіки в нашій державі у 2015 році 
склав майже 42% від обсягу офіційного ВВП 
[1]. Це потребує розроблення нових підхо-
дів та формування відповідної методології у 
протидії тінізації економіки, найнебезпеч-
нішим проявом якої є економічна злочин-
ність.
Проблемам тінізації економіки при-

свячено низку робіт вітчизняних вчених, 

а саме Бандурки О. М., Варналія З. С., Ге-
єця В. М, Кизима М. О., Ковальова Є. В., 
Куркіна М. В., Матусовського Г. А., Черняв-
ського С. С. та інших. Але єдиного загально-
прийнятого універсального підходу до ви-
значення тіньової економіки, її класифікації, 
виміру обсягів та методів протидії сьогодні 
не існує, хоча це економічне явище прита-
манне для всіх без виключення економік 
країн світу.
Тому метою даної статті є розкриття мож-

ливостей спеціальних знань при проведенні 
економічного контролю для встановлення 
фактів тіньової господарської діяльності.

Проблеми тіньової складової економічної 
діяльності в Україні останніми роками набули 
особливої гостроти, на думку проф. М. В. Кур-
кіна, під впливом таких факторів:

1) недосконалість діючої законодавчої 
бази, існування в чинних законодавчих ак-
тах значної кількості необґрунтованих пра-
вових норм і обмежень щодо господарської 
діяльності в усіх сферах економіки, надмірне 
регулювання підприємницької діяльності;

2) нестабільність податкового законо-
давства, високий податковий тиск і нерів-
номірність податкового навантаження на 
суб’єктів господарювання та низький рівень 
податкової дисципліни;

3) недостатньо прозора процедура при-
ватизації державного майна;

4) низький рівень доходів населення;
5) високий рівень корупції в державних 

органах влади, судовій системі, прокуратурі 
та правоохоронних органах;
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6) недостатня правова захищеність 
суб’єктів господарювання від посадових 
осіб;

7) відсутність інвестиційних альтернатив 
приватного капіталу та зацікавленості у його 
вкладенні в офіційний сектор економіки [2].
Крім того, питання тіньової діяльності 

набули особливого значення в результаті:
- різкого збільшення обсягів виробни-

цтва на підприємствах, контрольованих 
злочинними організаціями;

- зниження реального потоку закордон-
них інвестицій у результаті військового кон-
флікту на південному сході України;

- активної участі криміналізованих орга-
нізацій у проектах з розвитку підприємни-
цтва в регіонах України;

- посилення впливу тіньової економіки 
на всі компоненти економічної, соціальної 
та політичної системи держави, неспівпадін-
ня вузьковідомчих і загальнонаціональних 
інтересів при пошуку та реалізації ухвалю-
ваних державних рішень, складності коор-
динації управлінської діяльності в цій сфері, 
інтенсивного зростання економічних витрат 
на протидію негативним наслідкам кримі-
нального впливу тіньової економіки;

- істотного ускладнення планування за-
ходів, що обмежують процеси розвитку 
тіньової економіки, в результаті значного 
розширення масштабів діяльності підпри-
ємницьких структур у цій сфері, збільшення 
вірогідності появи негативних наслідків від 
реалізації прийнятих рішень [3, с.14-15].
Причому, на думку проф. Є. В. Кова-

льова, в умовах становлення та розвитку 
ринкових відносин основними причинами 
існування тіньових економічних процесів в 
Україні є:

1) прагнення підприємців до швидкого 
збагачення та накопичення капіталу;

2) складність організаційних процедур 
початку та ведення бізнесу [4, с.31].
Більшість дослідників визначає тіньо-

ву економіку як господарську діяльність, 
яка розвивається поза державним обліком 
і контролем, а тому не відображається в 
офіційній статистиці. Доходи від діяльності 
тіньового сектору підприємницьких струк-
тур не перерозподіляються до бюджетів та 
державних цільових фондів, вони не спла-

чують податки, збільшуючи власні прибут-
ки.
Однак, неоднозначними є думки з при-

воду тіньового сектора на національне гос-
подарство. Він несе й певну конструктив-
ну роль, що проявляється в стабілізуючій 
і компенсуючій функціях у господарстві 
перехідного періоду. Тіньова економіка ха-
рактеризується більшою гнучкістю та дина-
мічністю, ніж легальна. Вона має здатність 
швидко заповнювати ніші (що виникають 
в економічному просторі) та створювати 
додаткові робочі місця. Тіньова економі-
ка насичує ринок товарами і послугами, 
збільшує доходи частини населення, поси-
лює конкурентну боротьбу, стримуючи на 
певний час соціальні дестабілізаційні про-
цеси в суспільстві. Проте вирішальним є 
негативний вплив тіньового сектора на на-
ціональну економіку. Внаслідок існування 
тіньової економіки зменшуються доходи 
бюджету, зростає зовнішній і внутрішній 
борг, збільшується тіньовий капітал, змен-
шується інвестиційна привабливість дер-
жави, втрачаються можливості активної 
участі у глобалізаційних процесах. Втрати 
державою своїх регулюючих, контролюю-
чих та інших соціально важливих функцій 
(внаслідок наявності тіньової економіки) 
неминуче супроводжується криміналізаці-
єю суспільства та зростанням організованої 
злочинності. Система тіньового обороту 
ВВП працює, головним чином, на відтік 
капіталу і лише мала частка національного 
капіталу залишається або повертається для 
інвестування вітчизняного виробництва 
іноді у вигляді прямих іноземних інвести-
цій чи в іншій формі, що є, по суті, відми-
ванням тіньового капіталу.
І все ж таки наслідки тіньової діяльності 

є, в більшій мірі, негативними для вітчизня-
ної економіки. Це проявляється, зокрема, у:

- порушенні грошового обігу та розвитку 
інфляційних процесів;

- дискримінації суб’єктів підприємниць-
кої діяльності, несумлінній конкуренції або 
неправомірному обмеженні конкуренції;

- скороченні податкових надходжень до 
державного та місцевих бюджетів, доходів 
обов’язкового державного соціального стра-
хування;
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- нерегламентованій зайнятості і не-
контрольованому розшаруванню населення 
за рівнем прибутків;

- нераціональному розміщенні трудових 
ресурсів;

- відпливі капіталів за кордон і суттєвому 
скороченні інвестиційних ресурсів, що не 
дозволяє здійснити структурну перебудову 
народного господарства.
Це підкреслюється і у Стратегії націо-

нальної безпеки [5], де підкреслюється, що 
економічна криза в нашій країні пов’язана 
з високим рівнем тінізації національної еко-
номіки.
Традиційно у складі тіньової економіки 

виділяють три напрямки:
1) неофіційна економіка, куди входять 

усі легально діючі господарські структури, 
у яких мають місце необліковане офіційною 
статистикою виробництво товарів та послуг, 
приховування цієї діяльності від оподатку-
вання та ін.;

2) фіктивна економіка – це приписки, 
розкрадання, спекулятивні угоди, хабарни-
цтво та всякого роду шахрайства, які пов’язані 
з одержанням та передачею грошей;

3) підпільна економіка – під нею розу-
міють заборонені законом види економічної 
діяльності [6].
І якщо підпільну тіньову економічну ді-

яльність можна виявити лише за допомогою 
криміналістичних досліджень, то фіктивну 
та неофіційну економічну діяльність цілком 
можливо встановити методом економічного 
контролю та за допомогою його специфіч-
них прийомів.
Метод економічного контролю для до-

сягнення своєї мети використовує загаль-
нонаукові та розрахунково-аналітичні 
принципи дослідження, а також специфіч-
ні прийоми документального і фактичного 
контролю, засоби узагальнення і реалізації 
результатів перевірки. 
Загальнонаукові методичні прийоми, 

що використовуються у контрольно-ревізій-
ній діяльності, включають аналіз і синтез, 
індукцію і дедукцію, аналогію і моделюван-
ня, абстрагування та конкретизацію, спосте-
реження та експеримент. 
Для дослідження складних протиправ-

них дій у господарській сфері економічний 

контроль сьогодні починає використовува-
ти також методичні прийоми таких наук, 
як філософія, логіка, соціологія, психоло-
гія, математична статистика та інші. Тіль-
ки використання саме цих прийомів може 
з’ясувати такі питання, чи існує зв’язок між 
рівнем тіньової економіки і рівнем злочин-
ності, рівнем заробітної плати та розкрадан-
ням і привласненням цінностей, кількістю 
проведених перевірок і ревізій та кількістю 
виявлених протиправних дій. 
Серед економічних розрахунково-аналі-

тичних прийомів треба виділити: 
- економічний аналіз; 
- статистичні розрахунки; 
- економіко-математичні методи дослі-

дження. 
Економічний аналіз – це дослідження 

системи якісних та кількісних параметрів, 
які характеризують господарську діяльність 
підприємств та організацій для розкриття 
причинних зв’язків, що зумовлюють фінан-
сові результати їх роботи. Проведення еко-
номічного аналізу є важливою передумовою 
прийняття раціональних управлінських рі-
шень. 
Використання прийомів економічного 

аналізу у контрольно-ревізійній практиці є 
ефективним засобом для виявлення окре-
мих невідповідностей у ході протікання 
господарських процесів, що знайшли своє 
відображення в обліковій та статистичній 
інформації. Економічний аналіз широко за-
стосовується для кількісної оцінки окремих 
причин, що впливають на відхилення від 
нормального ходу виробничих процесів. 
Як відомо, виробнича діяльність будь-

якого підприємства може бути детально 
описана цілим рядом економічних показ-
ників, які тісно пов’язані між собою. Цей 
взаємозв’язок має чітку причинно-наслідко-
ву основу, яка, як правило, добре вивчена та 
реально зумовлена впливом окремих вироб-
ничих та економічних процесів, залежних 
один від одного. При наявності неофіційної 
та підпільної діяльності цей взаємозв’язок 
порушується, що впливає на пов’язані по-
казники господарської діяльності.
Виявлені економічним аналізом негатив-

ні тенденції та відхилення від нормального 
ходу господарських процесів самі по собі не 
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є порушенням законодавства, а лише вказу-
ють напрямки детальнішого контролю. До-
кази ж скоєння протиправних дій у фінан-
сово-господарській сфері встановлюються 
власними методичними прийомами еконо-
мічного контролю, які включають засоби 
документального і фактичного контролю, 
прийоми узагальнення і реалізації результа-
тів перевірок. 
Основу розподілу прийомів контролю 

на документальний і фактичний складають 
джерела, що використовуються при здій-
сненні контрольних дій. Зокрема, джерела-
ми інформації для документального конт-
ролю є: 

- первинні облікові документи, включа-
ючи технічні носії інформації; 

- регістри бухгалтерського обліку (відо-
мості, журнали-ордери, книги, машиногра-
ми тощо); 

- дані оперативно-технічного обліку; 
- бухгалтерська і статистична звітність; 
- планова, нормативна, проектно-кон-

структорська, технологічна та інша доку-
ментація. 
Серед основних способів документаль-

ного контролю можна виділити:
- формальну та арифметичну перевірку 

документів; 
- нормативно-правову оцінку господар-

ських операцій, що відображені у докумен-
тах; 

- логічний контроль об’єктивної можли-
вості виконання документально оформле-
них господарських операцій;

- вибіркові та суцільні спостереження;
- зустрічну перевірку документів та запи-

сів у облікових регістрах шляхом їх зістав-
лення із взаємопов’язаними даними підпри-
ємств та організації, з якими підприємство, 
що перевіряється, має господарські зв’язки;

- спосіб зворотного рахунку, що ґрун-
тується на попередній експертній оцінці 
матеріальних витрат, з метою подальшого 
визначення (зворотнім рахунком) необґрун-
тованих списань сировини та матеріалів на 
виробництво окремих видів продукції;

- оцінку законності і обґрунтованості гос-
подарських операцій за даними кореспон-
денції рахунків бухгалтерського обліку та 
інші.

При цьому порушення законодавства 
знаходять своє відображення в облікових 
документах у трьох формах: 

1) суперечність (невідповідність) у змісті 
окремого документа; 

2) суперечності у змісті кількох 
взаємопов’язаних документів; 

3) порушення діючого порядку відобра-
ження господарських операцій. 
Процедури дослідження облікової ін-

формації можна підрозділити на три групи: 
1) процедури дослідження окремого до-

кумента; 
2) процедури дослідження кількох до-

кументів, що відображають одну і ту ж чи 
взаємопов’язані операції; 

3) процедури перевірки відображення 
господарських операцій у бухгалтерському 
обліку [7]. 
Процедури дослідження окремого доку-

мента сприяють виявленню порушень у тих 
випадках, коли в результаті незаконних дій 
виникають протиріччя в змісті документа 
або між окремими його реквізитами. 
Процедури дослідження кількох до-

кументів, що відображають одну і ту ж чи 
взаємопов’язані операції, застосовуються 
у тих випадках, коли окремі документи не 
містять у собі суперечностей. Водночас зі-
ставлення кількох документів, що належать 
до тієї ж самої чи взаємопов’язаних операцій, 
може виявити суперечності у цих докумен-
тах. Для встановлення таких суперечностей 
використовують методи зустрічної перевір-
ки та взаємного контролю. 
Фактичний контроль представляє собою 

вивчення стану об’єктів, що перевіряються 
на основі даних органолептичних прийо-
мів (огляду, вимірювання, підрахунків). До 
основних прийомів фактичного контролю 
належать: інвентаризація, огляд, контроль-
ні заміри робіт, вибіркові і суцільні спосте-
реження, технологічний контроль, конт-
рольні придбання товарів, експертизи, ла-
бораторні аналізи та експерименти, служ-
бове розслідування, отримання письмових 
пояснень. 
Найпоширенішим прийомом фактично-

го контролю є інвентаризація, яка забезпе-
чує виявлення нестач і втрат матеріальних 
цінностей і коштів, а також запобігання їх 
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нецільовому використанню, у тому числі у 
неофіційній та фіктивній економіці.
В умовах масової тінізації економіки 

України та ухилення від сплати податків 
ефективним засобом визначення реальних 
доходів суб’єктів підприємницької діяль-
ності, у тому числі і від тіньової діяльності, є 
непрямі методи.
Під непрямими методами визначення 

реальних сум доходів підприємницьких 
структур, у тому числі, що не враховуються 
в офіційному обліку, фінансовій звітності та 
державній статистиці, розуміється визна-
чення сум їх доходів за оцінкою їх витрат, 
приросту активів, кількістю осіб, які перебу-
вають з ним у трудових відносинах, а також 
за оцінкою інших елементів, що пов’язані з 
отриманням доходів. При цьому оцінка цих 
елементів може здійснюватися за допомо-
гою інформації, одержаної з інших джерел, 
ніж звітність або первинні документи.
На жаль, чітко означених правових за-

сад та наукових методик застосування не-
прямих методів контролюючими органами 
з метою визначення тіньових операцій поки 
що немає. Тому використання непрямих 
методів у контрольно-ревізійній роботі в су-
часних умовах вкрай обмежене.
Висновки. Методи та прийоми еконо-

мічного аналізу дозволяють з високим сту-
пенем ймовірності встановити основні види 
та реальні доходи від провадження тіньової 
діяльності, а отже, визначити обсяги та за-
ходи з її подолання.
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SUMMARY 
The article deals with the causes and factors 

that contribute to the development of the shadow 
economy in Ukraine. The author reveals negative 
consequences and the impact of the shadow economy 
on all components of social and economic system 
of the state, investigates the basic techniques of 
economic control for determining shadow economic 
activity. Particular attention is paid to the defi nition 
of real incomes of businesses from the informal and 
fi ctitious activity through indirect methods.

АНОТАЦІЯ 
У статті розглядаються причини та фак-

тори, які сприяють розвитку тіньової еконо-
міки в Україні, виявляються її негативні на-
слідки та вплив на всі компоненти соціально-
економічної системи держави, досліджуються 
основні прийоми економічного контролю, за 
допомогою яких встановлюється тіньова еко-
номічна діяльність. Особлива увага в роботі 
приділяється визначенню реальних доходів 
підприємницьких структур від неофіційної та 
фіктивної діяльності за допомогою непрямих 
методів.



Àäì³í³ñòðàòèâíå ïðàâî

58Ïðàâî.ua ¹ 1, 2016

ÓÄÎÑÊÎÍÀËÅÍÍß ÑÈÑÒÅÌÈ ÎÖ²ÍÞÂÀÍÍß 
ÅÔÅÊÒÈÂÍÎÑÒ² ÇÀÁÅÇÏÅ×ÅÍÍß 

ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÎÞ ÏÎË²Ö²ªÞ ÓÊÐÀ¯ÍÈ ÏÓÁË²×ÍÎ¯ 
ÁÅÇÏÅÊÈ ÒÀ ÏÎÐßÄÊÓ

В статье исследовано понятие эффектив-
ности обеспечения Национальной полицией 
Украине публичной безопасности и порядка, 
разработаны критерии оценки такой эф-
фективности; охарактеризованы основные 
административно-правовые формы оценки 
эффективности деятельности Националь-
ной полиции в исследуемой сфере; предложены 
пути совершенствования соответствующей 
системы оценивания.

Ключові слова: публічна безпека, публічний по-
рядок, Національна поліція, ефективність, система 
оцінки, критерії оцінки.
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Постановка проблеми
Визначення ефективності забезпечення 

Національною поліцією України публічної 
безпеки і порядку в державі є важливим 
елементом державного управління. Саме 
рівень ефективності є визначальним факто-
ром для прийняття відповідних управлін-
ських рішень, зокрема, щодо планування 
заходів, спрямованих на забезпечення пу-
блічної безпеки і порядку, щодо структури 
та штатної чисельності органів поліції, які 
залучаються до виконання завдань у цій 
сфері, щодо удосконалення та модернізації 
методів та засобів забезпечення публічної 
безпеки і порядку тощо.
Складність оцінювання ефективнос-

ті забезпечення Національною поліцією 
публічної безпеки і порядку полягає в 
тому, що, на відміну від оцінювання інди-
відуальних результатів роботи кожного 
окремого взятого поліцейського, тут слід 

враховувати інші фактори, які можуть 
впливати на результативність функціону-
вання Національної поліції. Це, зокрема, 
вихідний стан публічної безпеки і порядку 
в регіоні та державі, спосіб організації по-
ліцейських підрозділів, оптимальність їх 
структури, ефективність командної роботи 
тощо. 

Актуальність теми дослідження під-
тверджується відсутністю комплексних нау-
кових робіт, що присвячені визначенню на-
прямків удосконалення системи оцінювання 
ефективності забезпечення Національною 
поліцією публічної безпеки і порядку, що у 
поєднанні з необхідністю комплексного на-
укового аналізу даного питання обумовлює 
важливість та своєчасність даної статті.

Стан дослідження
Окремі аспекти проблеми оцінки 

ефективності державного управління 
в різних сферах досліджували такі 
науковці, як: С. М. Гусаров, В. В. Маліков, 
М. Д. Мартинов А. Ф. Мельник, 
О. Ю. Оболенський, Д. В. Олійник, 
О. К. Ткачова, В. Г. Фатхутдінов, 
М. Д. Шаргородський та багато інших. 
Однак, на сьогоднішній день відсутні 
комплексні дослідження, присвячені 
визначенню способів удосконалення системи 
оцінювання ефективності забезпечення 
Національною поліцією публічної безпеки і 
порядку, що ще раз підкреслює важливість 
та актуальність запропонованої теми. 
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Мета та завдання дослідження
Метою статті є визначення шляхів удо-

сконалення системи оцінювання ефектив-
ності забезпечення Національною поліцією 
публічної безпеки і порядку в державі. Для 
досягнення поставленої мети необхідно ви-
конати такі завдання: визначити поняття 
«ефективність забезпечення Національною 
поліцією публічної безпеки і порядку»; оха-
рактеризувати форми та критерії оцінки 
ефективності діяльності Національної полі-
ції у цьому напрямку; розробити пропозиції 
щодо удосконалення системи оцінювання 
ефективності забезпечення Національною 
поліцією публічної безпеки і порядку.

Виклад основного матеріалу
Для визначення адміністративно-право-

вих форм оцінювання ефективності забез-
печення Національною поліцією України 
публічної безпеки і порядку необхідно розі-
братися із змістом категорії «ефективність». 
Діяльність Національної поліції щодо за-
безпечення публічної безпеки і порядку на-
лежить до одного з напрямків державного 
управління. Відтак, належить з’ясувати зна-
чення відповідної категорії у системному 
зв’язку з державним управлінням. 
Так, у тлумачному словнику категорія 

«ефективність» визначається як: 1) диферен-
ційована та багаторівнева характеристика, 
яка водночас зберігає свою відносність сто-
совно проголошених цілей; 2) співвідно-
шення між продуктом та ресурсами, які піш-
ли на його створення з огляду на результат, 
тобто зв’язок із ресурсами, продуктом і ці-
лями, але обов’язково і з ефектом, причому 
останній досягається за межами діяльності, 
процесу творення товару чи послуги, саме в 
процесі його споживання [1, с. 1647]. Отже, 
основний зміст категорії «ефективність» роз-
кривається через співвідношення завдань, 
результатів та затрачених на це засобів (ре-
сурсів). Між тим, результати управлінської 
діяльності, яка не передбачає утворення 
(виробництво) матеріального об’єкту, необ-
хідно оцінювати з урахуванням певних осо-
бливостей вимірювання її ефективності.
У науковій літературі пропонуються 

різні визначення категорії «ефективність 
державного управління». Так, на думку 

А. Ф. Мельника, О. Ю. Оболенського та ін., 
ефективність управління (в тому числі дер-
жавного) – це результат, співставлений із 
витратами на його досягнення (причому ви-
трати включають як прямі витрати на систе-
му управління, так і витрати на реалізацію 
управлінських рішень) [2, c. 230-237]. Зви-
чайно, запропонований науковцями підхід 
до оцінювання ефективності державного 
управління видається дещо широким та аб-
страктним і потребує більш чіткої конкре-
тизації, але сутність ефективності, в цілому, 
розкрита.
О. К. Ткачова справедливо зазначає, що 

ефективність державного управління – це 
не просто співвідношення між результатами 
і затратами, а досягнення соціально значу-
щих результатів при суспільно виправданих 
затратах. Ефективність державного управ-
ління – це комплексне поняття, яке залежить 
від багатьох факторів, зокрема економічних, 
соціальних, політичних, організаційних 
тощо. Тому науковець вважає за необхідне 
запровадження індивідуального підходу до 
кожного об’єкта управління і розробку інди-
відуальної системи критеріїв та показників 
оцінювання ефективності функціонування 
об’єкта державного управління [3, с. 36]. З 
думкою науковця слід погодитись, оскільки 
неможливо розробити абсолютно для всіх 
органів державного управління, навіть для 
тих, що належать до однієї ланки (напри-
клад, правоохоронні органи), універсальні 
критерії оцінки ефективності. Адже перед 
кожним органом стоять власні завдання, і 
тому оцінювати ефективність їх результатів 
однаково не уявляється можливим. Однак, 
необхідним завданням на сучасному етапі 
державного розвитку є розробка єдиних 
критеріїв оцінки ефективності державної 
політики.
В. В. Маліков надав визначення ефек-

тивності діяльності підрозділів міліції гро-
мадської безпеки щодо охорони громад-
ського порядку у громадських місцях та 
забезпечення безпеки громадян як співвід-
ношення між фактичним результатом їх ді-
яльності (узгодженість дій суб’єктів охорони 
громадського порядку та забезпечення без-
пеки громадян, кількість складених адміні-
стративних протоколів, затриманих поруш-
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ників громадського порядку, проведених 
зустрічей з населенням та представниками 
громадських формувань тощо) та тими ціля-
ми та завданнями, які стоять перед зазначе-
ними підрозділами у сфері охорони громад-
ського порядку [4, с. 189]. Науковець, при 
формулюванні цього визначення, виходив 
із широкого розуміння поняття «ефектив-
ність». Більш вузький (конкретний) підхід 
передбачає виділення декількох окремих 
елементів ефективності, зокрема, ресурсо-
зберігаюча, економічна, соціальна, цільова 
складова тощо. 
Отже, можемо виділити такі ознаки 

ефективності забезпечення Національною 
поліцією публічної безпеки і порядку в дер-
жаві: 1) є частиною загальної ефективності 
діяльності Національної поліції; 2) відобра-
жає фактичний стан організації та управ-
ління роботою поліції у відповідному на-
прямку, при якому досягаються поставлені 
цілі та виконуються відповідні завдання в 
поєднанні з найбільш оптимальною затра-
тою ресурсів (фінансових, кадрових та ін.); 
3) на ефективність впливають різні фактори 
економічного, соціального, правового, орга-
нізаційного та іншого характеру. Тому при 
її оцінці необхідно комплексно підходити до 
визначення критеріїв.
Ефективність забезпечення Національ-

ною поліцією України публічної безпеки і 
порядку в державі можна визначити як та-
кий рівень якісних та кількісних результатів 
діяльності поліції, що виражаються у досяг-
ненні належного стану захище ності життє-
во важливих інтересів, що входять у зміст 
публічної безпеки і порядку, шляхом опти-
мального використання методів, засобів та 
ресурсів для цих цілей.
Для визначення конкретних адміністра-

тивно-правових форм оцінювання ефектив-
но сті діяльності поліції в досліджуваному 
напрямку звернемось до аналізу положень 
Закону України «Про Національну полі-
цію» та деяких інших законодавчих актів. 
Відповідно до ст. 86 Закону України «Про 
Національну поліцію» з метою інформування 
громадськості про діяльність поліції керівник 
поліції та керівник и територіальних органів 
поліції раз на рік готують та опубліковують 
на офіційних веб-порталах органів поліції 

звіт про діяльність поліції. Такий звіт по-
винен містити аналіз ситуації зі злочинністю 
в країні чи регіоні відповідно, інформацію 
про заходи, які вживалися поліцією, та ре-
зультати цих заходів, а також інформацію 
про виконання пріоритетів, поставлених 
перед поліцією та територіальними орга-
нами поліції відповідними поліцейськими 
комісіями. Крім того, керівники 
територіальних органів поліції зобов’язані 
регулярно оприлюднювати статистичні та 
аналітичні дані про вжиті заходи щодо ви-
явлення, запобігання та припинення пору-
шень публічного порядку на офіційних веб-
порталах органів, які вони очолюють [5].-
У Міністерстві внутрішніх справ України 
узагальнюється та оприлюднюється інфор-
мація про злочинність, пов’язана з торгів-
лею людьми (щомісячно) [6], про стан про-
тидії корупції (щорічно) [7]. 
Таким чином, основною (на сьогодні 

єдиною) формою постійного оцінювання ді-
яльності Національної поліції є моніторинг 
статистичної інформації, яка переважно за-
снована на кількісних показниках. Між тим, 
якісні критерії оцінювання, а також показни-
ки ефективності такого напрямку діяльності, 
як забезпечення публічної безпеки та поряд-
ку, законодавством взагалі не визначені. 
У 2015 році була розроблена Концепція 

«100 днів якості Національної поліції Укра-
їни», у якій ключовими показниками оці-
нювання роботи Національної поліції були 
визначені: динаміка довіри населення до 
територіальних управлінь Національної по-
ліції; оцінка громадянами почуття власної 
безпеки в районі проживання; оцінка рівня 
корупції у підрозділах поліції; рівень задо-
воленості потерпілих і свідків злочинів ро-
ботою поліції при їх виклику і первинному 
контакті на місці події; оцінка оперативнос-
ті реагування поліції на повідомлення про 
злочини, ефективності роботи з протидії 
злочинності [8]. Концепція «100 днів якості 
Національної поліції України», як слідує із 
назви, – тимчасовий документ. Тому після 
закінчення часу, відведеного на реалізацію 
цієї концепції, Національна поліція Украї-
ни як у цілому, так і у сфері забезпечення 
публічної безпеки і порядку потребувати-
ме нових програм оцінювання її діяльності.
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У науковій літературі існує думка, що 
оцінка ефективності роботи відповідних 
правоохоронних органів передбачає вирі-
шення таких основних задач: 1) визначен-
ня кількісних характеристик; 2) формуван-
ня кількісних показників ефективності ро-
боти за різноманітними напрямками. При 
цьому здійснюється оцінка різноманітних 
аспектів діяльності органу або його окре-
мого підрозділу. Склад оцінок може бути 
розширений чи звужений залежно від ці-
лей аналізу; 3) формування узагальненої 
оцінки діяльності органу або підрозділу. 
На цьому етапі здійснюється порівняння 
різноманітних однотипних підрозділів або 
органів та ранжування їх за ефективністю 
роботи [9, с. 41-42]. Даний алгоритм, без-
перечно, має свої переваги. Однак, можна 
побачити, що в ньому застосовуються ви-
ключно кількісні показники оцінки ефек-
тивності, що, на нашу думку, не відповідає 
завданням повного та всебічного визна-
чення результативності діяльності дослі-
джуваного органу. 
Розробляючи якісні показники оцінки 

забезпечення Національною поліцією пу-
блічної безпеки і порядку, необхідно звер-
нутися до вивчення досвіду деяких зарубіж-
них держав. Наприклад, у Великобританії 
оцінка ефективності роботи поліцейських 
підрозділів входить у систему оцінки послуг, 
наданих населенню органами публічної вла-
ди. При цьому, застосовується тринадцять 
критеріїв: ступінь задоволення отримувача 
поліцейських послуг щодо поводження пер-
соналу поліції, вжитих заходів тощо; відсо-
ток населення, задоволеного якістю роботи 
місцевої поліції; ступінь задоволеності за-
гальною якістю наданих поліцією послуг; 
загальний стан безпеки на відповідній тери-
торії; стан злочинності у розрізі за видами 
вчинюваних злочинів; показник негативних 
наслідків вчинених злочинів та інших про-
типравних діянь (кількість людських жертв, 
розмір матеріальних збитків тощо); рівень 
побоювання злочинності; відсоток часу, 
який офіцери поліції провели на активній 
службі тощо [10]. За кожним із тринадцяти 
напрямків оцінки діяльності поліції здій-
снюється визначення результатів за декіль-
кома критеріями. 

У Шотландії використовується трохи ін-
ший набір показників для оцінки ефектив-
ності поліції, який ще більше орієнтований 
на постановку та подальше виконання ці-
лей. Вона включає чотири напрями оцінки: 
якість наданих послуг; відчуття захищеності 
та безпека громади; кримінальне правосуд-
дя та боротьба зі злочинністю; ефективність 
управління та діяльності [10].
Таким чином, у розвинутих європей-

ських країнах чітко налагоджена система 
оцінки та контролю ефективності роботи 
поліцейських органів. У процесі такої оцін-
ки визначальну роль відіграє якість наданих 
поліцейських послуг, яка визначається на 
основі опитування користувачів відповід-
них послуг.
На підставі проведеного вище аналізу 

пропонуємо розробити систему оцінювання 
ефективності забезпечення Національною 
поліцією публічної безпеки і порядку в дер-
жаві та окремих її регіонах, засновану на та-
ких критеріях:

1) стан публічної безпеки і порядку в ре-
гіоні та державі в цілому. Даний показник 
можливо виміряти, застосовуючи підхід «від 
зворотного», який полягає у визначені ста-
ну злочинності та кількості вчинених право-
порушень у розрізі їх видів, співставленні 
результатів та динаміки в кожному регіоні 
та державі в цілому. Оцінюючи даний кри-
терій ефективності, можна з’ясувати вихідне 
та поточне становище предмету діяльності  
Національної поліції, проблемні моменти у 
даній сфері тощо;

2) стан управління та організації діяль-
ності Національної поліції щодо забезпечен-
ня публічної безпеки і порядку. Даний по-
казник сигналізує про якість управлінського 
потенціалу в органах поліції. Він має оці-
нюватися як на місцевому, обласному, так 
і на загальнодержавному рівні. Найбільш 
підходящою формою оцінювання ефектив-
ності управління поліцейськими органами 
є проведення аналізу результатів діяльності 
відповідного керівника (індивідуальне оці-
нювання – атестування) з одночасним про-
веденням опитування (у формі анкетування) 
підлеглих співробітників щодо діяльності 
їх керівника. Для більшої ефективності ан-
кетування має проводитись анонімно. Для 
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кожного рівня управління необхідна роз-
робка питань для анкетування з урахуван-
ням особливостей завдань, що стоять перед 
керівником відповідного рівня;

3) кількісні та якісні результати діяль-
ності Національної поліції у сфері забезпе-
чення публічної безпеки і порядку. Їх ви-
мірювання можливе за допомогою запро-
вадження відповідних  форм статистичної 
звітності; проведення аналізу цих звітів та 
співставлення результатів, а також  анкету-
вання осіб, які зверталися до органів пол іції 
або іншим чином взаємодіяли з ними. Та ке 
анкетування дозво лить виявити якісні ха-
рактеристики роботи поліції;

4) оцінка кадрового потенціалу. Осно-
вною формою вимірювання даного показни-
ка є проведення атестування. Згідно з Нака-
зом Міністерства внутрішніх справ України 
«Про затвердження Інструкції про порядок 
проведення атестування поліцейських» від 
17 листопада 2015 р. № 1465 атестаційні 
комісії при прийнятті рішень стосовно по-
ліцейського повинні враховувати такі кри-
терії: повноту виконання функціональних 
обов’язків (посадових інструкцій); показни-
ки службової діяльності; рівень теоретич-
них знань та професійних якостей; оцінки з 
професійної і фізичної підготовки; наявність 
заохочень; наявність дисциплінарних стяг-
нень; результати тестування; результати 
тестування на поліграфі (у разі проходжен-
ня) [11];

5) рівень довіри населення до Націо-
нальної поліції та її співробітників. Цей 
критерій можливо виміряти лише шляхом 
проведення соціологічних досліджень у 
даній сфері. Для адекватної оцінки рівня 
довіри населення до поліцейських органів 
важливе значення має правильно та одно-
значно ставити питання в анкетах, зачіпа-
ти різні аспекти діяльності поліції, з різних 
сторін підходити до оцінювання результа-
тів роботи Національної поліції. З метою 
отримання достовірних результатів оціню-
вання критерії необхідно аналізувати окре-
мо, у динаміці і, що найбільш важливо, у 
комплексі та системному взаємозв’язку між 
собою.
Отже, до адміністративно-правових 

форм оцінювання ефективності забезпечен-

ня Національною поліцією публічної безпе-
ки і порядку належать: 1) моніторинг звітів 
щодо діяльності поліції у відповідній сфері; 
2) проведення атестування поліцейських, у 
тому числі тих, які займають керівні посади; 
3) проведення опитування серед співробіт-
ників поліцейських органів у формі анкету-
вання для визначення проблем та недоліків 
організації роботи у підрозділах, оцінки 
методів керівництва, визначення клімату 
в робочому колективі; 4) проведення анке-
тування користувачів поліцейських послуг 
(заявників, потерпілих від правопорушень, 
правопорушників тощо) з метою визначен-
ня якісних характеристик діяльності поліції 
та її окремих підрозділів; 5) вивчення гро-
мадської думки, рівня довіри населення (со-
ціологічні дослідження).
Запровадження запропонованих вище 

заходів дозволить зробити значний крок 
вперед на шляху до формування комплек-
сної загальнодержавної методики оціню-
вання ефективності роботи Національної 
поліції. Це, у свою чергу, сприятиме своє-
часному здійсненню контролю за якістю та 
ефективність діяльності цього органу, ви-
значенню необхідної структури, штатної чи-
сельності Національної поліції та її окремих 
підрозділів, напрямків додаткової підготов-
ки поліцейських та керівників.
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SUMMARY 
In the article the concept of effi ciency to ensure 

Ukraine National Police public safety and order, 
developed criteria for evaluating such performance; 
describes basic administrative and legal forms of 
evaluating the effectiveness of the National Police 
in the study area; the ways of improving the relevant 
rating system.

АНОТАЦІЯ 
У статті досліджено поняття ефектив-

ності забезпечення Національною поліцією 
України публічної безпеки і порядку, розроблено 
критерії оцінки такої ефективності; охарак-
теризовано основні адміністративно-правові 
форми оцінювання ефективності діяльності 
Національної поліції в досліджуваній сфері; за-
пропоновані шляхи удосконалення відповідної 
системи оцінювання.
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ÊÎË²Ç²ÉÍ² ÏÈÒÀÍÍß ÑÒÂÎÐÅÍÍß 
ÀÐÕ²ÒÅÊÒÓÐÍÎ-Ì²ÑÒÎÁÓÄ²ÍÈÕ ÐÀÄ

В статье рассмотрены коллизионные 
вопросы образования архитектурно-градо-
строительных советов, их консультативно-
совещательные роли и места в системе градо-
строительных органов публичной власти.

Ключові слова: містобудування, архітектурно-
містобудівна рада, колізії.

 ØÈËÜÍÈÊ Ìàðòà ªâãåí³¿âíà - àñï³ðàíò êàôåäðè àäì³í³ñòðàòèâíîãî ïðàâà 
òà àäì³í³ñòðàòèâíîãî ïðîöåñó Îäåñüêîãî äåðæàâíîãî óí³âåðñèòåò âíóòð³øí³õ 
ñïðàâ

Виконання органами публічної влади пе-
редбачених законами України містобудівних 
завдань, зважаючи на високий рівень відпо-
відальності перед суспільством та державою, 
зумовлює необхідність залучення до вирі-
шення проблем містобудування спеціальних 
органів для узгодження на експертному рівні 
проблемних містобудівних питань. Основну 
функцію таких органів, у відповідності до 
статті 20 Закону України «Про регулювання 
містобудівної діяльності» [1], відіграють архі-
тектурно-містобудівні ради. Правова приро-
да цих утворень в адміністративно-правовій 
науці, на жаль, не знайшла широкого відо-
браження. Не дивлячись на те, що правове 
регулювання містобудівної діяльності досить 
змістовно висвітлене у працях О.М. Вінника, 
О.П. Віхрова, І.І. Банасевича, Г.М. Грицен-
ка, І.О. Ізарової, Г.О. Лиска, В.М. Марчука, 
А.В. Матвійчука, К.С. Мауленова, О.О. Квас-
ніцької, В.М. Коссака, І.М. Миронець, 
В.Г. Олюхи, К.В. Пивоварова, В.О. Ромась-
ка, С.В. Сеник, Г.В. Смолин, А.П. Ткача, 
А.Ф. Ткачука, Н.В. Трофуненко, В.А. Цілен-
ка. Однак, функціонування саме містобудів-
них рад залишилося поза увагою науковців.

Мета цієї публікації – дослідити про-
блеми нормативно-правового регулювання 
створення і функціонування архітектурно-
будівельних рад, як консультативно-дорад-
чих органів при органах державної влади та 
органах місцевого самоврядування, що впли-
вають на ефективність їхньої діяльності.
Зі змісту частини 1 статті 20 Закону Укра-

їни «Про регулювання містобудівної діяль-
ності» архітектурно-містобудівною радою 
слід вважати створений для професійного 
обговорення проектних рішень у сфері міс-
тобудування центральний орган виконав-
чої влади, що забезпечує формування дер-
жавної політики у сфері містобудування, чи 
уповноваженим органом містобудування та 
архітектури дорадчий органи, що діє на гро-
мадських засадах [1]. Типове положення про 
архітектурно-містобудівні ради, затверджене 
Наказом Міністерства регіонального розви-
тку, будівництва та житлово-комунального 
господарства України від 7 липня 2011 р. 
№108, визначає архітектурно-містобудівну 
раду дорадчим органом для професійного 
колегіального розгляду й обговорення міс-
тобудівних, архітектурних та інженерних 
рішень містобудівної та проектної докумен-
тації [2].
Закон не містить чіткого визначення кола 

суб’єктів, за винятком органу виконавчої вла-
ди, що забезпечує формування державної по-
літики у сфері містобудування (яким і на день 
прийняття Закону було, і на сьогоднішній 
день є Міністерство регіонального розвитку, 
будівництва та житлово-комунального госпо-
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дарства України), наділеного правом на ство-
рення архітектурно-містобудівних рад, пода-
ючи таке формулювання, що дає можливість 
по-різному трактувати коло таких суб’єктів. 
Однак, формулювання «уповноважені орга-
ни містобудування та архітектури» відсилає 
нас до іншого закону, яким встановлено пе-
релік цих органів, а саме до Закону України 
«Про архітектурну діяльність» у відповіднос-
ті до статті 13, якого ними є:

- центральний орган виконавчої вла-
ди, що забезпечує формування державної 
політики у сфері архітектури;

- центральний орган виконавчої вла-
ди, що реалізує державну політику у сфері 
архітектури;

- орган виконавчої влади Автономної 
Республіки Крим з питань архітектури;

- структурні підрозділи обласних, ра-
йонних, Київської та Севастопольської місь-
ких державних адміністрацій з питань архі-
тектури;

- виконавчі органи сільських, селищ-
них, міських рад з питань архітектури [3].
На нашу думку, делегувавши абзацом дру-

гим частини 1 статті 20 Закону України «Про 
регулювання містобудівної діяльності» права 
на затвердження Типового положення про 
архітектурно-містобудівні ради органу вико-
навчої влади, що забезпечує формування дер-
жавної політики у сфері містобудування, зако-
нодавець, у такий спосіб, надавав можливості 
деталізувати коло уповноважених суб’єктів, 
оскільки воно визначене іншим законом. Од-
нак трактування кола суб’єктів, визначеного 
Наказом з тих підстав, що вони утворюються 
за рішенням місцевої державної адміністрації 
або виконавчого комітету міської ради і по-
стійно діють при уповноваженому органі міс-
тобудування та архітектури Автономної Рес-
публіки Крим, обласних, районних, район-
них у містах Києві та Севастополі державних 
адміністраціях, виконавчих органах міських 
рад [2], як бачимо, суперечить Закону Укра-
їни «Про архітектурну діяльність», адже ні 
виконавчий комітет місцевої ради, ні місцева 
державна адміністрація, з огляду на приписи 
цього закону, не є уповноваженими органами 
містобудування та архітектури.
Подальше звірення відповідності цієї 

норми Наказу Мінрегіонбуду з приписами 

Законів України, «Про місцеві державні ад-
міністрації» та «Про місцеве самоврядування 
в Україні», вказує на її невідповідність і цим 
законам.
Наприклад. Стаття 20 Закону України 

«Про місцеві державні адміністрації» міс-
тить вичерпний перелік повноважень міс-
цевих адміністрацій у галузі містобудування. 
Оскільки ці повноваження не систематизо-
вані окремою групою і їхній перелік згру-
пований із повноваженнями в галузі житло-
во-комунального господарства, побутового, 
торговельного обслуговування, транспорту 
і зв’язку, то його вичерпність слід виводити, 
аналізуючи зміст цих норм. Отже, такими по-
вноваженнями місцевих адміністрацій є:

1) організація розробки та проведення 
експертизи містобудівної документації на-
селених пунктів відповідно до державних 
норм і стандартів;

2) організація охорони, реставрації та 
використання пам’яток архітектури і місто-
будування, палацово-паркових, паркових та 
історико-культурних ландшафтів;

3) погодження документації із земле-
устрою у випадках та порядку, визначених 
Земельним кодексом України та Законом 
України «Про землеустрій», щодо відповід-
ності зазначеної документації законодавству 
у сфері містобудування та архітектури, охо-
рони культурної спадщини [4].
Окреме містобудівне повноваження про-

писане пунктом 13 статті 25 цього ж Закону 
України «Про місцеві державні адміністра-
ції». Це стосується розгляду проектної до-
кументації на будівництво захисних споруд 
цивільного захисту (цивільної оборони) та 
розділ щодо інженерно-технічних заходів 
цивільного захисту (цивільної оборони) у 
складі містобудівної документації [4].
Стаття 31 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» визначає повно-
важення виконавчих органів сільських, се-
лищних, міських рад [5], однак, як і стаття 20 
Закону України «Про місцеві державні адмі-
ністрації», не містить повноважень на ство-
рення архітектурно-містобудівних рад.
Загострює колізію припис частини другої 

статті 19 Конституції України, який визна-
чає, що органи державної влади та органи 
місцевого самоврядування, їх посадові осо-
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би зобов’язані діяти лише на підставі, в ме-
жах повноважень та у спосіб, що передбачені 
Конституцією та законами України [6]. Од-
нак, спосіб утворення архітектурно-містобу-
дівних рад та коло суб’єктів, уповноважених 
на їхнє утворення, визначений не законом, а 
підзаконним актом – наказом Мінрегіонбу-
ду. Відмітимо, що у відповідності до рішен-
ня Конституційного суду України у справі за 
конституційним зверненням Київської місь-
кої ради професійних спілок щодо офіційного 
тлумачення частини третьої статті 21 Кодексу 
законів про працю України (справа про тлу-
мачення терміну «законодавство») «поняття 
«законодавство», яке вживається у законах 
України треба розуміти так, що ним охоплю-
ються закони України, чинні міжнародні до-
говори України, згода на обов’язковість яких 
надана Верховною Радою України, а також 
постанови Верховної Ради України, укази 
Президента України, декрети і постанови Ка-
бінету Міністрів України, прийняті в межах 
їх повноважень та відповідно до Конституції 
України і законів України» [7]. З цього вба-
чається, що інший акт права, не вказаним у 
рішенні Конституційного суду України, не 
може вважатися законодавчим.
Наступним питанням, який викликає 

дискусію, – це наявність адміністративного 
розсуду стосовно їхнього створення, адже 
обов’язковість створення архітектурно-місто-
будівних рад законом не передбачена. У кон-
струкції частини 1 статті 20 Закону України 
«Про регулювання містобудівної діяльнос-
ті» вбачається право, а не обов’язок, на таке 
створення, оскільки дискреційне формулю-
вання «можуть створювати» [1], що міститься 
у цій правовій нормі, дає уповноваженому 
містобудівному органу можливість діяти за 
своїм розсудом, що не залежить від конкрет-
них організаційних зобов’язань, визначених 
законодавством для цих суб’єктів.
Дискреційні повноваження, як стверджує 

французький адміністративіст Гі Бребан, 
означають свободу адміністративного органу 
оцінювати ситуації і приймати по них рішен-
ня. Такі повноваження надають суб’єктам 
адміністрування простір у здійсненні вибору 
між вільними рішеннями. Вони вправі діяти 
або не діяти, а коли діють, то можуть виби-
рати один або декілька з можливих варіантів 

дій [8, с.192]. Таким чином, дискреційні пра-
вові норми, будучи законним і невід’ємним 
елементом публічно-владних відносин, да-
ють можливість уповноваженому органу міс-
тобудування самостійно визначати: створю-
вати, чи не створювати, архітектурно-містобу-
дівну раду, моделюючи при прийнятті управ-
лінського рішення варіативну ситуацію, що, на 
нашу думку, суперечить принципам взаємо-
дії держави і громадянського суспільства та 
стратегії державної політики сприяння роз-
витку громадянського суспільства в Україні, 
затвердженої Указом Президента України 
від 24 березня 2012 р. № 212/2012 Про Стра-
тегію державної політики сприяння розви-
тку громадянського суспільства в Україні та 
першочергові заходи щодо її реалізації [9].
Важливим у вирішенні дилеми щодо до-

цільності створення архітектурно-містобудів-
ної ради є врахування: мети їхньої діяльності – 
професійного обговорення проектних рішень 
та функцій – надання рекомендацій з питань 
планування, забудови та іншого використання 
територій у межах історичних ареалів населе-
них місць і зон охорони пам’яток архітектури 
та містобудування, визначених частинами 1 та 
4 (відповідно) Закону України «Про регулю-
вання містобудівної діяльності» [1].
Зарубіжний досвід існування консульта-

тивно-дорадчих органів (громадських рад, 
комітетів, комісій, палат, бюро, журі тощо) у 
країнах з розвиненою демократією свідчить 
про значну поширеність практики їхнього 
створення, визначаючи їх осередками орга-
нізованого впливу громадянського суспіль-
ства (як громадян, так і їх об’єднань) на ді-
яльність органів державної влади або органів 
місцевого самоврядування [10, с.358].
Містобудівні рішення органів публічної 

влади є багатоаспектними і містять еконо-
мічні, правові, інженерно-технічні, соціаль-
ні, організаційні, художньо-естетичні та інші 
складові. Як і будь-яке управлінське рішен-
ня, воно має бути: науково обґрунтованим, 
цілеспрямованим, кількісно та якісно ви-
значеним, правомірним, оптимальним, сво-
єчасним, комплексним, гнучким, повністю 
оформленим [11]. Зазначені аспекти обу-
мовлюють необхідність експертного впливу 
(консультаційне та інформаційне сприяння) 
на їхнє прийняття та погодження не лише 
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інтересів соціуму і влади, але й різних груп 
громадськості. Усе це виокремлює експертне 
та представницьке призначення архітектур-
но-містобудівних рад.
Навіть поверхневий аналіз адміністратив-

ної та судової практики показує про конфлік-
тогенність містобудівних рішень не лише че-
рез неповне врахуванням інтересів багатьох 
суб’єктів загальнодержавних та муніципаль-
них відносин, але й через слабкість чи повну 
відсутність зворотних зв’язків між представ-
никами суспільства та владою. Мінімізацію 
цього чинника в урбанізаційних процесах 
успішно виконує архітектурно-містобудівна 
рада, реалізовуючи при цьому медіаційну та/
або апеляційну функції, забезпечуючи авто-
ритетний «арбітраж» у спірних питаннях, що 
виникають між заінтересованими особами.
Зауважуємо про необхідність підвищен-

ня управлінського статусу архітектурно-міс-
тобудівних рад, адже, перебуваючи у статусі 
консультативних органів, її висновки та рі-
шення носять рекомендаційний характер і їх 
виконання є бажаним, але не обов’язковим. 
Однак, на наш погляд, думка професійного 
архітектурного співтовариства має впливати 
на винесення рішень щодо архітектурного 
вигляду об’єктів.
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SUMMARY 
The article examines confl ict of laws at the 

establishment of architectural and urban planning 
councils, their advisory role and place in the system 
of public urban planning authorities.

АНОТАЦІЯ 
У статті розглянуто колізійні питання 

створення архітектурно-містобудівних рад, 
їхні консультативно-дорадчі ролі та місця у 
системі містобудівних органів публічної влади.
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ÙÎÄÎ ÌÎÂÈ ÏÎÑÒÀÍÎÂ ÑÓÄÓ Â ÑÏÐÀÂÀÕ ÏÐÎ 
ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÒÈÂÍ² ÏÐÀÂÎÏÎÐÓØÅÍÍß

Автором проведено аналіз стану розгляду 
судами справ про адміністративні правопору-
шення у сфері обігу зброї в Україні протягом 
2007-2015 рр. Незалежно від територіальної 
юрисдикції суди завжди припускаються гра-
матичних, пунктуаційних та інших поми-
лок. Встановлено, що де-юре існує вимога 
застосування української мови як чинника 
державності у процесі правозастосування. Ви-
явлено, що де-факто чистота мови поста-
нов суду вказує на відповідний професійний 
рівень судді. У юриспруденції такі факти 
можуть негативно впливати на репутацію 
адміністративного судочинства.
Ключові слова: адміністративне судочинство, 

власна назва, документ, зброя, калька, мова, поста-
нова, помилка.
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Постановка проблеми
У процесі дослідження адміністративної 

відповідальності за порушення правил обі-
гу зброї в Україні спостерігається проблема 
якості оформлення постанов суду, що напря-
му пов’язана із низькою мовною культурою 
та неналежним рівнем володіння держаною 
мовою осіб, відповідальних за оформлення 
цих документів. Завелика кількість різно-
манітних мовних помилок, вочевидь, згуб-
но впливає на якість процесу та результатів 
розгляду справ про адміністративні право-
порушення, а також створює лінгвістичні 
труднощі визначення проблем та порядку 
функціонування в Україні інституту адміні-
стративної відповідальності.

Аналіз останніх досліджень 
і публікацій

Питання вимог до мови законодав-
ства та судочинства свого часу підніма-
ли В. Городенко, Д. Керимов, В. Козяр, 
Р. Куйбіда, С. Кравченко, О. Олійник, 
О. Сироїд, О. Ситнік, Б. Спасов, З. Тростюк, 
Г. Фазикош, Є. Фесенко, Т. Фулей, 
Л. Чулінда, О. Шамрай та ін., проте пробле-
матика чистої мови адміністративного судо-
чинства в Україні де-факто малодосліджена.

Метою статті є виявлення основних по-
милок у мові адміністративного судочин-
ства. Для цього проводився аналіз розгляду 
справ судами про адміністративні правопо-
рушення за ст. ст. 190-195, 1951-1954 КпАП 
України, винесених за період 2007-2015 рр. 
Згадані у статті документи – офіційні, ухва-
лені іменем України, знаходяться у Єдиному 
державному реєстрі судових рішень відпо-
відно до Закону України «Про доступ до су-
дових рішень».

Основні результати дослідження
Найпоширеніша мовна помилка у дослі-

джуваних постановах судів першої інстанції 
– вживання прийменникових сполук. Так, 
у деяких документах можна зустріти по-
милкові форми: «відповідно з», «згідно до». 
Прийменник «відповідно» в українській мові 
вживається з родовим відмінком іменника у 
сполученні з прийменником «до»: відповід-
но до наказу, відповідно до змін, відповід-
но до програми. Прийменникової сполуки 
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«у відповідності» в українській літературній 
мові немає – це калька з російської мови 
«в соответствии». Прийменникова сполука 
«згідно з» керує орудним відмінком імен-
ника: згідно з наказом, згідно з правилами. 
Обидва складні прийменники «відповідно 
до» і «згідно з» – типові для офіційно-діло-
вого стилю і можуть вільно взаємозамінюва-
тись, але треба уникати контамінації: форми 
«відповідно з», «згідно до» – неправильні [1].
Аналіз судових постанов свідчить про те, 

що вищезазначена мовна помилка – систем-
на. Її припускаються суди протягом усього 
періоду проведеного аналізу, незалежно 
від меж територіальної юрисдикції судів. 
Наприклад: «згідно протоколу» читаємо у 
постанові Київського райсуду м. Харкова від 
27.07. 2007 р. (справа № 3-9147/07/08); «згідно 
протоколу» у постанові Глобинського райсу-
ду Полтавської обл. від 18.02.2008 р. (справа 
№ 3-1071/08); варіант «відповідно протоколу» 
бачимо у постанові Бобринецького рай-
суду Кіровоградської обл. від 12.03.2009р.    
(справа № 3-357/2009 р.), помилкове 
«згідно протоколу» міститься у постанові 
Скадовського райсуду Херсонської обл. від 
16.11.2009 р. (справа № 3-2220/09); «згідно 
протоколу» маємо у постанові Печерського 
райсуду м. Києва від 15.07.2010 р. (справа 
№ 3-3083/10); у постанові Жовтневого рай-
суду м. Маріуполя від 05.08.2011 р. (справа 
№ 3-2469/11) читаємо «згідно протоколу»; 
у постанові Ясинуватського міськрайсу-
ду Донецької обл. від 08.06.2012 р. (спра-
ва №0555/446/2012) – «згідно протоколу»; 
«згідно адміністративних матеріалів» – у 
постанові Суворовського райсуду м. Одеси 
від 15.07.2013 р. (справа № 523/10780/13-
п), «згідно до протоколу» у постанові 
Бориславського міського суду Львівської 
обл. від 21.10.2013 р. (справа № 438/1489/13-
п); «згідно до ст. 22 КпАП» – у постанові 
Заводського райсуду м. Дніпродзержинська 
від 01.09.2014 р. (справа № 208/7423/14-п), 
«згідно дозволу на право зберігання» – у 
постанові Березівського райсуду Одеської 
обл. від 03.04.2014 р. (справа № 494/425/14-
п); згідно протоколу» – у постанові 
Конотопського міськрайсуду Сумської обл. 
від 05.03.2015 р. (справа № 577/1211/15-п).
Наступна типова помилка – вживання 

прийменника «по», який в українській лі-
тературній мові вживається досить рідко: 
із знахідним відмінком найчастіше вказує 
на мету або межу дії (піти по воду, по цей 
день), із місцевим відмінком – місце або час 
дії (пливти по Дніпру, ходити по лікарях, 
займатися по суботах), відношення до іншо-
го предмета (наказ по управлінню, черговий 
по райвідділу), спосіб дії (чинити по прав-
ді, обслуговувати по черзі). Як вважають 
мовознавці, доречніше у інваріантному за-
стосуванні наступних конструкцій уникати 
вживання прийменника «по»: їхати по до-
розі – їхати дорогою, спати по ночах – спа-
ти ночами. Однозначно недоречне вживан-
ня цього прийменника у таких випадках: я 
прийшов по справі (правильно: я прийшов 
у справі), відправити по пошті (правильно: 
відправити поштою), по закону (правильно: 
відповідно до закону, згідно з законом, за 
законом), по імені (правильно: на ім`я), по 
хворобі (правильно: через хворобу), заходи 
по поліпшенню (правильно: заходи щодо 
поліпшення), комісія по складанню (пра-
вильно: комісія для складання), по поводу 
чого (правильно: з приводу чого) [2, с. 420].
Ще одна поширена мовна помилка – вжи-

вання конструкції «по місцю проживання» 
замість унормованої «за місцем проживан-
ня». Приклади такої мовної помилки зустрі-
чаються у постанові Канівського міськрайсу-
ду Черкаської обл. від 17.03.2010 р. (справа 
№ 3-337), постанові Рівненського райсуду 
Рівненської обл. від 06.03.2007 р. (справа-
№3-995/07), постанові Кагарлицького рай-
суду Київської обл. від 21.01.2013 р. (спра-
ва №368/136/13-п), постанові Корабельного 
райсуду м. Миколаєва від 30.11.2010 р. 
(справа № 3-4728/2010 р.), постанові 
Підволочиського райсуду Тернопільської 
обл. від 24.03.2011 р. (справа № 3-245/11) та 
ін. Окрім того, у постановах суду звернули 
увагу на практику вживання кальки з росій-
ської мови «вірно» у значенні «правильно». 
Зауважимо, що прислівник «правильно» 
означає «так, як вимагають правила, нор-
ми, безпомилково». Наприклад, правильно 
писати, правильно вимовляти. А прислів-
ник «вірно» – синонім до слів незрадли-
во, віддано. Вірно любити, вірно служити 
Батьківщині [3; 4, с. 71]. Зокрема, у постано-
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ві Кобеляцького райсуду Полтавської обл. 
від 21.04.2011 р. (справа № 3-432/11) зустрі-
чається подібна мовна помилка: «встанов-
лено, що кваліфікація даного правопору-
шення, а саме ч. 2 ст. 191 КпАП України 
є невірною». У постановах Сколівського 
райсуду Львівської обл. від 05.03.2011 р. 
(справа № 3-136/2011) та від 28.02.2011 
р. (справа № 3-141/2011) також існує мов-
на помилка у варіанті «дії ОСОБА_1 вірно 
кваліфіковані». Теж читаємо, що: «особа, яка 
складала зазначений протокол невірно визна-
чилась із суттю адміністративного правопору-
шення» у постанові Старобешівського райсу-
ду Донецької обл. від 05.08.2013 р. (справа -
№ 245/574/13-п). У постанові Ківерцівського 
райсуду Волинської обл. від 10.06.2013 
р. (справа -№ 158/1341/13-п) зазначено: 
«Адміністративне правопорушення, упо-
вноваженою особою кваліфіковане неві-
рно». Проте, у постанові Жовківського рай-
суду Львівської обл. від 30.10.2013 р. (справа-
№ 444/3320/13-п) маємо спочатку правиль-
ну форму – «перевірити правильність скла-
дення протоколу» та  через кілька речень 
неправильну – «дії правопорушника неві-
рно кваліфіковані».
Важливим моментом, що стосується мов-

ної культури складання документів при ад-
міністративному провадженні, є переклад 
власних назв. З одного боку, існує просте 
загальне правило, яке полягає у тому, що 
власні назви іншою мовою не переклада-
ються. Це правило ґрунтується на принципі 
недоторканості власності. Переклад влас-
них назв у певному сенсі може вважатися 
перейменуванням, яке не має порушува-
ти прав власників та носіїв об’єктів пере-
кладу. Отже, під час передачі іншомовних 
власних назв необхідно орієнтуватися на 
об’єкт, на його соціальний, національний 
або культурно-історичний контекст, а вже 
потім працювати зі словом, відображаючи 
фонетичні і структурні особливості укра-
їнської мови. Так, прізвище Кузнєцов не 
означає «Ковальов»; російське чоловіче ім’я 
«Владимир» – Владімір, а не Володимир – 
українське чоловіче ім’я; Красний Лиман 
– місто, але не лиман червоного кольо-
ру, автомобіль «Победа» – «Побєда», а не 
«Перемога» тощо.

При передачі власних назв засобами 
спорідненої мови (а не перекладі, бо власні 
назви звичайно втрачають лексичне значен-
ня) треба передусім визначити національ-
но-адресний статус об’єкта (інформацію про 
його належність до певної культури, терито-
рії, роду або статі), а вже потім працювати зі 
словом, передаючи (чи не передаючи) спе-
цифіку української фонетики або морфоло-
гії: Вуглегорськ (власна назва міста, де видо-
бувається вугілля), але Святогірськ (власна 
назва території Святих гір), Маріуполь (від 
грец. «поліс» – місто), але Тернопіль (від укр. 
«поле»), Толстой (росіянин), але Чепурний 
(українець), Лейбніц (не слов’янин), але 
Швець (слов’янин), від Т.Г. Шевченка (чоло-
вік), але від О.О. Шевченко (жінка). Як при-
клад, можна навести наступне: російське 
прізвище «Дьяков» українською мовою буде 
«Дьяков» (а не «Дяков» чи «Дяків»). Однак, 
фонетичні і структурні особливості україн-
ської мови вимагають певних змін на кшталт 
чергування [е] – [і] з пом’якшеним суфік-
сом -ськ-: «Красноармейск» українською 
«Красноармійськ» (не «Червоноармійськ»); 
чергування [о] – [і] у закритому складі з 
пом`якшеним суфіксом -ськ-: Святогорск – 
Святогірськ (від «Святі гори»); село Красне 
(«красиве»), а не село Червоне або село 
Красное (від назви кольору) [5, с. 402]. 
Так, у постановах Теребовлянського рай-
суду Тернопільської обл. від 22.01.2009 р. 
(справа №3-58/2009), Скадовського райсу-
ду Херсонської обл. від 04.08.2009 р. (спра-
ва № 3-1479/09 ) фігурує газовий пістолет 
«Перемога». Однак, насправді такий піс-
толет вперше був випущений під назвою 
«Победа» німецькою фірмою Reck з на-
годи 50-річчя перемоги над фашизмом. 
Зазначимо, що переклад «победа – перемо-
га» мав би бути коректним, якби мова йшла 
про «победу» в одному з нижченаведених 
значень: повний успіх у бою, остаточна по-
разка військ противника; успіх у двобої, зма-
ганнях, що закінчуються поразкою супро-
тивника; успіх у боротьбі за що-небудь, здій-
снення чого-небудь у результаті боротьби, 
подолання якихось труднощів; стверджен-
ня, доведення своєї більшої в порівнянні з 
чиєюсь сили, своєї вищості і т. ін. [6, с. 230]. 
Окрім того, у постанові Шевченківського 
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райсуду м. Києва від 01.10.2013 р. (справа 
№ 761/24059/13-п) читаємо: «газова зброя 
«Победа»». Такий переклад також не можна 
назвати правильним, адже графічно росій-
ське слово «Победа» з немовби українським 
відповідником співпадає, а от звучати укра-
їнською буде комічно, із східним акцентом, 
адже буква «е» російською звучить як [є], 
а українською – як [е]. Тому правильним 
варіантом перекладу з російської мови на-
зви газового пістолету «Победа» на україн-
ську мову мав би стати такий – «Побєда». 
Водночас, у постанові Кіровського райсу-
ду м. Донецька від 12.11.2010 р. (справа             
№ 3-3360-10) можна спостерігати спроби 
перекладу російського словосполучення 
«охотничье оружие», яке не виражає власної 
назви (у т. ч. і за контекстом) з намаганням 
надати йому «українського» звучання: «чим 
порушив правила зберігання охотнічого 
оружія». Зауважимо, що українською мовою 
таким словосполученням має бути «мислив-
ська зброя». Нечасто також має місце хиб-
ний переклад інших власних назв. Так, у по-
станові Скадовського райсуду Херсонської 
обл. від 04.02.2011 р. (справа № 3-186/11) зу-
стрічаємо: «носіння газової зброї «VALTRO 
mod Combat» НОМЕР_1, 2000 р.в., кал. 9 мм, 
виробництво Германія», що сумнівно можна 
віднести до технічної помилки. Зрозуміло, 
що слід писати «виробництва Німеччини», 
або «країна-виробник – Німеччина».
На жаль, безліч офіційних, державних 

документів, якими є постанови суду, міс-
тить ненормативні слова і словосполучен-
ня. Перерахувати всі випадки неможливо, 
тому наводимо лише найпоширеніші по-
милки з окремими прикладами. Так, кон-
струкція «дійти висновку» в українській 
мові може мати форми «доходити висно-
вку», «доходжу висновку» т. ін. Кальковані 
з російської мови варіанти, що мають різ-
ні форми «йти (дійти) до висновку» – є непра-
вильними. Постанова Могилів-Подільського 
міськрайсуду Вінницької обл. від 26.03.2010 р. 
(справа № 3-821/2010р.) – «приходжу до 
висновку»; постанова Ужгородського місь-
крайсуду Закарпатської обл. від 15.03.2010 р. 
(справа № 3-1687/10) – «приходжу до ви-
сновку»; постанова Васильківського райсу-
ду Дніпропетровської обл. від 02.02.2009 р. 

(справа № 3-17/09) – «прийшов до висновку»; 
постанова Франківського райсуду м. Львова 
від 28.09.2010 р. (справа № 3-4004/10 ) – «при-
ходить до висновку»; постанова Іванівського 
райсуду Херсонської обл. від 13 лютого 2009 
р. (справа № 3-64) – «дійшов до висновку»; 
постанова Подільського райсуду м. Києва 
від 24.02.2012 р. (справа № 2607/1693/2012) 
– «суд приходить до висновку» та ін. У 
свою чергу, постанова Жовтневого рай-
суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської 
обл. від 13.10.2009 р. (справа № 3-4165/2009) 
містить ненормативне словосполучення 
«відшкодоване вилучення зброї»: «застосу-
вати до нього адміністративне стягнення у 
вигляді штрафу в сумі 51 гривню зі сплатою 
на користь держави без відшкодованого ви-
лучення зброї». Є незрозумілим вживання 
вищезазначеного словосполучення, адже у 
ч. 1 ст. 191 КпАП України зазначається, що 
вилучення може бути оплатним.
Аналогічно, незрозуміле вживання кон-

струкції «рушниця в незачипленому ста-
ні» у постанові Котовського міськрайсуду 
Одеської обл. від 12.08.2013 р. (справа-
№ 505/3648/13-п). Правильним було б вжи-
вання: «переносив рушницю без чохла», тим 
більше, що до характеристики стану рушни-
ці той факт – у чохлі вона або без – прямого 
відношення не має. Водночас, у постанові 
Корецького райсуду Рівненської обл. від 
30.03.2009 р. (справа № 3-267/09) до поняття 
«мисливська рушниця» вживається визна-
чення «законна»: «порушив правила зберіган-
ня законної мисливської рушниці». На нашу 
думку, таке визначення некоректне ані з мов-
ної, ані з юридичної точки зору. Окрім того, по-
станова Корольовського райсуду м. Житомира 
від 29.03.2011 р. (справа № 3-1490/11) має 
одразу два приклади вживання ненорма-
тивних обертів. По-перше, «просрочив тер-
мін перереєстрації», по-друге, «стягнення у 
вигляді штрафу до прибутку держави». На 
думку автора, доречніше було б у першо-
му випадку застосування словосполучення 
«порушив термін перереєстрації» або «про-
пустив термін перереєстрації», а в іншому 
випадку – «стягнення у вигляді штрафу на 
користь держави».
У постанові Ужгородського міськрай-

суду Закарпатської обл. від 15.03.2010 р. 
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(справа № 3-1687/10) читаємо наступне: 
«При призначенні адміністративного стяг-
нення суддя виходить із змісту ст. 33 КпАП 
України». Ми спостерігаємо намагання ви-
разити думку про те, що суддя керується 
приписами певної статті при прийнятті пев-
ного рішення. Іншими словами: те, що ви-
пливає із змісту статті, надає судді законні 
підстави для прийняття певного рішення. 
Неприйнятне вживання слова «виходить» у 
даному випадку зумовлене тим, що в укра-
їнській мові дієслово «виходити» виступає 
тільки в буквальному, фізичному розумінні – 
рухатися зсередини назовні. Отже, у цьому 
випадку доречніше було б вживання «суддя 
керується змістом статті» або «суддя опира-
ється на зміст статті», конструкції «відповід-
но до змісту статті». Також доречним було б 
написати «зі змісту статті випливає…» Адже, 
крім прямих значень, дієслово «випливає» 
уживається переносно – бути висновком, 
логічним наслідком чогось попереднього. 
Прикладом ще однієї мовної помилки, що 
полягає у вживанні ненормативних слів та 
словосполучень, є вживання у постановах 
суду такого як «стверджується протоколом». 
Так, у постанові Христинівського райсуду 
Черкаської обл. від 29.03.2007 p. (справа № 
3-668-2007 ) зазначається: «Його винність 
стверджується протоколом…». Замість сло-
ва «винність» треба було би вжити «про-
вина», «винуватість» або «вина». А замість 
«стверджується» – «підтверджується». Тієї 
ж помилки припускаються в постанові 
Ужгородського міськрайсуду м. Ужгород 
Закарпатської обл. від 29.05.2009 р. (справа 
№ 3-3669/09).
Справжнім джерелом багаточисель-

них і різноманітних мовних помилок є по-
станова Дарницького райсуду м. Києва від 
25.12.2014 р. (справа № 753/22908/14-п): 
«згідно заяви» замість «згідно із заявою», 
«уважає» замість «вважає», «по наявним ма-
теріалам» замість «за наявними матеріала-
ми», «винність» замість «вина», «провина» 
або «винуватість», «приходить до висновку» 
замість «доходить висновку», «приймає до 
уваги» замість «бере до уваги», «у виді штра-
фу» замість «у вигляді штрафу». Чи не в кож-
ній проаналізованій постанові суду присут-
ні синтаксичні та пунктуаційні помилки. У 

якості найяскравішого прикладу наведемо 
постанову Міловського райсуду Луганської 
обл. від 13.01.2012 р. (справа № 1217/32/12 ), 
в якій зустрічається речення майже без роз-
ділових знаків: «Однак суд позбавлений ви-
рішити питання по справі оскільки особа 
яка збирала матеріал а потім склала прото-
кол про адміністративне правопорушення 
не вказала на диспозицію частини ст. 190 
КпАП України при цьому посилаючись на 
висновки експертизи не вказала номера та 
від якого часу ці висновки були складені 
при цьому мається потертості у самому про-
токолі».

Висновки
У відповідності до Закону України «Про 

засади державної мовної політики» [7] дер-
жавною мовою України є українська мова. 
Таким чином, судочинство в Україні у ци-
вільних, господарських, адміністративних 
і кримінальних справах здійснюється дер-
жавною мовою, професійний суддя пови-
нен володіти державною мовою, сторони, 
які беруть участь, подають до суду письмові 
процесуальні документи і докази, викладені 
державною мовою слідчі і судові докумен-
ти складаються державною мовою. Окрім 
того, Закон України «Про судоустрій і ста-
тус суддів» передбачає, що судочинство і 
діловодство в судах України провадиться 
державною мовою [8]. У постанові Пленуму 
Верховного Суду України «Про застосу-
вання Конституції України при здійснен-
ні правосуддя» зазначено: «Згідно зі ст. 10 
Конституції державною мовою в Україні є 
українська мова, всебічний розвиток і функ-
ціонування якої в усіх сферах суспільного 
життя на всій території України забезпечу-
ється державою. Виходячи з цього консти-
туційного положення судочинство в Україні 
має провадитися українською мовою» [9].
Отже, де-юре існує вимога застосування 

української мови як чинника державності 
у процесі правозастосування. Відповідно, 
некоректна мовна поведінка, що полягає у 
припущенні мовних помилок під час оформ-
лення документів, у т. ч. що супроводжують 
адміністративну практику, є, на думку авто-
ра, порушенням закону – зокрема, наведе-
них вище приписів.
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SUMMARY 
The author analyzed the condition of 

consideration by Judicial Inquiry of administrative 
offences cases in the sphere of arm traffi cking in 
Ukraine (2007-2015). The courts have always 
allowed grammar, punctuation and other mistakes, 
regardless of territorial jurisdiction. It was found 
that, the de jure, there is application requirement 
of the Ukrainian language as a factor of statehood 
in the enforcement process. The de facto, the 
purity of the court decisions language indicates 
the appropriate intellectual level of judge. The 
presence of such facts may adversely affect the 
reputation of the administrative proceedings in 
spite of experience in jurisprudence.
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ÍÅÏÐÀÂÎÌ²ÐÍÎ¯ ÂÈÃÎÄÈ

Исследуются вопросы уголовной ответствен-
ности за принятия предложения, обещания или 
получения неправомерной выгоды в истории уго-
ловного законодательства. Определена сущность 
исторического аспекта происхождения понятия 
«неправомерная выгода.
Ключові слова: історія, корупція, неправомірна 

вигода, хабар, грошові кошти, інше майно.
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Постановка проблеми
«Будь-яку правову проблему неможливо 

розв’язати, не дослідивши належним чином 
її генезис» [1, с.45], оскільки розвиток норм 
сучасної кримінальної юстиції коріниться в 
історії права, що надає сучасним науковцям 
повчальні уроки, які потрібно вміти викорис-
товувати [2, с.284]. Позитивний та негатив-
ний досвід історичного минулого пояснює 
причини появи кримінально-правових 
норм, дозволяє оцінити положення, що в 
них містяться, з точки зору їх ефективності, 
спрогнозувати розвиток законодавства, а та-
кож сприяти його вдосконаленню [3, с.241]. 
У такий спосіб можна відстежити появу пер-
ших кримінально-правових норм, які ре-
гламентують відповідальність за прийняття 
пропозиції, обіцянки або одержання непра-
вомірної вигоди, проаналізувати неузгодже-
ності, які існували в минулому, а також по-
черпнути позитивний правовий досвід у цій 
частині. 

Стан дослідження
Дослідження історичних аспектів вста-

новлення кримінальної відповідальності за 

прийняття пропозиції, обіцянки або одер-
жання неправомірної вигоди не знайшло 
свого детального розроблення у криміналь-
но-правовій літературі. Так, одні автори 
вивчали основні етапи боротьби з хабар-
ництвом [4], другі – історію криміналізації 
зловживання повноваженнями службовою 
особою юридичної особи приватного права 
незалежно від організаційно-правової форми 
[5], натомість, треті – розвиток кримінально-
го законодавства у сфері протидії корупції 
суддів [6]. Проте, доводиться констатувати, 
що у цих кримінально-правових досліджен-
нях висвітлюються тільки фрагментарно 
окремі питання щодо історичного розвитку 
кримінально-правової протидії прийняття 
пропозиції, обіцянки або одержання непра-
вомірної вигоди, що викликає потребу про-
довжити і розвинути дослідження у відповід-
ному напрямку.

Метою статті є дослідження історичних 
аспектів встановлення відповідальності за 
прийняття пропозиції, обіцянки або одер-
жання неправомірної вигоди.

Виклад основних положень
Аналізуючи історію вітчизняного кримі-

нального права, зокрема, через призму зло-
чинів, які полягають у прийняття пропози-
ції, обіцянки або одержанні неправомірної 
вигоди, слід зупинитись на пам’ятках права, 
до яких належать Руська Правда, Литовські 
Статути (1529, 1566, 1588 рр.), Права, за яки-
ми судиться малоросійський народ 1743р., а 
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також пам’ятках російського права - Судеб-
ники 1497 р. 1550 р., Соборне Уложення 
1649 р., Артикул Воєнний 1715 р., Уложення 
про покарання кримінальні і виправні 1845 р., 
Кримінальне Уложення 1903 р., КК УРСР.

«Вінцем давньоруського права є кодифі-
кований юридичний збірник Руська Правда» 
[7, с.46]. Слід відзначити, що у цій пам’ятці 
права не встановлювалась кримінальна 
відповідальність за прийняття пропозиції, 
обіцянки або одержання неправомірної ви-
годи. Окрім того, не фігурувало саме поняття 
«неправомірна вигода». Разом із тим, у п.14 
Короткої редакції Руської Правди зазначено 
наступне положення: «якщо хто буде стягу-
вати з іншого гроші, а той стане відмовляти-
ся, то йти йому на суд 12 осіб». Однак в дано-
му пункті не вказано про те, що кошти стя-
гувалися для власної наживи особи, оскільки 
не виключені випадки, що гроші стягувались 
для покриття певних витрат, які потрібно 
відшкодувати.
У цій пам’ятці права були передбачені 

положення, які встановлювали правила на-
дання грошової допомоги «кормління», яка 
сплачувалась населенням відповідної тери-
торії за виконання вірниками та їх намісни-
ками своїх службових обов’язків. Зокрема, у 
коментарі до ст.7 Розширеної редакції Русь-
кої Правди вказувалось наступне: «разом з 
судовими зборами княжа влада узурпує ста-
родавні судові права вільних общинників і 
вводить княжий суд. Вірник і супроводжу-
ючий його намісник творить у громаді суд і 
розправу і стягує на користь князя віри і про-
дажу (у справах, не пов’язаних із вбивством), 
отримуючи частину грошей і у свою користь. 
Крім того, громада зобов’язана згідно із зако-
ном утримувати вірника і намісника, годува-
ти їх і їх коней» [8, с.63]. З вищезазначеного 
положення випливає, що отримання вказа-
ними особами частини грошей від населення 
у свою користь не суперечило букві закону та 
вважалося соціально-прийнятним явищем. 
До XVIII століття чиновники взагалі не 
мали «фіксованого» заробітку і жили лише з 
коштів, які отримували в якості «приношень» 
і дарунків від громадян, до того ж, розмір цих 
«поборів» жодним чином не обмежувався [9]. 
Водночас, позитивне вирішення спірних пи-
тань службовцями на користь «дарувальни-

ка» не було підставою для притягнення осіб 
до відповідальності [10, с.81].
У 1497 та 1550 рр. було створено Судеб-

ники великого князя Казимира, які значної 
мірою запозичили норми «Руської Правди». 
У цих пам’ятках права була передбачена за-
борона одержання так званих «посулів», які 
у Судебнику 1550 р. трактувались як винаго-
рода чи хабар. Зокрема, у Судебнику 1497 р. 
були передбачені наступні положення: «по-
сулів бояром і окольнічим і дяком внаслі-
док здійснення правосуддя не мати нікому» 
(п.1). «А недільщиком на суді на боярина, і 
на окольнічих, і на дяків посула не просити 
і не мати, а самим від поруки посулів не мати 
(п.33). 
У Судебнику 1550 р. також знаходимо 

норми про заборону отримувати винагороду 
чи хабар. Зокрема, у п.3 вказується наступне: 
«хто посул візьме і звинуватить не по суду…». 
При цьому поняття «не по суду» трактується 
як «вчинення дій за хабар, всупереч досто-
вірним результатам слідства і суду». Однак, у 
цих документах була відсутня система пока-
рань за вчинення вищевказаних дій. Виня-
ток становить п.4 Судебника 1550 р. у якому 
передбачалось тюремне ув’язнення дяка за 
те, що він взяв посул і «справу записав не по 
суду» [11, с.54, 78]. Таким чином, у Судебни-
ках 1497 та 1550 рр. була передбачена забо-
рона одержання посулів лише у сфері судо-
чинства.

Судебники Казимира не були всебічною 
кодифікацією права, а тому на їх зміну при-
йшли Литовські Статути 1529, 1566 та 1588 рр. 
Питання одержання неправомірної вигоди 
відповідало загальній тенденції внутрішньої 
політики Великого князівства Литовського 
як держави, сутність якої полягала в заборо-
ні одержання неправомірної винагороди за 
вирішення справи по дружбі [10, с.81]. Разом 
із тим, у цьому документі не фігурували тер-
міни «неправомірна вигода» чи «хабар». Зо-
крема, в артикулі 39 Розділу 3 Литовського 
Статуті 1566 р. містився припис про те, що 
«кожному стану всим заривно однакую спра-
ведливость чинить без от волоки, а от прав 
немаем ничого брати» [12, с.112].
У 80-х р. ХVІІ ст. на територію Гетьман-

щини із ліквідацією її політичної та правової 
автономії починає поступово поширювати-
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ся російське імперське законодавство, осно-
вним джерелом якого було Соборне Уложен-
ня царя Олексія Михайловича 1649 р., яке 
вважалося універсальним кодексом законів 
феодального права, що не мало аналогів у 
попередній законотворчій роботі та сприя-
ло подальшому зміцненню самодержавного 
ладу [13, с.76]. У цьому документі регламен-
тувалась кримінальна відповідальність за 
одержання неправомірної винагороди. Деякі 
дослідники критично оцінювали вищезгада-
ну пам’ятку права, оскільки, на їх думку, вона 
не розширила, а навпаки, звузила сферу пра-
вового регулювання аналізованого посяган-
ня [14, с. 23]. Однак з такою позицією навряд 
чи можна погодитись, оскільки Соборне Уло-
ження 1649 р. розширило коло суб’єктів, які 
підлягають кримінальній відповідальності за 
одержання неправомірної вигоди (боярин, 
воєвода, окольнічий, дяк, суддя, думна лю-
дина і будь-яка наказна людина). Зокрема, у 
ст.5 та 6 Глави X містилось наступне положен-
ня: «як буде боярин чи околнічий чи думна 
людина позивача або відповідача по посулам 
або по дружбі чи по не дружбі несправедли-
во звинувачувати, а винного відпустить…, то 
за таку вину у них забрати честь». «Воєводам 
і дякам і всяким приказним людям за такі ж 
неправди чинити той же указ» [15, с.102-104].
Наступний період розвитку законодав-

ства, який пов’язаний із встановленням від-
повідальності за одержання неправомірної 
вигоди, пов’язаний з іменем Петра І, під час 
правління якого «розцвіли і корупція і жор-
стока боротьба з нею» [16]. З метою поперед-
ження корупційних злочинів він завів новий 
порядок проходження державної служби 
для воєвод, які не могли знаходитися на цій 
посаді більше двох років. Однак відповідний 
термін міг бути продовжений лише за умови, 
якщо було письмове прохання жителів міста 
про те, щоб відповідна особа продовжувала 
виконувати свої обов’язки [16]. Окрім того, 
Петром І була введена в дію низка указів, 
які мали радикальний та принциповий ха-
рактер щодо заборони отримувати чиновни-
кам будь-яку незаконну винагороду за свою 
працю, крім жалування, та запроваджували 
смертну кару за вчинення вказаних дій [17,-
с. 15-20]. Зокрема, в Указі від 24 грудня 1714 р. 
було передбачене наступне положення: «За-

бороняється всім чинам, які при справах по-
ставлені, вимагати жодні посули, і з народу 
брати торгами, підрядами та іншими вигад-
ками» [16]. Таким чином, якщо в попередні 
періоди злочини, які полягали в одержанні 
неправомірної вигоди (так звані «посули»), 
розглядалися як порушення службового 
обов’язку у сфері судочинства, то в законо-
давстві Петра І вони виділяються в окремі 
загальні склади злочинів.
Наприкінці першої половини ХІХ ст. 

був прийнятий новий кримінальний закон 
– Уложення про покарання кримінальні та 
виправні 1845 р., який був затверджений 
російським імператором Миколою І, яке, на 
відміну від інших пам’яток права, вирізня-
лось багатостатейністю та казуїстичністю [18, 
с. 50]. Слід зазначити, що у цьому документі 
вперше регламентувалась відповідальність 
чиновника або іншої особи за вчинення дій, 
які полягають у прийнятті обіцянки, одер-
жанні (з попередньою згодою та без попе-
редньої згоди) або вимаганні хабара, пода-
рунка, винагороди, грошей, речей. Окремо 
були передбачені склади одержання непра-
вомірної вигоди особисто чиновником або 
через посередника (Розділі V «Про злочини і 
проступки по службі державній і суспільній» 
Глави VI «Мздоімство і лихоімство» (ст.401-
413)). Відповідно, «поняття мздоімство» 
трактувалось як отримання чиновником чи 
іншою особою неправомірної вигоди за вчи-
нення законних дій, натомість, «лихоімство» 
полягало в одержанні неправомірної вигоди 
за вчинення дій незаконного характеру [19, 
с.144]. З вищезазначеного випливає, що за-
конодавець того часу диференціював відпо-
відальність за одержання неправомірної ви-
годи особою, в залежності від того, чи супе-
речить закону дія, яка нею вчиняється в ін-
тересах особи, яка надає неправомірну виго-
ду, чи ця дія вчиняється згідно з законом.
Так, у ст.401 Уложення1845 р. зазначено 

наступне положення: «Якщо чиновник або 
інша особа, яка перебуває на державній чи 
суспільній службі, за вчинення дії, яка вхо-
дить в обов’язки його служби, прийме, хоча 
і без будь-якого порушення своїх обов’язків, 
подарунок, який полягає у грошах, речах або 
в будь-чому іншому або прийме подарунок 
без попередньої на те згоди, та не поверне 
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його негайно або не пізніше як через три дні 
з моменту одержання, то в такому випадку 
він підлягає грошовому стягненню у розмірі 
двічі більшому від ціни подарунка та звіль-
ненню з посади». Такому ж покаранню під-
лягає і та особа, яка приймає вищевказані 
подарунки через інших осіб або дозволить 
від свого імені приймати подарунки дружи-
ною, дітьми чи іншими родичами.
Натомість, у ст.402 Уложення 1845 р. пе-

редбачена відповідальність за прийняття в 
дар грошей, речей або будь-чого іншого та 
«вчинення або допущення чого-небудь про-
тивного, що суперечить обов’язкам служби». 
За вчинення вказаних дій законом було пе-
редбачене покарання у виді позбавлення всіх 
особистих, так і присвоєних прав, а також за-
слання в Томську або Тобольську губернію 
на термін від одного до трьох років та по-
биття різками. З одного боку, встановлення 
відповідних мір покарання за вчинення вка-
заних дій свідчить про суворість тогочасного 
законодавця, однак з іншого – їх застосуван-
ня було своєрідним засобом стримування від 
вчинення суспільно-небезпечних дій, які по-
лягають в одержанні неправомірної вигоди.
Разом із тим, у цій пам’ятці права та-

кож були передбачені обставини, які 
пом’якшують покарання. Зокрема, якщо 
особа, одержавши неправомірну вигоду та 
не вчинивши жодних порушень по службі, 
щиро розкаялась та повідомила про відпо-
відний факт своєму начальству, то, за таких 
умов, суд має право пом’якшити міру пока-
рання, обмежившись лише виключенням 
особи зі служби, позбавленням посади або 
суворою доганою (ч. 2 ст.402).
Окрім того, особа підлягає покаранню та-

кож у тому випадку, «коли гроші і речі були 
їй ще не віддані, а тільки обіцяні, однак вона 
дала на це згоду» (ч.2 ст.405). Тобто у цьому 
документі вперше була передбачена кримі-
нальна відповідальність за прийняття обі-
цянки неправомірної вигоди. Відповідно, 
чим складнішими ставали суспільні відно-
сини, тим більше впроваджувались у життя 
нові положення про заборону прийняття обі-
цянки або одержання неправомірної вигоди.
Відповідно до ч.2 ст.406 Уложення про 

покарання кримінальні та виправні 1845 р., 
найвищим ступенем «лихоімства» (одержан-

ня неправомірної вигоди за вчинення дій 
незаконного характеру) було вимагання не-
правомірної вигоди, а зокрема, «будь-яка ви-
мога подарунків або невстановленої законом 
платні, або будь-яких послуг, прибутків чи 
інших вигод, за справу, яка стосується служ-
би чи посади винного…».
В останнє десятиріччя XIX ст. був під-

готовлений новий кримінальний кодекс — 
Кримінальне уложення 1903 року, яке було 
підписане імператором, але повністю так 
і не ввійшло в дію [20]. Відповідальність за 
одержання неправомірної вигоди була пе-
редбачена у ст.ст.656-662. Так, у ч.1 ст.656 
Уложення 1903 р. було передбачено наступ-
не положення: «Службовець, який винний в 
одержанні хабара, завідомо наданого йому, 
за вчинення дій, які входять у коло його 
обов’язків по службі, підлягає покаранню у 
виді ув’язнення в тюрмі на термін не вище 
шести місяців». У цій же статті кримінально-
караними вважалися дії, які полягали в одер-
жанні неправомірної вигоди за вчинення 
злочинного діяння або кримінального про-
ступку (ч.3 ст.656).
Також у цій пам’ятці права законодав-

цем регламентувалась відповідальність за 
одержання неправомірної вигоди службов-
цем, за вчинення дій, які входять у коло 
його обов’язків, внаслідок її витребування. 
При цьому покарання за вказані дії поляга-
ло в ув’язненні в тюрму на термін, не менше 
трьох місяців. Отже, якщо порівнювати від-
повідне покарання із тим, яке передбачене 
у ч.1 ст.656 Уложення 1903 р., то виходить, 
що за одержання неправомірної вигоди вна-
слідок її вимоги судом може бути призначене 
менш суворе покарання, ніж за одержання 
такої вигоди без пред’явленої вимоги.
Вищевказаними діями не обмежується 

регламентація кримінальної відповідальнос-
ті за одержання неправомірної вигоди. По-
каранню підлягали також дії, які полягали у 
присвоєнні дару службовцем, який наданий 
йому для передачі іншій особі, а також при-
йняттю його з метою присвоєння під видом 
іншого службовця (ст.661).
З аналізу вказаної пам’ятки права випли-

ває, що законодавець не диференціював осіб, 
які можуть підлягати кримінальній відпо-
відальності за одержання неправомірної ви-
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годи (лише службова особа). Окрім того, не 
було передбачено відповідальності за при-
йняття пропозиції або обіцянки одержання 
неправомірної вигоди.
У 1922 році був прийнятий КК УСРР, який 

був першим кодифікаційним актом, що систе-
матизував норми радянського кримінального 
права, у якому була передбачена відповідаль-
ність за одержання службовою особою хабара. 
У теорії кримінального права зазначається, 
що запровадження відповідальності за вказа-
ні дії мало декларативнй характер, оскільки 
за радянських часів доступ до чиновницького 
апарату та надання ними послуг були мож-
ливі лише за корупційною схемою [10, с.81]. 
З цього приводу О.С. Бондаренко пише, що 
«до кримінальної відповідальності притягали 
виключно тих осіб, що отримували хабарі-під-
купи, у той час як хабарі-подяки чи хабарі-да-
рунки взагалі перестали сприймати як про-
яви антиправової поведінки» [21, с.21]. 
У подальшому було прийнято КК УРСР 

1927 року, який мало чим відрізнявся від 
свого попередника. Зокрема. у ст.117 була 
передбачена відповідальність за одержання 
службовою особою особисто або через по-
середників у будь-якому виді хабара за ви-
конання чи невиконання в інтересах особи 
будь-якої дії, яку службова особа могла і по-
винна була вчинити виключно внаслідок сво-
го службового становища.
Важливий крок у розвитку кримінально-

правових норм зробив КК УРСР 1960 р. Від-
повідальність за одержання хабара була пе-
редбачена у ст. 168 КК. Покарання за вказані 
дії полягало у виді позбавлення волі на строк 
від п’яти до десяти років з конфіскацією май-
на і позбавленням права обіймати певні поса-
ди чи займатися певною діяльністю на строк 
до п’яти років. Кваліфікуючими ознаками 
одержання хабара були наступні: великий 
розмір одержання хабара, вчинення злочину 
посадовою особою, яка займає відповідальне 
становище, попередня змова групи осіб, по-
вторність, вимагання (ч. 2 ст. 168); особливо 
великий розмір хабара; вчинення злочину 
посадовою особою, яка займає особливо від-
повідальне становище (ч.3 ст.168).

Висновки
Аналіз історичних джерел права засвід-

чив, що кримінальна відповідальність за при-
йняття пропозиції, обіцянки або одержання 
неправомірної вигоди забезпечувалась не 
на всіх етапах розвитку суспільства. За часів 
Руської Правди існувала «система кормлін-
ня», яка утримувала чиновників за рахунок 
населення відповідної території, що не су-
перечило букві закону та вважалося соціаль-
но-прийнятним явищем. Правові норми, 
які вперше передбачали відповідальність за 
одержання неправомірної вигоди, з’явилися 
у Судебниках 1497 та 1550 рр., однак вони 
не мали універсального характеру і поширю-
валися переважно на сферу здійснення судо-
чинства. У подальшому одержання неправо-
мірної вигоди диференціюється в залежності 
від правомірності дій, вчинюваних вигодо-
одержувачем, з’являються нові його форми, а 
також види неправомірної вигоди (Уложен-
ня про покарання кримінальні та виправні 
1845 р., Кримінальне уложення 1903 року). 
Разом із тим, законодавчі норми, які передба-
чають кримінальну відповідальність за при-
йняття пропозиції, обіцянки або одержання 
неправомірної вигоди, у сформованому ви-
гляді з’явились лише у чинному КК України, 
однак і вони не позбавлені недоліків.

 Актуальним у цьому напрямі є 
запозичення історичного досвіду щодо 
передбачення кримінальної відповідальності 
лише за прийняття обіцянки або одержання 
неправомірної вигоди, оскільки юридичні 
конструкції «прийняття пропозиції» та 
«прийняття обіцянки» є дуже близькими за 
змістом, у зв’язку з чим у правозастосовних 
органів під час проведення кримінально-
правової кваліфікації є проблема у їх розме-
жуванні.
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SUMMARY 
The research paper studies the issue of criminal 

liability for accepting proposal, promise or receipt 
of illegal in the history of criminal law. Defi nes the 
essence of the historical aspect of the origin of the 
concept of «undue advantage».
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В статье проанализированы такие допол-
нительные признаки уголовно-правовых инсти-
тутов: доминирующий метод уголовно-правового 
регулирования; структура (внутреннее устрой-
ство); специализация уголовно-правового мате-
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Про актуальність та необхідність роз-
роблення загальнотеоретичних підходів до 
пізнання кримінально-правових інститу-
тів (далі – КПІ) не має сенсу багато писати, 
оскільки зазначена сфера кримінально-пра-
вової теорії залишається нерозробленою в 
Україні. 
У зв’язку із тим, що нами вже було за-

пропоновано певний алгоритм теоретично-
го пізнання КПІ [21], метою запропонованої 
статті є аналіз додаткових ознак криміналь-
но-правових інститутів.
Вважаємо, що додатковими ознаками 

КПІ є: 1) домінуючий метод кримінально-
правового регулювання; 2) структура (вну-
трішня побудова) КПІ; 3) спеціалізація кри-
мінально-правового матеріалу; 4) функції 
КПІ; 5) взаємозв’язок з інститутами кримі-
нального та інших галузей права. Розгляне-
мо їх більш детально.
Домінуючий метод кримінально-правово-

го регулювання. Для характеристики КПІ має 
значення те, який саме метод кримінально-
правового регулювання є домінуючим або 

має більший прояв у функціонуванні КПІ. 
Для прикладу, П.В. Хряпінський, дослі-
джуючи заохочувальні норми як самостій-
ний інститут кримінального законодавства 
зазначає, що «системною ознакою функці-
онального інституту заохочувальних кримі-
нально-правових норм є особливий метод пра-
вового регулювання, що полягає у стимулюванні 
правомірної, суспільно-схвальної поведінки особи 
у кримінальному праві. Він формує предметну 
однорідність інституту заохочувальних норм 
і визначає напрям розвитку цього інститу-
ту. Природно, що саме метод стимулювання 
правомірної, соціально-схвальної поведінки 
визначає наявність заохочувальних припи-
сів у цілому ряді предметних інститутів За-
гальної та Особливої частин КК» [35, c. 117]. 
Тому визначення домінуючого методу кри-
мінально-правового регулювання має під-
креслити особливість певного КПІ або на-
віть – його виключність.
Метод, як елемент механізму кримі-

нально-правового регулювання, дає змогу 
зрозуміти, як відбувається таке регулюван-
ня, яким чином, у якому співвідношенні за-
стосовуються способи правового впливу на 
поведінку учасників відносин і як унаслідок 
цього вона змінюється. Метод правового ре-
гулювання визначає особли вості поєднання 
правових засобів у рамках певної сукупності 
правових норм [6, c. 56]. 
Різним за своїм характером соціальним 

відносинам, що входять до предмета кримі-
нально-правового регулювання, кореспон-
дують різні за своєю спрямованістю методи 



81

Íàçèìêî ª.Ñ. - Êðèì³íàëüíî-ïðàâîâèé ³íñòèòóò: àíàë³ç äîäàòêîâèõ îçíàê

його здійснення. «Негативні» відносини ре-
гулюються найбільш суворим із усіх відомих 
праву методів – примусу. «Позитивні» від-
носини регулюються шляхом заохочення 
учасників цих відносин до суспільнокорис-
ної праці [15, c. 64]. 
Підтримуємо точку зору О.М. Литвино-

ва, який зазначає, що метод кримінально-
правового регулювання – це сукупність спо-
собів раціонального кримінально-правово-
го впливу на суспільні відносини [12, c. 16]. 
Саме раціональність визначає специфіку 
засобів та способів кримінально-правового 
впливу на суспільні відносини. 
На думку П.Л. Фріса, регуляція сус-

пільних відносин кримінальним правом 
пов’язана із застосуванням засобів, прийо-
мів, притаманних виключно цій галузі пра-
ва [33, c. 10]. На перший погляд, вислів про-
фесора П.Л. Фріса «розставляє все по своїх 
місцях». Однак, якщо задати питання: «Що 
ж розуміти під засобами та прийомами, при-
таманними лише кримінальному праву?», 
- виникають складнощі. На думку окремих 
вчених, «не існує абсолютно «чистих» галузе-
вих методів правового регулювання. Кожен 
із них має домішки з інших…. Потрібно спо-
кійно ставитись і до вкраплень до антикри-
мінального права споконвічно невластивих 
йому приватноправових, процесуальних та 
інших «домішок», пам’ятаючи про те, що ні 
в природі, ні в суспільстві не існує абсолют-
но чистих явищ [15, c. 63-64]. 
Справа у тому, що серед вчених немає 

усталеного підходу до розуміння методу 
кримінально-правового регулювання. Це 
пов’язано із багатьма чинниками, найголо-
вніший з яких – це ставлення вченого до 
конкретної концепції кримінально-право-
вого регулювання. 
У теорії кримінального права є неодно-

значними погляди відносно видів таких ме-
тодів. Так, Ю.В. Александров зазначає, що 
метод правового регулювання криміналь-
ного права має дві складові: а) визначення 
того, які суспільно небезпечні діяння є зло-
чинами і б) які покарання застосовуються до 
осіб, що вчинили злочини. На його думку, 
саме метод правового регулювання най-
більш повно відрізняє кримінальне право 
від інших галузей законодавства [13, c. 32]. 

О.В. Наден доходить до висновку, що єди-
ним можливим методом кримінально-пра-
вового регулювання суспільних відносин 
є імперативний метод, який, зокрема, по-
вністю охоплює собою тенденції сучасного 
кримінального права до розширення кри-
мінально-правового значення різного роду 
угод та компромісів у кримінальному праві 
[19, c. 5].
В. В. Кузнецов стверджує, що метод ре-

гламентування кримінально-правових від-
носин примусовий і застосовується, зазви-
чай, лише до особи, що вчинила злочин че-
рез покарання [14, c. 20]. 
Як бачимо, головним методом кримі-

нально-правового регулювання є визнання 
суспільно небезпечних діянь злочинами та 
встановлення виду та розміру покарання 
за їх вчинення. Але він не є єдиним. Сучас-
не кримінальне право, окрім зазначеного 
методу регулювання, використовує й інші 
методи, засновані на стимулюванні позитив-
ної поведінки. Причому сфера застосування 
цих методів у механізмі кримінально-пра-
вового регулювання розширюється, що є 
об’єктивним процесом, зумовленим не лише 
складністю та неоднорідністю предмета ре-
гулювання, але й гуманізацією всіх сторін 
суспільного життя [16, c. 5]. За влучним ви-
разом Ю.В. Голіка, без примусу криміналь-
не право перестало б бути таким. Але без 
заохочення антикримінальна юстиція втра-
чає зміст, оскільки будь-які зусилля людини 
загладити свою провину перед суспільством 
не будуть оцінені і в кінцевому рахунку по-
чнуть поступово згасати, покарання буде 
носити характер розплати за спричинене 
зло [7, c. 75]. 
Ураховуючи зазначені застереження, 

О.М. Литвинов до методів кримінально-
правового регулювання відносить: 1) дозвіл 
– надання законодавцем суб’єктові кримі-
нальних правовідносин права вчиняти або 
не вчиняти певні дії (наприклад, надання 
права на необхідну оборону, на заподіяння 
шкоди у стані крайньої необхідності тощо); 
2) заохочення до суспільно корисної пра-
вомірної поведінки (загальні та спеціальні 
види звільнення від кримінальної відпові-
дальності або від покарання та його відбу-
вання у певних випадках); 3) покладення 
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обов’язку вчинити певні дії (наприклад, до-
тримання судом загальних засад призначен-
ня покарання чи звільнення від покарання 
та його відбування, накладення обов’язків 
на засудженого у разі звільнення від відбу-
вання покарання з випробуванням); 4) забо-
рона вчинення певного діяння під загрозою 
кримінального покарання [12, c. 16].
Як стверджує П.Л. Фріс, визначення ме-

тоду кримінального права виключно як за-
стосування примусу було б дещо обмеженим 
поглядом на проблему. Виходячи з того, що 
кримінальне право своїми нормами заохо-
чує громадян до вчинення ряду соціально-
корисних дій (необхідної оборони, затри-
мання злочинця, невиконання злочинного 
наказу та т. ін.), методом кримінального 
права слід визнати також заохочення, яке, 
щоправда, застосовується в обмежених ви-
падках [33, c. 10]. Метод заохочення або 
стимулювання в кримінальному праві є еле-
ментом диспозитивного методу регулюван-
ня кримінально-правових відносин.
Ні для кого не секрет, що де-факто і у ві-

тчизняній кримінально-правовій практиці 
диспозитивність займає гідне місце. Однак у 
науці кримінального права диспозитивність 
почали розробляти як метод кримінально-
правового регулювання відносно недавно. 
Більше того, розширення дії диспозитив-
ності визнається важливою тенденцією в 
еволюції вітчизняного кримінального права 
на сучасному етапі. Можемо стверджувати, 
що диспозитивність у кримінально-право-
вій науці не залишилася на рівні ідей. Вона 
знайшла гідне відображення у нормативних 
приписах КК. Це дозволяє створити ефек-
тивний механізм забезпечення приватних 
інтересів у сфері кримінально-правового ре-
гулювання.
У кримінальному праві існує ціла система 

норм, які регулюють позитивну посткримі-
нальну поведінку, що яскраво свідчить про 
те, що, окрім методу примусу, законодавець 
використовує також і метод заохочення, 
юридичним вираженням якого є стимулю-
вання позитивної постзлочинної поведінки 
[27, c. 48-49]. 
Як бачимо, до методів кримінально-пра-

вового регулювання відносяться імператив-
ний та диспозитивний методи. Зазначені 

методи деталізуються у конкретних КПІ. 
У кожному КПІ метод імперативності 

або метод диспозитивності має певні пере-
ваги та більшу відносно іншого роль. Тому 
під час характеристики КПІ за цією озна-
кою необхідно вказувати, які саме ознаки 
методу кримінально-правового регулюван-
ня властиві або домінують. 
Структура (внутрішня побудова) КПІ. У 

науковій літературі пропонується виокрем-
лювати поняття «інститути права» на різних 
рівнях узагальнення: генеральні інститути, 
інститути, субінститути та підінститути [17, 
c. 140]. Деякі вчені взагалі ведуть мову про 
«значно великі КПІ» [24, c. 116; 36, c. 18]. 
Не втручаючись до дискусії про гене-

ральні КПІ, лише погодимось з тією точкою 
зору, що вони розподіляються між категорі-
ями «кримінальний закон», «злочин», «кри-
мінальна відповідальність» та «покарання» 
[17, c. 140]. Їх розглядати немає сенсу, оскіль-
ки функціонуванням зазначених інститутів 
охоплюється більша частина кримінально-
правової матерії. Відмітимо, що залежно від 
обсягу суспільних відносин, які регулює або 
охороняє певний кримінально-правовий ін-
ститут, усі інститути кримінального права 
можна поділити на прості та складні. 
Прості КПІ – це ті, що не поділяються на 

змістовні одиниці та становлять єдине упо-
рядковане утворення кримінально-право-
вих норм. Складні КПІ – це ті, що мають у 
своїй структурі підінститути, які регулюють 
або охороняють певну групу суспільних від-
носин та утворюють єдине та неподільне 
ціле з нормами всього інституту. 
Аналіз структури КПІ є доволі розпо-

всюдженим у дослідженнях, присвячених 
проблемам кримінально-правового регулю-
вання складної системи суспільних відно-
син. Так, наприклад, А.М. Ященко в інсти-
туті заходів кримінально-правового харак-
теру виокремлює інститути каральних та 
некаральних заходів кримінально-правово-
го характеру, які, у свою чергу, поділяються 
ще на більш дрібні окремі інститути кримі-
нального права [36, c. 18-19]. Є.О. Пись-
менський у межах інституту звільнення від 
покарання та його відбування виокремлює 
чоти ри субінститути: 1) звільнення від пока-
рання, за якого особа засуджується за вчи-
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нення злочину обвинувальним вироком 
суду, їй призна чається конкретна міра по-
карання, яку вона умовно або безумовно не 
відбу ває; 2) звільнення від відбування частини 
покарання, за якого особа починає відбувати 
призначене покарання та звільняється від 
частини покарання, що залишилася; 3) замі-
на покарання, за якої особа звільняється від 
покарання, призначеного при її засудженні, 
та їй призначається новий вид покарання; 
4) відстрочка виконання покарання (de lege fe-
renda), яка передбачає звільнен ня від пока-
рання або відбування його частини з відкла-
денням його виконання на певний строк у 
зв’язку з неможливістю або недоцільністю ви-
конання пока рання на певному етапі реаліза-
ції кримінальної відповідальності [26, c. 6]. 
С.О. Муратова стверджує, що «судимість, 

як і більш загальний інститут – «інші заходи 
кримінально-правового характеру», до яко-
го вона належить, підпорядкована фунда-
ментальній категорії кримінального права – 
кримінальній відповідальності і є не лише її 
важливим елементом, а й специфічним «за-
собом» її реалізації, виконуючи при цьому 
роль досягнення цілей і завдань криміналь-
ної відповідальності і покарання (як наслід-
ків вчинення злочину)» [18, c. 184].
Однак, і до цього часу тривають дискусії 

навколо питання про критерій поділу інсти-
тутів на прості та складні. 
Маємо відмітити, існує точка зору, що 

інститути права взагалі поділяються на про-
сті або складні за ознакою взаємозв’язку з 
нормами інших галузей права. Наприклад, 
російські вчені зазначають, що простий ін-
ститут включає в себе юридичні норми одні-
єї галузі права. Складний, або комплексний, 
інститут права є сукупністю норм, що вхо-
дять до складу різних галузей права, але ре-
гулюють взаємопов’язані родинні відносини 
[23].
Зазначимо, що такий критерій поділу 

КПІ не дозволяє розкрити специфіку їхньої 
структури. У зв’язку із цим, нам імпонує та 
точка зору, за якою критерієм поділу КПІ 
на прості та складні є «існування відношень 
субординації та підпорядкування». Як вже 
давно визначено у юридичній науці, між ін-
ститутами всередині галузі можуть існувати 
відносини субординації, підпорядкування. 

Певні частини великого інституту утворю-
ють нерідко самостійні підрозділи, які нази-
ваються cубінститутами [22, c. 334].
Здавалося б, що за цією ознакою з ха-

рактеристикою КПІ все зрозуміло. Однак, 
слід звернути увагу на доволі складну про-
блему поділу складних інститутів. Мова йде 
про одиницю їх поділу – підінститути чи 
субінститути. Переконані, що підінститут – 
це окремий КПІ, який є елементом більш 
складного. В ієрархії КПІ підінститути пев-
ного КПІ (наприклад заходів кримінально-
правового характеру) можуть поділятись 
на ще одні підінститути (наприклад, інсти-
тут звільнення від відбування покарання з 
випробуванням на інститут звільнення від 
відбування покарання з випробуванням 
вагітних жінок та жінок, які мають дітей ві-
ком до семи років). Тут мова може йти про 
підінститути першого, другого, третього та 
інших рівнів.
У свою чергу, під субінститутом вважає-

мо такий КПІ, який є особливим, наділеним 
додатковими ознаками, відносно іншого – 
більш загального КПІ, але не є його елемен-
том (наприклад, інститут звільнення непо-
внолітніх від покарання та його відбування 
є субінститтом відносно загального інсти-
туту звільнення від покарання та його від-
бування). Субінститути можуть поділятись 
на підінститути, однак вони не є одиницею 
поділу КПІ. Цією одиницею виступають пі-
дінститути.
Спеціалізація кримінально-правового ма-

теріалу. Зрозуміло, що з розвитком, усклад-
ненням та поглибленням суспільних відно-
син відбувається подальша спеціалізація за-
конодавства про кримінальну відповідаль-
ність, оскільки воно має доволі швидко реа-
гувати на динаміку розвитку життя в країні, 
забезпечувати охорону фундаментальних 
людських цінностей від найнебезпечніших 
посягань. 
Зазначена спеціалізація кримінально-

правового матеріалу відбувається у двох 
напрямах – диференціації та інтеграції. У 
зв’язку із цим можна виокремити диферен-
ційовані та інтегровані КПІ.
Диференційований КПІ є результатом по-

глибленого кримінально-правового регу-
лювання певної групи суспільних відносин. 
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Диференціація КПІ відбувається, напри-
клад, за такими критеріями, як суб’єкт зло-
чину (особа, що підлягає кримінальній від-
повідальності) – загальний та спеціальний 
суб’єкт злочину; заходи кримінально-право-
го впливу – каральні та некаральні. 
Диференційований КПІ утворюється 

нормами, які деталізують умови відповідаль-
ності певних категорій осіб, за певні види 
злочинної діяльності та іншими ознаками. 
Слід погодитись з А.М. Ященком з приводу 
того, що особливістю самостійних КПІ, за-
вдяки яким відбувається диференційоване 
правове регулювання певної групи суспіль-
них відносин, є їх або виключно предметна, 
або інша, зокрема, функціональна спрямо-
ваність [36, c. 19].
Останніми прикладами появи диферен-

ційованих КПІ у кримінальному праві (хоча, 
за великим рахунком, у законодавстві) Укра-
їни є інститути інших заходів кримінально-
правового характеру, заходів кримінально-
правового характеру щодо юридичних осіб 
тощо.
Інтегровані КПІ є результатом узагаль-

неного підходу до кримінально-правового 
регулювання певних суспільних відносин, 
які мають ознаки спільності, а норми, що 
їх регулюють, у певних випадках можуть 
розглядатись як окремі самостійні КПІ. 
Інтеграція КПІ відбувається на підставі за-
гальних для них ознак та обумовлюється 
потребами практики. Так, можна казати 
про інститут незаконного заволодіння май-
ном як інтегрований інститут, який зна-
ходить прояв в інститутах злочинів проти 
власності, злочинів у сфері обігу наркотич-
них засобів, психотропних речовин, їх ана-
логів або прекурсорів, військових злочинів 
тощо. Свого часу С.С. Алексєєв зазначав, 
що у кримінальному праві відбулася ди-
ференціація інституту відповідальності за 
майнові злочини, адже … сформувалося 
два самостійних комплекси норм – інститут 
відповідальності за злочини проти соціаліс-
тичної власності (гл. 2 Особливої частини 
КК РСФСР) а інститут відповідальності за 
злочини проти особистої власності грома-
дян (гл. 5) [2, c. 146-147].
Доволі ілюстративно (за змістом, а не 

за формою) інтегровані КПІ охарактери-

зовано Ю.І. Ляпуновим, який зазначає, 
що Загальну частину кримінального пра-
ва складають чотири основних («інтегро-
ваних») інститути: інститут злочину, ін-
ститут покарання, інститут кримінальної 
відповідальності, інститут примусових за-
ходів кримінально-правового характеру. 
У ці інститути входять більш обмежені за 
обсягом правової регламентації і сфери 
впливу конкретні інститути – співучас-
ті, незакінченого злочину, обставин, що 
виключають злочинність діяння, видів 
покарання [31, c. 13]. Вважаємо, що ін-
ститути злочину та кримінальної відпо-
відальності є генеральними КПІ, однак 
сам підхід до аналізу інтегрованих КПІ 
надає можливість зрозуміти специфіку їх 
виокремлення.
Належне упорядкування диференці-

йованих та інтегрованих КПІ має велике 
як законодавче, так і практичне значення, 
оскільки дозволяє дотримуватися принци-
пу економії кримінально-правового матері-
алу та системно застосовувати нормативні 
приписи КК. Як зазначає М.С. Жук, дослі-
дження системи диференційованих та інте-
грованих інститутів у кримінальному праві 
представляється сьогодні одним із перспек-
тивних напрямів. Чітке визначення цього 
різновиду інститутів та наскрізний аналіз 
кримінально-правових приписів на предмет 
виявлення загальних конструкцій дозво-
лить вдосконалювати систему кримінально-
го законодавства, перш за все, з точки зору 
наповнення її такими узагальненими при-
писами, послідовне дотримання яких під 
час конструювання спеціальних норм (та 
диференційованих інститутів) забезпечить 
системність та несуперечливість криміналь-
но-правового регулювання [8, c. 120].
Функції КПІ. У теорії кримінального 

права вже усталеною є точка зору про іс-
нування специфічних функцій, властивих 
правовим інститутам і нормам (групам 
норм) права [4, c. 453]. Функції інститу-
тів безпосередньо пов’язані з тими функ-
ціями, які виконує кримінальне право як 
галузь права. Однак, у науці кримінально-
го права не вщухають дискусії про те, які 
функції виконує кримінальне право. Окре-
мі вчені зазначають, що кримінальне пра-
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во виконує виключно охоронну функцію1, 
інші – охоронну та регулятивну функції [9, 
c. 10-11; 10, c. 9-10], треті – охоронну, ре-
гулятивну та запобіжну (виховну, превен-
тивну тощо) [25, c. 58, 63-65; 30, c. 8-9; 35, 
c. 329]. Нам імпонує точка зору тих авто-
рів, які відстоюють бінарну систему функ-
цій кримінального права – охоронну та ре-
гулятивну (з визначенням пріоритетності 
однієї з них)2. 
У більшості існуючих концепцій, охо-

ронна функція кримінального права визна-
чається основною, а регулятивна – друго-
рядною [35, c. 326-327]. І хоча в межах галузі 
кримінального права такий підхід є певним 
чином обумовленим, то в межах аналізу 
КПІ – недоречним, оскільки основною, ви-
значальною функцією окремих з них є саме 
регулювання, а не охорона суспільних від-
носин, у першу чергу, це стосується функці-

1  Як зазначає В.О. Навроцький, виокремлення 
регулюючої функції та завдань кримінального 
права є доволі умовним. Про регулювання в цьо-
му сенсі може йтися лише в аспекті реалізації роз-
суду правозастосовувача, тлумачення оціночних 
понять, змін змісту кримінально-правових норм 
тощо. Загалом же кримінальне право покликане 
не щось змінювати і вдосконалювати, забезпечу-
вати позитивний розвиток (на що, врешті-решт, і 
спрямовано регулювання), а гарантувати незмін-
ність, стабільність існуючих суспільних відносин. 
Усе це найповніше охоплюється поняттям охоро-
ни [32, c. 28].
2 Як зазначає О.В. Наден, усі норми кримінально-
го права є регулятивними нормами. Якщо серед 
регулятивних норм виділяти підгрупу охоронних, 
то всі норми кримінального права можна відне-
сти і до неї, оскільки всі вони регулюють суспільні 
відносини, які складаються внаслідок вчинення 
злочину, яким порушується нормальний уклад, 
нормальне існування інших суспільних відносин 
[20, c. 173]. Є.Л. Стрельцов вказує, що у теорії кри-
мінального права склалися принаймні дві основні 
позиції щодо розуміння завдань кримінального 
права та його функцій. Перша з них, традиційна, 
полягає у тому, що охороняти існуючий стан ре-
чей, забезпечувати стабільність суспільних відно-
син – це завдання, функція ж кримінального права 
визначається як охоронна. Прихильники іншої 
позиції, не заперечуючи зазначених охоронних 
завдань і функцій кримінального права вказують, 
що воно відіграє активну роль у зміні, позитивно-
му розвитку і вдосконаленні суспільних відносин, 
виконує ще  регулятивну функцію та має відповід-
ні завдання [28, c. 40].

ональних КПІ)3.
Визначення функції або функцій КПІ 

має дуже важливе значення: завдяки визна-
ченню конкретних функцій КПІ може бути 
встановлено значення інституту для кримі-
нального законодавства та практики його 
застосування; у разі ж встановлення функці-
ональної невідповідності КПІ (або норм, які 
якого утворюють) – має ставитись питання 
про штучність та зайвість КПІ, наслідком 
чого є його виключення з кримінально-пра-
вової матерії та механізму кримінально-пра-
вового регулювання. 
Взаємозв’язок КПІ з нормами криміналь-

ного та інших галузей права. Як зазначає 
Ю.В. Баулін, «дослідження основних напря-
мів розвитку кримінального права та питань 
удосконалення законодавства України про 
кримінальну відповідальність мало б біль-
шу ефективність, якщо б ці питання розгля-
далися в більш широкому контексті, а саме 
взаємодії та узгодженості з усіма складовими 
елементами кримінально-правової системи, 
що існує в Україні, яка, у свою чергу, знахо-
диться під впливом зовнішнього середови-
ща – політичних, економічних, соціальних, 
культурологічних, ментальних, релігійних, 
міжнародних та інших чинників» [3, c. 64]. 
Виходячи з цього висловлювання вченого, 
кримінально-правову систему та КПІ, як її 
елементи, слід досліджувати системно, ура-
3 Додатковим аргументом для подібного висно-
вку може бути твердження В.І. Борисова про те, 
що «обумовленість закону про кримінальну відпо-
відальність виражається у … регулятивних нор-
мах (виокремлено мною – Є.Н.) Загальної частини 
кримінального законодавства та змісті конкретної 
норми його Особливої частини» [5, c. 309]. Справед-
ливим є також твердження Б. Г. Розовського, який 
зазначає, що «норми галузей позитивного права 
регулюють порядок, правила певної поведінки, ко-
ристуючись аналогією – розвішують знаки, що вка-
зують на порядок руху на вулицях і дорогах. Як ві-
домо, вони не тільки вказують напрямок руху, але, у 
необхідних ситуаціях, забороняють рух. Однак регу-
лювати – це не означає тільки розробити, встановити 
правила (розвісити знаки), але й підкорити реальну 
діяльність певному порядку, правилам, впливати на 
роботу механізму, домогтися потрібного протікання 
будь-якого процесу» [11, c. 13]. О.В. Наден вказує, 
що норма кримінального права, охороняючи інші 
(не кримінально-правові) суспільні відносини, вод-
ночас регулює кримінальні суспільні відносини, які 
теж становлять соціальну цінність [20, c. 172-173].
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ховуючи як внутрішні, так і зовнішні чин-
ники.
Зрозуміло, що кримінально-правову сис-

тему можна розглядати як елемент у системі 
національного права, так і як об’єднуючу, 
інтегруючу систему – систему криміналь-
но-правових підсистем, що відрізняється 
складністю, наявністю в ній підсистем, різ-
них елементів, що утворюють криміналь-
но-правову систему як ціле. З одного боку, 
кримінально-правову систему можна роз-
глядати як строго організовану систему, що 
відрізняється непроникністю, закритістю, з 
іншого боку, ця система – рухома, відкрита 
система, що відображає дійсність. 
Із зазначеного можна зробити висновок, 

що кримінально-правова система є відкри-
тою, тобто на її формування, розвиток та 
функціонування впливають зовнішні від-
носно неї чинники. На підтвердження цієї 
тези наведемо твердження В.О. Тулякова, 
який зазначає, що кримінальне право по-
винно розглядатися як відкрита складна 
система, що знаходиться у постійному дина-
мічному розвитку, взаємодії із суспільством, 
відтворюючись у процесі права реалізації 
[29, c. 488].
У зв’язку із цим, відкритими залиша-

ються й елементи кримінально-правової 
системи для взаємодії, взаєпроникнення 
та взаємодоповнення для зовнішніх факто-
рів, що принципово – для норм інших га-
лузей права. Як зазначають фахівці, «функ-
ціональність системи кримінального права 
забезпечується наявними між інститутами 
зв’язками. Поряд із цим системний харак-
тер інститутів передбачає також ситуацію, 
за якої між окремими кримінально-право-
вими інститутами є безпосередній зв’язок, а 
між іншими – опосередкований» [1, c. 269]. 
За характером цього взаємозв’язку можна 
вести мову про характеристику дисциплі-
нарності або про відкритість чи закритість 
КПІ. 
Зрозуміло, що система кримінально-

правових норм, яка утворює КПІ, знахо-
диться у взаємодії з нормами кримінального 
та інших галузей права. Окремі інституту 
включають у себе норми конституційного 
(наприклад, стадії вчинення злочину, необ-
хідна оборона, амністія та помилування), 

кримінального процесуального (наприклад, 
звільнення від кримінальної відповідальнос-
ті), кримінально-виконавчого (наприклад, 
звільнення від покарання та його відбуван-
ня) тощо та не можуть без цих норм «повно-
цінно» функціонувати. Інші ж інститути не 
включають, а знаходяться у взаємозв’язку з 
нормами кримінального (наприклад, інсти-
тут призначення покарання повнолітнім) та 
інших окремих галузей права (наприклад, 
судимість).
За цією ознакою слід розрізняти три 

види КПІ:
- дисциплінарні (складаються виключно 

з норм кримінального права. Для охорони/
регулювання суспільних відносин вистачає 
власного кримінально-правового інструмен-
тарію);

- багатодисциплінарні (включають норми 
не тільки кримінального, але й криміналь-
но-виконавчого, кримінального процесу-
ального права. Для охорони/регулювання 
суспільних відносин залучається інструмен-
тарій дисциплін кримінально-правового ци-
клу з урахуванням специфіки кожної. Відбу-
вається інтегрування близьких за методоло-
гією та парадигмами дисциплін);

- міждисциплінарні (включають норми 
не тільки дисциплін кримінально-право-
вого циклу, але й інших галузей права. 
Для охорони/регулювання суспільних від-
носин залучається інструментарій «нека-
ральних» галузей права, які іноді мають 
субординаційні зв’язки по відношенню до 
КПІ. Відбувається інтегрування методів, 
концепцій, теорій, наук із невеликою су-
місністю). 
Спрощено за цією ознакою можна також 

вести мову про відкритість та закритість 
КПІ (у нормативному контексті). Зрозумі-
ло, що відкритими є багатодисциплінарні 
та міждисциплінарні інститути. Закрити-
ми – дисциплінарні. Однак, зазначена «від-
критість» характеризує лише нормативні 
взаємозв’язки КПІ, оскільки по відношен-
ню до ненормативних факторів (мораль, 
політика, економіка, культура тощо) кожна 
кримінально-правова норма залишається 
відкритою. 
Таким чином, можемо зробити певні ви-

сновки. 
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У кожному КПІ метод імперативності 
або метод диспозитивності має певні пере-
ваги та більшу відносно іншого роль. Тому 
під час характеристики КПІ за цією озна-
кою необхідно вказувати, які саме ознаки 
методу кримінально-правового регулюван-
ня властиві або домінують.
Виходячи зі структури (внутрішньої по-

будови) з урахуванням відношень субор-
динації та підпорядкування необхідно ви-
окремлювати прості (ті, що не поділяються 
на змістовні одиниці та становлять єдине 
упорядковане утворення кримінально-пра-
вових норм) та складні (ті, що мають у своїй 
структурі підінститути, які регулюють або 
охороняють певну групу суспільних відно-
син та утворюють єдине та неподільне ціле 
з нормами усього інституту) КПІ. 
Підінститут – це окремий КПІ, який є 

елементом більш складного. Субінститут – 
це такий КПІ, який є особливим, наділеним 
додатковими ознаками, відносно іншого – 
більш загального КПІ, але не є його елемен-
том.
За ознакою спеціалізації кримінально-

правового матеріалу існують диференційо-
вані (які є результатом поглибленого кри-
мінально-правового регулювання певної 
групи суспільних відносин) та інтегровані 
(які є результатом узагальненого підходу до 
кримінально-правового регулювання пев-
них суспільних відносин) КПІ.
КПІ виконують специфічні, індивідуалі-

зовані функції, які обумовлюють їх особли-
вість та значення у механізмі кримінально-
правового регулювання. Завдяки визна-
ченню конкретних функцій КПІ може бути 
встановлено значення інституту для кримі-
нального законодавства та практики його 
застосування; у разі ж встановлення функці-
ональної невідповідності КПІ (або норм, які 
якого утворюють) – має ставитись питання 
про штучність та зайвість КПІ, наслідком 
чого є його виключення з кримінально-пра-
вової матерії та механізму кримінально-пра-
вового регулювання.
За ознакою взаємозв’язку КПІ з нормами 

кримінального та інших галузей права слід 
розрізняти три види КПІ: дисциплінарні; 
багатодисциплінарні та міждисциплінарні.
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SUMMARY 
In the article the following additional features 

penal institutions: the dominant method of legal 
regulation; structure (inside building); specialization 
of legal material; function; relationship with the 
institutions of the criminal law and other fi elds.

АНОТАЦІЯ 
У статті проаналізовано такі додаткові 

ознаки кримінально-правових інститутів: до-
мінуючий метод кримінально-правового ре-
гулювання; структура (внутрішня побудова); 
спеціалізація кримінально-правового матеріа-
лу; функції; взаємозв’язок з інститутами кри-
мінального та інших галузей права.
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ÎÑÎÁËÈÂÎÑÒ² ÊÐÈÌ²ÍÀË²ÇÀÖ²¯ 
ÄÅßÊÈÕ ÑÒÀÒÅÂÈÕ ÇËÎ×ÈÍ²Â 

Ó ÍÎÂÈÕ ÑÎÖ²ÀËÜÍÈÕ ÐÅÀË²ßÕ

В статье рассмотрены особенности крими-
нализации некоторых видов половых преступле-
ний в свете ее социальной обусловленности. Ав-
тор, основываясь на исследовании существующих 
подходов относительно оснований, обусловливаю-
щих криминализации общественно опасного дея-
ния и анализа особенностей некоторых половых 
преступлений, приходит к выводу об отождест-
влении в современном европейском и украинском 
обществе таких преступлений, как изнасилова-
ние и насильственное удовлетворение половой 
страсти неестественным способом. В процессе 
исследования автором предложены изменения 
в действующее законодательство, которые по-
зволят приблизить его к реалиям украинского и 
европейского общества.
Ключові слова: криміналізація, кримінальне за-

конодавство, статевий злочин, зґвалтування, задо-
волення статевої пристрасті неприродним спосо-
бом.

 ÁÀÇÈÐ ²ííà Â’ÿ÷åñëàâ³âíà - ìàã³ñòðàíò Êè¿âñüêîãî óí³âåðñèòåòó ïðàâà   
³ì. Â. Ì. Êîðåöüêîãî ÍÀÍ Óêðà¿íè

Актуальність обраної теми
У рамках інтеграції України в європей-

ський соціальний, культурний, цивілізацій-
ний простір постає ряд питань адаптації ві-
тчизняних реалій до загальноєвропейських 
тенденцій.
Вітчизняна правова практика, у тому 

числі – її криміналістична складова, все ще 
доволі часто опирається на реалії минулого, 
неадаптовані, а інколи вже й неприйнятні  
до сьогоднішнього стану справ, а тим біль-
ше – до перспектив подальшої трансформа-
ції нашого суспільства. Одним з таких при-
кладів можна вважати питання наявності у 

кримінальному законодавстві України двох 
різних норм, що передбачають відповідаль-
ність за зґвалтування та за насильницьке 
задоволення статевої пристрасті неприрод-
ним способом. Наразі необхідність перегля-
ду згаданих норм є вимогою часу, адже су-
часна суспільна мораль однаково ставиться 
до природних і неприродних статевих ак-
тів, що свідчить про однакову суспільну не-
безпечність зазначених діянь, а дедалі біль-
ше кримінологів вважає ознаки складу цих 
злочинів майже тотожними.

Мета дослідження
Дослідити питання соціальної зумовле-

ності криміналізації зґвалтування та насиль-
ницького задоволення статевої пристрасті 
неприродним способом у нових соціальних 
реаліях, обґрунтувати необхідність внесен-
ня змін до законодавства України щодо ото-
тожнення цих видів діянь.

Основний зміст дослідження
У науковій літературі побутує думка, що 

криміналізація, як процес, є частиною пред-
мету кримінології, а криміналізація, як ре-
зультат, – предмету науки кримінального 
права [1, с. 20]. З таким твердженням варто 
погодитися, адже аналіз передумов кримі-
налізації суспільно небезпечних діянь нале-
жить до сфери досліджень кримінологічної 
спрямованості, а саме питань запроваджен-
ня кримінологічної експертизи існуючих 
та нових кримінально-правових законів. 
Така позиція ґрунтується також на поши-
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реній серед науковців-кримінологів дум-
ці, що була озвучена у 1989 р. у рішеннях 
Всесоюзної науково-практичної конферен-
ції з обговорення проблем кримінологіч-
ного обґрунтування кримінально-правових 
норм, про те, що «соціальне обґрунтування 
кримінально-правової норми за значущістю 
його зумовлювальних елементів є переваж-
но кримінологічним, становить криміноло-
гічне підґрунтя останньої і є предметом не 
кримінального права, а широкого спектра 
суспільних наук, у тому числі соціології, а в 
юридичній їх царині – предметом криміно-
логії» [2, с. 12].
З-поміж теоретико-прикладних проблем 

криміналізації діянь, які наразі мають місце, 
на думку О. М. Готіна, однією із найбільш 
дискусійних і такою, що потребує глибинно-
го системного дослідження, є проблема під-
став криміналізації діянь [3]. Під підставами 
криміналізації необхідно розуміти дійсні пе-
редумови, соціальні причини виникнення 
або зміни кримінально-правової норми.
Найбільшого поширення набули погля-

ди О. І. Коробєєва, який пропонує виділяти 
три групи підстав, що зумовлюють кримі-
налізацію суспільно небезпечного діяння:-
1) юридично-кримінологічні; 2) соціально-
економічні; 3) соціально-психологічні [4, с. 
210]. Тричленної класифікації обставин кри-
міналізації дотримується також П. Л. Фріс:-
1) оцінювання діяння як суспільно небез-
печного; 2) визнання доцільності здійснен-
ня боротьби з конкретним видом поведінки 
заходами кримінально-правового впливу;-
3) констатація збігу в оцінці конкретної по-
ведінки як суспільно небезпечної між зако-
нодавцем та соціально-правовою психологі-
єю народу [5, с. 258]. 
О. М. Готін, аналізуючи існуючі під-

ходи до вирішення цієї проблеми, услід за 
Н. О. Лопашенко, С. Г. Келіною та А. В. На-
умовим, називає такі підстави криміналіза-
ції: 1) існування суспільно небезпечної пове-
дінки, яка потребує кримінально-правової 
заборони; 2) відносна поширеність суспіль-
но небезпечних діянь; 3) зміна уявлень про 
ступінь суспільної небезпеки діяння; 4) змі-
на загальновизнаної моральної оцінки від-
повідного діяння; 5) виконання державою 
міжнародно-правових обов’язків з охорони 

прав людини. Між тим автор зазначає, що 
наведений вище перелік підстав криміналі-
зації діянь не є вичерпним [3].
Як, на нашу думку, доречно зауважує 

Ю. І. Шевчук, підставою для криміналізації 
може бути лише сукупність основних чин-
ників, без встановлення яких кримінально-
правова заборона буде недоцільною. При 
цьому можна виділити основні та другоряд-
ні чинники. Основними, без яких неможли-
ве виникнення питання про встановлення 
кримінально-правової заборони, є суспіль-
на небезпечність посягань та їх поширення 
(кримінологічний чинник), доцільність бо-
ротьби з ними засобами кримінальної ре-
пресії (чинник доцільності), усвідомлення 
суспільної потреби у криміналізації діянь та 
рівень підготовленості населення до неї (со-
ціально-психологічний чинник). До друго-
рядних, наявність яких ще не є достатньою 
для встановлення кримінальної відпові-
дальності, на наш погляд, слід віднести нор-
мативний, міжнародний, історичний та інші 
чинники криміналізації діянь [6].
Статева злочинність становить сукуп-

ність злочинів, спрямованих проти статевої 
свободи та статевої недоторканості, які вчи-
няються із застосуванням фізичного, психіч-
ного насильства або з використанням безпо-
радного стану потерпілої особи з метою за-
доволення сексуальної потреби у природній 
або збоченій формі [7, с. 112].
Статевими злочинами зазвичай нази-

вають злочини, спрямовані проти життя, 
здоров’я, свободи та гідності особистості. 
У главі IV Кримінального кодексу України 
вказана група злочинів, об’єктом яких є ста-
тева недоторканість і статева свобода особи 
(ст. ст. 152-156 КК) [8]. Зазначені злочини 
досить різнорідні як за своїм змістом, так і за 
своєю спрямованістю. Кожен з цих злочинів 
має певну специфіку в механізмі слідоутво-
рення, а також у колі обставин, що підляга-
ють з’ясуванню й доведенню.
Статеве насильство все частіше розгля-

дається як модель насильницької поведінки 
взагалі, а не як окремі, випадкові емоції. Ця 
модель характеризується дуже строкатою 
розмаїтістю, що бере початок із вроджених 
спотворених прагнень або задатків, гіпер-
трофованих статевих потреб, які активізу-
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ються зовнішніми впливами, зокрема нега-
тивними соціальними умовами, які супрово-
джуються нервовими і психічними захворю-
ваннями, вживанням наркотиків, пияцтвом 
тощо. 
Насильницькі статеві злочини можна 

визначити як «злочини, вчинені шляхом 
здійснення статевого акту або задоволення 
статевої пристрасті проти волі потерпілого, 
із застосуванням фізичного або психічного 
насильства або з використанням безпоміч-
ного стану потерпілого». Так, при зґвалту-
ванні має місце дійсне, активне посягання 
на статеву волю чи статеву недоторканість 
потерпілої особи, що за своїм психологіч-
ним змістом і загальною спрямованістю є 
саме насильницьким вчинком, який завдає 
моральної чи морально-фізичної шкоди. 
Ця шкода, а також її підвищена суспільна 
небезпека зумовлені специфікою фізіоло-
гічної та соціальної суті зґвалтування. Зре-
штою, зґвалтування в абсолютній більшості 
випадків спричиняє або може спричинити 
ще додаткові специфічні моральні та фізич-
ні наслідки фізіологічної спрямованості – 
вагітність, що ганьбить потерпілу, болісну 
дефлорацію, травматичний вагінізм тощо, 
які різко поглиблюють психічну травму, а 
також розвиток різних сексуальних розла-
дів. Ще А.Ф. Коні зазначав, що «там, де іс-
нує зґвалтування, – там безрозсудне нахаб-
ство, там відсутність будь-якого почуття і 
одна жорстока, зла хіть, одна тваринна при-
страсть» [9].
У кримінальному законодавстві Укра-

їни містяться дві норми, що передбача-
ють відповідальність за зґвалтування та 
за насильницьке задоволення статевої 
пристрасті неприродним способом, закрі-
плену у статтях 152, 153 Кримінального 
кодексу України [8]. Водночас, склад цих 
злочинів характеризується низкою спіль-
них рис. Це дає можливість стверджува-
ти, що діяння, заборонені цими нормами, 
майже тотожні. Так, обидва злочини пося-
гають на один і той самий основний об’єкт 
– статеву свободу особи. Об’єктивна сторо-
на: склади обох злочинів сконструйовані 
як формальні. Тому до обов’язкових ознак 
об’єктивної сторони відносять: а) діяння – 
статевий акт; б) спосіб – погроза, насиль-

ство або використання безпорадного стану 
потерплої особи. 
Відмінність складів злочинів, що дослі-

джуються, полягає в тому, що при зґвалту-
ванні статеві зносини можливі лише при-
родним способом, а при насильницькому 
задоволенні статевої пристрасті – непри-
родним. Згідно з керівними положення-
ми Пленуму Верховного Суду України, 
«насильницьке задоволення статевої при-
страсті неприродним способом виключає 
природний статевий акт і може полягати 
у вчиненні акту мужолозтва, лесбійства, а 
також в інших діях сексуального характе-
ру, спрямованих на задоволення статевої 
пристрасті суб’єкта злочину (чоловіка або 
жінки) неприродним способом. Тоді як 
під зґвалтуванням слід розуміти природні 
статеві зносини між особами різної статі» 
[10, c.128-129].
Наслідками як зґвалтування, так і на-

сильницького задоволення статевої при-
страсті неприродним способом можуть бути: 
смерть або самогубство потерпілої особи, 
втрата нею репродуктивної здатності або 
інших функцій організму та органів, пси-
хічна хвороба або інший розлад здоров’я. 
Суб’єктом обох злочинів може бути особа як 
чоловічої, так і жіночої статі, яка досягла 14 
років. Суб’єктивна сторона характеризуєть-
ся виною у виді прямого умислу. Суб’єкт зло-
чину усвідомлює, що застосовує насильство, 
погрозу або використовує безпорадний стан 
потерпілої особи для вступу з нею у статеві 
зносини і бажає цього. Таким чином, єдине, 
що відрізняє ці два злочини,– це способи за-
доволення статевої пристрасті – природний 
та неприродний [10, c.129]. Однак, статева 
норма, як і будь-яка інша, не може бути за-
вжди стабільною. Так, «у системі людської 
діяльності статева поведінка з її нормою та 
відхиленнями займає достатньо важливе 
місце; статевість вивчається в біологічно-
му, психічному, соціальному, психолого-пе-
дагогічному та в низці інших аспектів» [11, 
ст. 229]. Відносна рухомість статевої нор-
ми пояснюється передусім неоднозначною 
складністю структури; шлях від нормальної 
форми статевої поведінки до її патологічних 
форм проходить через багаторівневу систе-
му статевих відхилень, які різняться за своїм 
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характером та соціально-правовими наслід-
ками [12, c.182].
Останнім десятиліттям неприродний 

спосіб у статевих зносинах сприймаєть-
ся суспільством значно толерантніше, про 
що свідчать як зміни в національному за-
конодавстві (декриміналізація мужолозтва; 
пом’якшення термінологічного забарвлен-
ня складу злочину, передбаченого ст. 153 із 
збоченського способу (КК 1960 р.) на непри-
родний), так і «популяризація» в суспільстві 
гомосексуальних та неприродних статевих 
зносин між особами різної статі. 
Кримінологи також зазначають, що не-

природний спосіб вважається нормальним 
явищем. Тож доходимо до висновку, що 
ознаки складів розглянутих злочинів вже 
стали тотожними. Сучасна суспільна мораль 
європейських країн однаково ставиться до 
природних і неприродних статевих актів, 
що свідчить про однакову суспільну небез-
печність аналізованих діянь. Це дає змогу 
стверджувати, що охорона одного й того 
самого об’єкта від тотожних діянь за допо-
могою двох кримінально-правових норм є 
зайвою, а ознаки зґвалтування та насиль-
ницького задоволення статевої пристрасті 
неприродним способом можна поєднати в 
одній статті: «Насильницьке задоволення 
статевої пристрасті». Неприродний спосіб, у 
разі необхідності, можливо передбачити як 
кваліфікуючу ознаку, що вже пропонували 
деякі автори [10, c.129-130].
Таке вдосконалення відповідатиме су-

часним європейським тенденціям, стано-
вить оптимізацію вітчизняного законодав-
ства, адаптацію його до норм європейських 
країн.

Висновки
Наразі у кримінальному законодавстві 

України не існує нормативно-правової де-
фініції конструкції «злочини проти статевої 
свободи та статевої недоторканості особи». 
У доктрині кримінального права це поняття 
теж залишається дискусійним. Позаяк ана-
ліз існуючих наукових поглядів щодо роз-
криття його змісту не є предметом даного 
дослідження, зазначимо, що, з нашої точки 
зору, статеві злочини – це «передбачені за-
конодавством про кримінальну відповідаль-

ність суспільно небезпечні умисні дії, що 
посягають на статеву свободу і статеву недо-
торканість особи».
Підсумовуючи наше дослідження, вва-

жаємо, що при криміналізації зґвалтуван-
ня та насильницького задоволення статевої 
пристрасті неприродним способом доцільно 
враховувати, насамперед, такі чинники: со-
ціальний, нормативний, кримінологічний, 
порівняльно-правовий.
Оскільки сучасна суспільна мораль єв-

ропейських країн однаково ставиться до 
природних і неприродних статевих актів, 
а як зґвалтування, так і насильницьке задо-
волення статевої пристрасті неприродним 
способом набувають тотожного змісту, вва-
жаємо за необхідне поєднати ознаки зґвал-
тування та насильницького задоволення 
статевої пристрасті неприродним способом 
в одній статті: «Насильницьке задоволення 
статевої пристрасті», замінивши нею ст.152 
та 153 Кримінального кодексу України.

Література
1. Лозинский И.В. Проблемы реали-

зации принципов криминализации и поло-
жений законодательной техники примени-
тельно к нормам главы 22 УК РФ: автореф. 
дис. канд. юрид. наук: спец. 12.00.08 «Уго-
ловное право и криминология; уголовно-
исполнительное право» / И.В. Лозинский. 
– Томск, 2010. – 27 с.

2. Закалюк А. П. Курс сучасної україн-
ської кримінології: теорія і практика: у 3 кн. 
/ Закалюк А. П. – К. : Вид. Дім «Ін Юре», 
2007. – Кн. 2 : Кримінологічна характери-
стика та запобігання вчиненню окремих 
видів злочинів. – 2007. – 712 с.

3. Аналітичний огляд наукових статей 
з проблем криміналізації та декриміналі-
зації діянь. [Електроний ресурс]. – Режим 
доступу: http://inter.criminology.org.ua/OLD/
modules.php?name=Content&file=print&p 
id=629

4. Коробеев А. И. Уголовно-правовая 
политика: Тенденции и перспектива: моно-
графия / А. И. Коробеев, А. В. Усс, Ю. В. Го-
лик. – Красноярск: Изд-во Краснояр. ун-та, 
1991. – 238 с.

5. Фріс П. Л. Кримінально-правова по-
літика Української держави: теоретичні, іс-



Êðèì³íàëüíå ïðàâî, êðèì³íàëüíèé ïðîöåñ òà êðèì³íàë³ñòèêà

94Ïðàâî.ua ¹ 1, 2016

торичні та правові проблеми: монографія / 
П.Л. Фріс. – К.: Атіка, 2005. – 332 с.

6. Шевчук Ю. І. Соціальна обумов-
леність кримінальної відповідальності за 
насильницьке задоволення статевої при-
страсті неприродним способом поєднане з 
вбивством/ Ю. І. Шевчук //Боротьба з орга-
нізованою злочинністю і корупцією: теорія і 
практика. - 2007. - №15. – С.167-174.

7. Кримінологія: Загальна та Особли-
ва частини: підручник / І. М. Даньшин, 
В. В. Голіна, М. Ю. Валуйська та ін.; за заг. 
ред. В. В. Голіни. - 2-ге вид. перероб. і доп. - 
Х.: Право, 2009. - 288 с.

8. Кримінальний кодекс України від 
5 квітня 2001 року № 2341-III [Електро-
нний ресурс] // Офіційний веб-сайт Верхо-
вної Ради України. – Режим доступу: http://
zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/page

9. Якимова С. Поняття та криміно-
логічна характеристика «сексуальних зло-

чинів». [Електронний ресурс]. – Режим до-
ступу: http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/
ntb/26755/1/029-159-165.pdf

10. Черних Я. Соціальна зумовленість 
окремої криміналізації зґвалтування та на-
сильницького задоволення статевої при-
страсті неприродним способом/ Я. Черних //
Соціальна політика держави у сфері запо-
бігання злочинності та ресоціалізації осіб, 
які відбували пока- рання Ч. 2: Матеріали 
IX міжвуз. наук. студ. конф. з кримінології 
та кримін.-викон. права (м. Харків, 26 лис-
топ. 2010 р.). / Нац. юрид. акад. України ім. 
Я. Мудрого; за заг. ред. В. В. Голіни ; ред. 
кол. А. Гетьман та ін. - Х. : Нац. юрид. акад. 
України, 2011. - 166 с. – C.128-130.

11.  Заросинський Ю. Л. Відхилення 
статевої поведінки неповнолітніх як кри-
мінологічна проблема/Ю.Л.Заросинський, 
І.І.Лановенко // Науковий вісник НАВСУ. – 
К., 1997. – № 1. – С. 229–238.

12.  Корчовий М. Прични виникнен-
ня насильства у статевій поведінці моло-
ді/ М. Корчовий //Вісник Академії управлін-
ня МВС. – 2009. - №1. – С.179-188.

SUMMARY 
The article describes the features of the 

criminalization of certain types of sexual offenses in 
view its social conditionality. The author, based on a 
study of existing approaches regarding the reasons that 
determine the criminalization of socially dangerous act 
and analysis features of certain sex crimes concludes 
that the identifi cation of modern European and 
Ukrainian society of crimes such as rape and forcible 
satisfaction of sexual passion unnatural way. The 
study author suggest changes in the current legislation 
that will bring it closer to the realities of the Ukrainian 
and European society.

АНОТАЦІЯ 
У статті розглянуто особливості кримі-

налізації деяких видів статевих злочинів через 
призму її соціальної зумовленості. Автор на 
основі дослідження існуючих підходів щодо під-
став, що зумовлюють криміналізацію суспіль-
но небезпечного діяння та аналізу особливостей 
деяких статевих злочинів, приходить до висно-
вку про ототожнення в сучасному європейсько-
му та українському суспільстві таких злочинів, 
як зґвалтування та насильницьке задоволення 
статевої пристрасті неприродним способом. 
У процесі дослідження автором запропоновано 
зміни до чинного законодавства, що дозволять 
наблизити його до реалій українського та євро-
пейського суспільства.
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Статья посвящена исследованию зарубеж-
ного опыта организационных аспектов деятель-
ности Специализированной антикоррупционной 
прокуратуры. В работе высказываются предло-
жения для улучшения деятельности этого орга-
на в Украине.
Ключові слова: прокуратура, прокурорський на-

гляд, Спеціалізована антикорупційна прокуратура, 
корупція, кадри, законність.

 ÂÀÍÄ²Í ªâãåí Âàëåð³éîâè÷ - çäîáóâà÷ Íàö³îíàëüíî¿ àêàäåì³¿ ïðîêóðàòóðè 
Óêðà¿íè 

ÓÄÊ 342.5

Побудова моделі антикорупційної ді-
яльності в Україні, звичайно, може мати 
свої національні особливості та заснова-
ні на національних підходах положення. 
Проте, виходячи із оновлених даних анти-
корупційного рейтингу, наша держава не 
лише десятиліттями продовжує перебува-
ти на нижніх щаблях світових утворень у 
сфері антикорупційної діяльності, вона на-
віть після двох років, які пройшли з часу 
Революції Гідності, не показала відчутного 
прогресу у цьому показнику. Так, Україна 
примудрилася заробити лише один додат-
ковий бал за результатами світового Індек-
су сприйняття корупції CPI. У всесвітньому 
рейтингу Україна посідає 130 місце зі 168 
позицій поруч з Іраном, Камеруном і Па-
рагваєм. Попереднього року країна була 
на 142-му місці зі 175 позицій. На сьогод-
ні індекс CPI країни складає 27 балів зі 
100 можливих, що лише на 1 бал більше, 
ніж минулого року. Як свідчать аналітики 
з Transparency International, здійснити не-
значне зростання індексу Україні вдалося 
завдяки збільшенню суспільного осуду ко-

рупціонерів, створенню антикорупційних 
органів та появі руху викривачів корупції [1].
У цьому контексті використання при-

кладів іноземних результативних практик 
щодо діяльності спеціалізованих антико-
рупційних інституцій, зокрема і антико-
рупційної прокуратури, є вагомим факто-
ром пошуку української моделі діяльності. 
Отже, метою цієї статті є визначення по-
зитивного зарубіжного досвіду, який може 
бути запроваджений у функціонування спе-
ціалізованої антикорупційної прокуратури 
України і використаний для покращення її 
діяльності.
Проблема вдосконалення діяльнос-

ті прокуратури була розглянута у на-
укових дослідженнях з юридичних наук 
В.М. Кравчука, І.Є. Марочкіна, О.С. Мами-
кіна, М.І. Мичка, В.Т. Нора, В.В. Сухоноса, 
В.П. Тихого та ін. Проте проблематика за-
провадження міжнародних правових засад 
та іноземного досвіду у діяльності антико-
рупційної прокуратури в даний момент є 
фактично не розробленою. 
Відповідно до міжнародної практики 

виділяють три моделі спеціалізованих ін-
ституцій з протидії корупції: 1) багатоці-
льові спеціалізовані органи, наділені пра-
воохоронними повноваженнями та пре-
вентивними функціями; 2) служби протидії 
корупції у структурі органів кримінальної 
юстиції (служби боротьби проти корупції в 
структурі правоохоронних органів); 3) ін-
ституції із запобігання корупції, розроблен-
ня політики і координації дій. Вважається, 
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що за умов загрозливих масштабів корупції 
(як, наприклад, в Україні) найбільш при-
йнятною є модель багатоцільових інститу-
цій [2, с. 47].
Характеристику моделей конкретної 

державної політики у сфері протидії ко-
рупції розпочнемо із США. Так, у системі 
законодавства США немає єдиного феде-
рального закону, який би регламентував 
застосування антикорупційних механізмів 
всередині країни, однак відповідні поло-
ження містяться у низці нормативно-право-
вих актів, зокрема: Законі про неправдиві 
звіти (1863 р.); Законі про фондові біржі 
(1934 р.); Кодексі законів США (1952 р.), 
розділ 18 глава 63 “Поштове та інші види 
шахрайства”; Кодексі внутрішніх доходів 
(1954 р.), Законі про звітність щодо ва-
лютних та міжнародних операцій (1970 
р.), Законі про іноземну корупційну прак-
тику (1977 р.), Акті про етику поведінки 
державних службовців (1978 р.) тощо. 5 
травня 1977 р. було прийнято Закон про 
корупцію за кордоном (Foreign Corrupt 
Practices Act) – федеральний закон про бо-
ротьбу з корупцією у міжнародній діяль-
ності, який має екстериторіальну дію, тоб-
то його юрисдикція поширюється за тери-
торію США. 17 жовтня 1990 р. було підпи-
сано виконавчий наказ Президента США 
№12731, у якому він визначив обов’язкові 
для усіх посадовців загальні принципи 
етичної поведінки – максимально конкрет-
ні юридичні та морально-етичні вимоги, 
що висуваються як до державних керів-
ників вищої ланки, так і до рядових держ-
службовців. У наказі, зокрема, наголошу-
ється: “Державну службу слід розглядати 
як таку сферу діяльності, із якої виключені 
будь-які особисті чи фінансові інтереси, 
що перешкоджають сумлінному виконан-
ню службового обов’язку”. Визначальною 
характеристикою антикорупційної полі-
тики Сполучених Штатів у секторі безпе-
ки є фактична відсутність імунітетів, які б 
давали можливість керівникам будь-якого 
рангу уникати покарання за корупційну 
діяльність. Відтак, будь-хто після звіль-
нення з посади може бути притягнений до 
відповідальності, хоча і в особливому по-
рядку. Антикорупційним законодавством 

США за різні види корупції – хабар, кікбе-
кінг (виплата частини незаконних грошей 
учаснику оборудки) тощо – передбачено 
штрафи у потрійному розмірі хабара або 
тюремне ув’язнення строком від 15 років. 
Або і перше, і друге одночасно, а при об-
тяжливих обставинах – позбавлення волі 
до 20 років [3].
Важливим організаційним заходом, 

здійсненим урядом США, було створення 
в червні 1970 р. Національної ради по бо-
ротьбі з організованою злочинністю, голо-
вним завданням якої є розробка загально-
національної програми дій. Керівну роль 
у діяльності по боротьбі з організованою 
злочинністю відіграє Міністерство юсти-
ції США, яке розробляє національну стра-
тегію боротьби зі злочинністю в країні та 
здійснює методичне керівництво цією ро-
ботою. Головним підрозділом Міністерства 
юстиції, на яке безпосередньо покладена 
боротьба з організованою злочинністю, є 
Федеральне бюро розслідувань [4]. 
Спеціалізованою інституцією з протидії 

корупції на рівні правоохоронних органів у 
США є Федеральне бюро розслідувань.
Отже, відмітимо на прикладі американ-

ської моделі, що для реалізації антикоруп-
ційної політики у різноманітних організа-
ційно-державних органах важливе функці-
онування міжгалузевої інституції. Чимось 
подібним до такої модельної організації 
може стати українська Національна рада з 
питань антикорупційної політики при Пре-
зидентові України, водночас уже на цьому 
етапі відмітимо, що її приналежність до 
президентської вертикалі управління може 
бути визнано міжнародними експертами 
як потенційних конфлікт інтересів. 
Характеризуючи підходи країн Євро-

союзу щодо антикорупційної діяльності, 
проведемо більш детальний огляд таких 
практик у обраних нами країнах із спеціа-
лізованими прокурорськими органами: Ні-
меччині, Іспанії.
Загалом політика з протидії корупції 

ФРН має такі особливості:
1) відсутність єдиної політики з протидії 

корупції у зв’язку з наявністю федеральної 
політичної системи;

2) відсутній єдиний спеціалізований ан-
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тикорупційний орган. У структурі деяких 
правоохоронних органів створені спеціалі-
зовані підрозділи по боротьбі з корупцією; 
в адміністративних органах ФРН створені 
відділення внутрішнього аудиту, омбудсме-
нів або вони мають співробітника по бо-
ротьбі з корупцією;

3) нормативно-правова база створюєть-
ся з боку урядів і парламентів як на феде-
ральному, так і на земельному рівнях;

4) вертикальна підзвітність, наявність 
механізмів контролю у межах міністерств 
та адміністративних органів (всередині ор-
ганізації, ієрархія у системі виконавчої вла-
ди та нагляд з боку вищих рівнів влади) [5; 
2, с. 214].
Відмітимо, що генеральна лінія німець-

кого уряду полягає в тому, щоб у результаті 
законодавчих, організаційних, кадрових та 
інших заходів унеможливити зловживання 
державним службовцем своїм посадовим 
становищем. Серед антикорупційних меха-
нізмів, які запроваджуються в Німеччині, 
слід назвати намір створити реєстр корум-
пованих фірм. У цьому випадку Німеччина 
йде шляхом іноземного досвіду, зокрема 
ізраїльського. Його суть полягає в тому, 
що фірма, яка включена до такого реєстру, 
позбавляється права виконувати будь-які 
державні замовлення, стає об’єктом більш 
пильної уваги з боку правоохоронних ор-
ганів [4]. 
Практичні ж засади антикорупційної 

протидії на рівні правоохоронних органів у 
Німеччині не лише не функціонують авто-
номно (боротьбою з корупційними злочи-
нами займаються поліція та прокуратура), 
але і побудовані децентралізовано – на міс-
цевому рівні. Зокрема, з актуальних при-
кладів можна відмітити те, що відомство 
кримінальної поліції федеральної землі 
Нижня Саксонія впровадило прийом ано-
німних повідомлень від громадян про еко-
номічні злочини. Таке рішення було при-
йнято за результатами пілотного проекту, 
під час якого за чотири місяці до вищеза-
значеного спецпідрозділу, який складаєть-
ся всього з 9 працівників прокуратури та 33 
поліцейських, надійшло 184 повідомлення. 
Кримінальні провадження було відкрито у 
124 випадках, з яких 30 % стосується справ 

щодо корупції [6, с. 13]. 
Відмітимо, що подібний децентралі-

зований підхід можна відмітити і у діяль-
ності прокуратури Німеччини, де на рівні 
місцевих прокуратур можуть бути утворені 
спеціалізовані антикорупційні департамен-
ти. Питання антикорупційних злочинів зо-
середжено у розділі 30 „Посадові злочинні 
діяння” Кримінального уложення (Кри-
мінального кодексу) ФРН. Відомостями, 
які стають підставою для відкриття кримі-
нальних проваджень у випадку вчинення 
корупційних злочинів, є: а) анонімні по-
відомлення (у поліції функціонує „гаряча” 
лінія, а в деяких землях існують анонімні 
поштові скриньки. На зв’язку завжди зна-
ходиться поліцейський, який пройшов спе-
ціальне навчання у сфері боротьби з коруп-
цією. Він одразу ж запитує особу, чи не ба-
жає вона офіційно повідомити про коруп-
ційні злочини); б) звернення конкретної 
особи; 3) повідомлення в засобах масової 
інформації; г) інформація від спеціальних 
антикорупційних підрозділів на підприєм-
ствах [2, с. 227-228]. За даними керівника 
відділу по боротьбі з корупцією протягом 
2013 року у прокуратурі міста Вупперталь 
було пред’явлено 115 підозр у вчиненні ко-
рупційних правопорушень; 41 справу було 
зупинено у зв’язку з недостатністю доказів; 
13 справ зупинено у зв’язку з малозначніс-
тю діяння; 13 справ зупинено у зв’язку зі 
сплатою особою штрафу; щодо 5 осіб було 
видано кримінальний наказ. Усього протя-
гом 2013 року було постановлено 10 обвину-
вальних вироків, у яких особі призначалося 
покарання у виді позбавлення волі та 4 об-
винувальні вироки, в яких особам було при-
значено штраф. Протягом 2013 року не було 
постановлено жодного виправдувального 
вироку у справах про корупцію [2, с. 228].
Отже, на німецькому досвіді відмітимо 

ефективні можливості протидії корупції на 
рівні децентралізованої місцевої поліції та 
прокуратури. 
Також заслуговує на увагу спеціалізо-

вана антикорупційна прокуратура Іспанії. 
Спеціальна прокурорська служба з припи-
нення економічних злочинів, пов’язаних 
з корупцією, є спеціалізованим структур-
ним підрозділом Державної прокурорської 
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служби Іспанії, що має у своєму складі де-
кілька слідчих підрозділів. Вона була за-
снована в 1995 році, але тільки на початку 
1996 року отримала необхідні для роботи 
матеріальні і кадрові ресурси. До її складу 
відряджаються спеціальні прокурори, які 
здійснюють нагляд за досудовим слідством 
і підтримують державне обвинувачення в 
суді. Окрім прокурорів, у її штаті працюють 
спеціалісти й експерти в різних галузях, 
пов’язаних із сферою антикорупції [с. 69]. 
Офіційно іспанська антикорупційна проку-
ратура має повноваження з розслідування і 
кримінального переслідування визначено-
го переліку “справ особливої важливості”: 
хабарництво; правопорушення проти Дер-
жавного казначейства, контрабанда та по-
рушення, пов’язані з валютними операці-
ями; зловживання службовим становищем 
(вимагання, введення в оману, приховуван-
ня злочину); зловживання або незаконне 
використання службової інформації; при-
власнення державних коштів; шахрайство 
і незаконне встановлення цін; злочини, 
пов’язані зі зловживанням впливом; участь 
у заборонених для державних службовців 
переговорах; деякі правопорушення про-
ти власності та соціально-економічного по-
рядку, у тому числі такі, що завдали серйоз-
ної шкоди ефективності збирання податків 
[7, с. 3]. 
Для втручання спеціалізованої прокура-

тури необхідно, щоб злочин не тільки міс-
тився у вищенаведеному переліку, але й на-
лежав до розряду особливо важливих справ. 
Спеціалізована прокуратура приймає спра-
ви до свого провадження тільки в тому разі, 
якщо буде встановлено, що через особливу 
важливість (складність, суспільну значущість 
або розмір завданої шкоди) вона відноситься 
до її юрисдикції. Решта справ розглядається 
іншими підрозділами або територіальними 
відділами прокурорської служби. Будь-які 
спори між спеціальними та звичайними про-
курорськими службами щодо підвідомчості 
конкретних справ вирішуються Генераль-
ним прокурором [8, с. 70-71]. 
Якщо характеризувати форми і методи 

діяльності Іспанської спеціалізованої про-
куратури, то не можна оминути і скарги 
на її роботу. Так, М.А.Г. Ортіс, президент 

Асоціації з попередження і вивчення зло-
чинності, жорстокого поводження та без-
доглядності стверджує у своїх численних 
незалежних розслідуваннях [9; 10] про над-
мірний вплив на економічні процеси, ви-
кривлення даних для отримання справи до 
своєї компетенції, зловживання із кваліфі-
кацією кримінальних проваджень антико-
рупційною прокуратурою.
Отже, вважаємо перспективною но-

вацію впровадження в Українську анти-
корупційну політику апробованих ав-
стралійських прокурорських механізмів: 
кримінальної відповідальності інозем-
них корпорацій за підкуп посадових осіб 
Української держави, угод з юридични-
ми особами про свідчення у корупційних 
кримінальних провадженнях з можли-
вістю уникнення відповідальності з про-
лонгованим періодом дії та умовами дове-
дення до кінця провадження і подальшої 
прозорої економічної діяльності, ініцію-
вання фонду антикорупційної підтримки 
свідків корупції за переважної участі ко-
штів транснаціональних бізнесових кор-
порацій.
Характеризуючи сучасні підходи і мо-

делі протидії корупції у країнах Європи та 
світу, відмічаємо тенденцію до оновлення 
ролі прокуратури у цьому процесі. Тради-
ційно прокурор тримається осторонь від 
розслідування для того, щоб мати можли-
вість оцінити відповідність доказів у анти-
корупційному кримінальному провадженні 
і т.п. безпристрасно і об’єктивно. Це роз-
межування між слідством і прокуратурою, 
ця розділова лінія поступово розмивається, 
особливо в спеціальних випадках, таких 
як великі корупційні розслідування. Слід-
чі часто потребують допомоги прокурорів, 
коли мова йде про ініціацію розслідування. 
Тому у різних світових моделях все частіше 
прокурори залучаються до ближчої взаємо-
дії із розслідуванням [11, с. 11-12], до участі 
на його перших етапах, виходячи із фунда-
ментальних завдань протидії корупції.
Дослідження сучасного стану міжнарод-

но-правових стандартів та реального досві-
ду іноземних країн дозволило визначити 
наступні висновкові позиції.

1. Ефективне впровадження міжнарод-
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но-правової основи у національну практи-
ку зазначеного напряму, на наш погляд, 
передбачає: 

1) формування ефективного антико-
рупційного законодавства, заснованого на 
міжнародних стандартах, з превалюван-
ням адміністративно-правового визначен-
ня стандартів поведінки держслужбовців і 
кримінально-правового урегулювання від-
повідальності за корупційні вчинки; 

2) функціонування незалежних за по-
вноваженнями і взаємодіючих між собою 
за напрямами своєї діяльності спеціальних 
державних органах із запобігання і проти-
дії корупції; 

3) очищення від корупційних основ еко-
номіки України та її сталому розвитку при 
мінімальному втручанні у вільні економічні 
відносини держави; 

4) запровадження політики нульової то-
лерантності до проявів корупції з боку на-
селення країни; 

5) відкритість і суспільна демонстрація 
антикорупційної діяльності через широке 
залучення громадськості й інституцій від-
критого громадянського суспільства й між-
народних організацій до участі у реалізації 
державної антикорупційної політики.

2. Вважаємо, що саме названі тенден-
ції міжнародно-правових основ слугували 
утворенню антикорупційної прокурату-
ри в Україні як спеціалізованої інституції, 
що наділена ініціативністю та незалежніс-
тю. Як буде керуватися цими принципами 
українська антикорупційна прокуратура, 
покаже час.
Проте вже сьогодні відмічаємо, що пи-

тання меж реагування прокурора на вияв-
лене корупційне правопорушення є над-
звичайно важливим. При цьому, на наш 
погляд, потрібно оцінювати три фактори, 
за якими визначати дотримання антико-
рупційним прокурором вказаних стандар-
тів ООН: 1) можливість притягнення до 
відповідальності у межах іншої юрисдикції, 
крім кримінальної (тобто неприпустимості 
односторонньої відмови від реагування); 
2) підтвердження користі від взаємодії об-
винуваченої особи із органами розслідуван-
ня (надана інформація має бути дійсно цін-
ною в сенсі кримінального переслідування 

злочинних груп та високопосадовців);-
3) достатнє документування у випадках, 
коли здійснюється відмова від криміналь-
ного переслідування.

3. Відмітимо на прикладі американської 
моделі, що для реалізації антикорупційної 
політики у різноманітних організаційно 
державних органах важливе функціону-
вання міжгалузевої інституції. Чимось по-
дібним до такої модельної організації може 
стати українська Національна рада з пи-
тань антикорупційної політики при Пре-
зидентові України, водночас уже на цьому 
етапі відмітимо, що її приналежність до 
президентської вертикалі управління може 
бути визнано міжнародними експертами 
як потенційний конфлікт інтересів. 

4. На основі німецького досвіду відміти-
мо ефективні можливості протидії корупції 
на рівні децентралізованої місцевої поліції 
та прокуратури.

5. На основі аналізу діяльності іспан-
ської спеціалізованої прокуратури перед-
бачаємо для їх українського аналога, по-
перше, важливість від перших кроків діяти 
згідно з принципом законності, по-друге, 
бути готовими до критики і організованого 
спротиву з боку владної олігархії.
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SUMMARY 
The article is devoted to research foreign 

experience of organizational aspects of activity 
of the Specializedу anticorruption offi ce of public 
prosecutor. In the research author makes suggestions 
to improve that body’s activities in Ukraine.

АНОТАЦІЯ 
Стаття присвячена дослідженню зару-

біжного досвіду організаційних аспектів діяль-
ності Спеціалізованої антикорупційної про-
куратури. У роботі висловлюються пропозиції 
щодо покращення діяльності цього органу в 
Україні.
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В статье рассмотрены виды процессуаль-
ных издержек, связанных с пересылкой вещей и 
документов. Устанавливается соотношение до-
кументов, вещей и вещественных доказательств. 
Исследованы правовые основания возмещения 
расходов, связанных с пересылкой вещей и доку-
ментов.
Ключові слова: процесуальні витрати, відшкоду-

вання, стягнення, документи, речові докази.

 ÏÎË²ÙÀÊ Íàòàë³ÿ ²ãîð³âíà - àñï³ðàíò êàôåäðè êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñó 
Ëüâ³âñüêîãî äåðæàâíîãî óí³âåðñèòåòó âíóòð³øí³õ ñïðàâ

Постановка проблеми
З прийняттям 13 квітня 2012 року ново-

го Кримінального процесуального кодексу 
України було запроваджено багато новел, 
серед яких зміна початку проведення до-
судового розслідування, введення Єдиного 
реєстру досудових розслідувань, тощо. 
У свою чергу, зазнав змін також інститут 
процесуальних витрат, який включає у 
себе набагато більше коло витрат, які ви-
никають під час кримінального прова-
дження, у порівнянні з КПК 1960 року. В 
умовах сьогодення особливого значен ня 
набуває раціональне витрачання коштів 
на боротьбу зі злочинністю. У зв’язку з 
цим постає досить важлива проблема про-
цесуальних витрат у кримінальному про-
вадженні як частини витрат держави на 
боротьбу зі злочин ністю, що можуть бути 
їй відшкодовані [1, с.47]. Стягнення проце-
суальних витрат не є додат ковим заходом 
покарання за вчинений злочин. Не є воно і 
цивільно-правовим за ходом, оскільки стяг-
нення витрат відбува ється не за договором 
чи цивільно-правовим зобов’язанням.

Стан дослідження
Проблема визначення та відшкоду-

вання процесуальних витрат, у тому чис-
лі і витрат, пов’язаних із пересиланням 
речей та документів, не є новою для тео-
рії та практики кримінального процесу. 
Так, досліджуване питання висвітлюва-
лось у працях таких науковців, а зокрема: 
Г.І.Алієва, І.О. Барсукова, О.В.Бауліна, 
В.П.Бож’єва, Н.А. Власова, О.В.Горбачова, 
А.Я. Грун, В.М. Демидова, В.А. Дуніна, 
Ю.М. Дьоміна, Л.Л.Круглікова, В.Т.Нора, 
А.А.Павлишина, В.М.Тертишника, 
В.Т.Томіна, Л.Д.Удалової, Р.І. Шевейка, 
В.В.Шубіна, Р.Х.Якупова та інших. Разом 
із тим, дослідження вищевказаних авторів 
базувались на аналізі КПК 1960 року або 
зводились до коментування окремих по-
ложень кримінального процесуального за-
конодавства чи до фрагментарного аналізу 
питань обраної тематики. 

Тому основним завданням цієї статті є 
визначення розміру та відшкодування ви-
трат, пов’язаних із пересиланням речей та 
документів.

Виклад основних положень
Під час з’ясування змісту витрат, 

пов’язаних із пересиланням речей і доку-
ментів, у першу чергу, необхідно визна-
чити зміст понять «річ» та «документи». 
Так, у відповідності до Цивільного кодексу 
України (далі – ЦК України) [2], річчю вва-
жається будь-який предмет матеріального 
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світу (ст.179). Вони поділяються на нерухо-
мі (земельні ділянки, а також об’єкти, роз-
ташовані на земельній ділянці, переміщен-
ня яких є неможливим без їх знецінення 
та зміни їх призначення. Режим нерухомої 
речі може бути поширений законом на по-
вітряні та морські судна, судна внутрішньо-
го плавання, космічні об’єкти, а також інші 
речі, права на які підлягають державній 
реєстрації) та рухомі речі (їх можна вільно 
переміщувати у просторі) (ст.181 ЦК Укра-
їни). 
У КПК 1960 р. були передбачені ви-

трати, які складалися із сум, витрачених 
на зберігання, пересилання і досліджен-
ня речових доказів (ч.2 ст.91) [3]. Однак, з 
аналізу змісту ст.179 ЦК України випливає, 
що правовий зміст поняття «річ» є значно 
ширшим ніж поняття «речовий доказ». 
Тому законодавець при прийнятті чинного 
КПК України справедливо вирішив обме-
житись лише вказівкою на перше поняття, 
оскільки воно охоплює друге поняття. У 
чинному КПК України вказується, що ре-
човими доказами є матеріальні об’єкти, які 
були знаряддям вчинення кримінального 
правопорушення, зберегли на собі його 
сліди або містять інші відомості, які можуть 
бути використані як доказ факту чи обста-
вин, що встановлюються під час криміналь-
ного провадження, у тому числі предмети, 
що були об’єктом кримінально-протиправ-
них дій, гроші, цінності та інші речі, набу-
ті кримінально протиправним шляхом або 
отримані юридичною особою внаслідок 
вчинення кримінального правопорушення 
(ч.1 ст.98 КПК України). Предмети, які мо-
жуть бути речовими доказами, найчастіше 
виявляються під час проведення слідчих 
 (розшукових) та негласних слідчих (розшу-
кових) дій. 
Документом є спеціально створений з 

метою збереження інформації матеріаль-
ний об’єкт, який містить зафіксовані за 
допомогою письмових знаків, звуку, зо-
браження тощо відомості, які можуть бути 
використані як доказ факту чи обставин, 
що встановлюються під час кримінального 
провадження. До документів також можуть 
належати матеріали фотозйомки, звукоза-
пису, відеозапису та інші носії інформації (у 

тому числі електронні); матеріали, отрима-
ні внаслідок здійснення під час криміналь-
ного провадження заходів, передбачених 
чинними міжнародними договорами, згоду 
на обов’язковість яких надано Верховною 
Радою України; складені в порядку, перед-
баченому КПК України, протоколи проце-
суальних дій та додатки до них, а також но-
сії інформації, на яких за допомогою техніч-
них засобів зафіксовано процесуальні дії; 
висновки ревізій та акти перевірок (ч. 1, 2 
ст. 99 КПК України). Окрім того, у ч.2 ст.98 
КПК України передбачено, що документи 
є речовими доказами, якщо вони містять 
ознаки, які зазначені у ч.1 ст.98 КПК Укра-
їни. Зокрема, науковець А.О.Ляш пропо-
нує проводити розмежування документів 
– самостійних джерел доказів і документів 
– речових доказів за характером їх форму-
вання, за змістом, за способом їх процесу-
ального оформлення в кримінальному про-
вадженні, а також за сукупністю тих ознак, 
які притаманні документам – самостійним 
джерелам доказів: офіційність, дійсність, 
обумовленість їхньої доказової сили ви-
ключно тим значенням змісту, завдяки яко-
му річ стає документом [4, с.87].
Що стосується поняття «пересилати», то 

воно трактується як передавати, посилати 
кому-небудь, через когось, із кимсь; від-
правляти, висилати кого-небудь на інше 
місце, відсилат и прислане для передачі, до-
ставки іншій особі, в інше місце [5, с.274]. 
У теорії кримінального процесу за-

значається, що процесуальні витрати, які 
пов’язані з пересиланням речей та доку-
ментів, мають місце у тих випадках, коли з 
метою забезпечення успішного проваджен-
ня у кримінальному провадженні, докази 
та інші предмети пересилаються від одного 
органу досудового розсліду вання – іншому 
чи до суду або передаються на експертизу 
чи пересилаються для повернення їх за-
конним власникам. Віднесення відповід-
них витрат до процесуальних не залежить 
від того, чи таке пересилання здійснювало-
ся поштою чи будь-яким іншим способом 
[6, с.122-123].
У чинному кримінальному процесу-

альному законодавстві не описуються осо-
бливості визначення розміру та відшкоду-
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вання витрат, пов’язаних із пересиланням 
речей та документів. Однак така позиція 
законодавця видається справедливою, 
оскільки витрати на пересилання речей та 
документів у кожному конкретному випад-
ку є різними та залежать від способу пере-
силання, виду речових доказів, їх ваги та 
об’єму тощо. 
Органи досудового розслідування у сво-

їй практичній діяльності зустрічаються з 
різного роду труднощами, що стосуються 
доставки речових доказів з місця їх вилу-
чення до місця їх належного зберігання. 
Так, у цьому випадку слід відмітити пробле-
му щодо визначення розміру та відшкоду-
вання витрат, пов’язаних із перевезенням 
пошкоджених, внаслідок дорожньо-тран-
спортної пригоди, двох вантажних авто-
мобілів з причепами. Зокрема, складним є 
вирішення наступних питань: 1) хто пови-
нен здійснювати перевезення відповідних 
транспортних засобів?; 2) яку техніку необ-
хідно залучити для їх перевезення?
Аналіз слідчо-судової практики України 

засвідчує, що законодавством не регламен-
товано, як повинні діяти органи досудово-
го розслідування для вирішення вищевка-
заних питань. Окрім того, чітко не визначе-
но, яким чином повинен бути оформлений 
факт надання послуг з перевезення вели-
когабаритних речових доказів до місця їх 
зберігання. У даному випадку мова йде про 
наступне: 1) хто уповноважений укладати 
від імені органу досудового розслідуван-
ня, прокурора чи суду договір (інший до-
кумент) про перевезення речових доказів;-
2) визначати умови надання послуг та по-
рядок їх оплати; 3) яка установа повинна 
здійснити оплату? 4) яка уповноважена 
особа та якого органу повинна виносити 
рішення про оплату послуг? Як засвідчує 
практика, установи, які мають змогу нада-
ти відповідні послуги, відмовляються це 
робити з причин відсутності гарантій, що 
їх послуги будуть оплачені, а також неви-
значеності часу оплати за надані послуги.
Неврегулювання вказаних питань зму-

шує слідчого самостійно вирішувати про-
блему перевезення речових доказів. Як 
правило, слідчий передає відповідні речові 
докази їх власнику, оскільки не має мож-

ливості забезпечити їх перевезення з місця 
вилучення до місця їх зберігання. Така си-
туація може призвести до затягування ходу 
досудового розслідування (ненадання влас-
ником для експертного дослідження речо-
вого доказу, обмеження до нього доступу), 
втрати слідової інформації, яка міститься на 
речовому доказі (наприклад, зміна пошко-
джень транспортного засобу, пошкоджен-
ня гальмівної системи та механізмів управ-
ління) чи втрати речового доказу. Для при-
кладу, проілюструємо таку ситуацію. Орга-
ном досудового розслідування проводиться 
розслідування кримінального проваджен-
ня за фактом дорожньо-транспортної при-
годи, учасниками якого були вантажний 
автомобіль та комбайн, які зазнали зна-
чних технічних пошкоджень. Слідчим було 
проведено огляд місця події, в  ході якого 
зафіксовано слідову інформацію, однак че-
рез неможливість забезпечити перевезен-
ня вказаних транспортних засобів до місця 
їх зберігання було прийнято рішення про 
повернення їх власникам. У подальшому 
було призначено ряд експертиз, об’єктами 
дослідження яких були вказані транспорт-
ні засоби. Однак, як виявилось, власником 
вантажного автомобіля проведено ремонт-
но- відновлювальні роботи, в ході яких було 
повністю знищено слідову інформацію, що 
унеможливило проведення експертизи та 
як наслідок, недоведеність вини винної осо-
би. Таким чином, неналежне врегулюван-
ня питання перевезення речових доказів, 
а зокрема, визначення розміру та відшко-
дування витрат на відповідне перевезення, 
змушує органи досудового розслідування 
йти на ризи к, приймаючи рішення про пе-
редачу на зберігання речового доказу його 
власнику. 
Практиці відомі випадки, коли для 

зберігання та перевезення речових дока-
зів було залучено підприємство, однак не 
було здійснено відшкодування витрат, що 
змусило вказане підприємство звертатися 
з позовом про стягнення відповідних ви-
трат. Так, у червні 2013 року НГВУ «Пол-
таванафтогаз» звернулося до суду з клопо-
танням про вирішення питань, пов’язаних 
з виконанням вироку в частині повернення 
речових доказів, вказуючи, що за вироком 
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суду їх зобов’язано повернути газовий кон-
денсат, що знаходився в автомобілі «Камаз». 
Передача газового конденсату відбулася 
на підставі постанови старшого слідчого в 
ОВС СВ СУ УМВС України в Полтавській 
області. За двома актами прийому – пере-
дачі газовий конденсат був переданий на 
зберігання до цеху попередньої підготов-
ки нафти і газу НГВУ «Полтаванафтогаз», 
який був доставлений на місце транспор-
том підприємства.
У подальшому встановлено, що власни-

ком частини вищевказаного конденсату є 
ПП «Даймлер», у результаті чого підпри-
ємство понесло затрати по доставці газово-
го конденсату і несе витрати по його збері-
ганню, але питання відшкодування витрат 
не було вирішено вироком суду, у зв’язку 
з чим підприємство змушене звертатись до 
суду про зобов’язання СВ Гадяцького РВ 
УМВС України в Полтавській області від-
шкодувати прямі витрати, пов’язані з ви-
конанням вироку суду. У судовому засідан-
ні представник НГВУ «Полтаванафтогаз» 
ОСОБА_1 клопотання підтримав, пояснив 
суду, що підприємство понесло затрати на 
транспортування та зберігання нафтопро-
дуктів, які їм не належать, та просив стягти 
31 876 грн. 11 коп. зі слідчого відділення Га-
дяцького РВ УМВС у Полтавській області.
Однак, начальник слідчого відділення 

Гадяцького РВ проти заявленого клопо-
тання заперечив та вказав, що рішення про 
передачу газового конденсату до ЦППНіГ 
НГВУ «Полтаванафтогаз» приймав стар-
ший слідчої групи – старший слідчий в ОВС 
СВ СУ УМВС України в Полтавській об-
ласті, оскільки саме ним була винесена по-
станова про визнання газового конденсату 
речовим доказом та передачу його на від-
повідальне зберігання, слідчі СВ Гадяцько-
го РВ процесуальних рішень з даного при-
воду не приймали. Також кошторисом на 
2013 рік не передбачені витрати, пов’язані 
зі зберіганням, пересиланням, схоронен-
ням тимчасово вилученого майна під час 
кримінального провадження. На підста-
ві наведеного суд постановив клопотання 
НГВУ «Полтаванафтогаз» про вирішення 
питань, пов’язаних з виконанням вироку 
щодо стягнення з СВ Гадяцького РВ УМВС 

України в Полтавській області, залишити 
без задоволення [7].
У подальшому НГВУ «Полтаванафто-

газ» звернулося з позовом про стягнення із 
засуджених витрат, пов’язаних із транспор-
туванням та зберіганням нафтопродуктів. 
Вказані особи проти заявленого клопотан-
ня заперечували, посилаючись на те, що 
даний конденсат вони не викрадали і від-
повідно не повинні відшкодовувати витрат 
на його перевезення та зберігання. 
Гадяцький районний суд Полтавської 

області постановив відповідне клопотання 
залишити без задоволення з наступних під-
став: 1) у довідці наявність сум, пов’язаних 
зі зберіганням речових доказів, слідчим 
вказано не було; 2) по кримінальному про-
вадженні процесуальні витрати за збері-
гання речових доказів на час постановлен-
ня вироку заявлені не були, окрім цього в 
межах пред’явленого обвинувачення, ви-
крадення газового конденсату підсудним 
не інкримінувалося [8].

За таких обставин підприємством було 
понесені збитки за зберігання та перевезення 
речових доказів, які не були відшкодовані. 
Окрім того, аналізуючи слідчо-проку-

рорську практику, слід звернути увагу, що 
в переважній більшості слідчими, при роз-
слідуванні кримінальних проваджень, не 
проводиться визначення розміру витрат, 
пов’язаних із зберіганням і пересиланням 
речей і документів, а при складенні та ске-
руванні обвинувального акту в суд ними не 
зазначаються розмір витрат, пов’язаних із 
зберіганням і пересиланням речей і доку-
ментів, оскільки відповідне положення не 
передбачено у ст. 291 КПК України (у п.8 
ч.2 ст.291 КПК України лише вказується, 
що обвинувальний акт повинен містити 
відомості про розмір витрат на залучення 
експерта (у разі проведення експертизи 
під час досудового розслідування). Також 
судами в переважній більшості випадків, 
при постановленні вироку, не вирішуєть-
ся питання про відшкодування витрат, 
пов’язаних із зберіганням і пересиланням 
речей і документів. За таких обставин, про-
понуємо внести відповідні доповнення до 
п.8 ч.2 ст.291 КПК України та викласти 
його в такій редакції: «розмір витрат на за-
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лучення експерта (у разі проведення екс-
пертизи під час досудового розслідування) 
та розмір витрат, пов’язаних із зберіганням 
і пересиланням речей і документів». 
Окрім того в КПК України, взагалі не 

врегульоване питання щодо перевезення 
та подальшого зберігання диких тварин, 
які стали предметом злочину. В даному ви-
падку мова йде про те, що немає чітко ви-
значених установ, які повинні забезпечити 
їх перевезення та зберігання. Слід зазначи-
ти, що п. «і» ч. 6 «Правил тримання собак, 
котів і хижих тварин у населених пунктах 
Української РСР*» від 17 червня 1980 року 
[9] вказується, що власники собак, котів і 
хижих тварин зобов’язані у випадках паде-
жу собак, котів чи хижих тварин негайно 
повідомляти ветеринарну установу і здава-
ти трупи тварин, реєстраційні посвідчення. 
Однак у вищевказаних Правилах не відо-
бражено порядку зберігання та перевезен-
ня диких тварин, які є речовими доказами.
Не встановлений також порядок роз-

рахунку витрат, понесених підприємством 
за надання відповідних послуг. Так, на-
приклад, водієм автомобіля внаслідок до-
рожньо-транспортної події було збито дику 
тварину (олень), внаслідок чого пасажиром 
було отримано тілесні ушкодження. Під час 
огляду місця події у слідчого виникла про-
блема з приводу перевезення та подальшо-
го зберігання туші збитої тварини, оскіль-
ки законодавцем не визначено конкретної 
установи, яку повинен залучати слідчий. 
Як правило, в такій ситуації слідчий на 
власний розсуд залучає єгерську службу 
або фермерське підприємство.

З аналогічною проблемою слідчий зу-
стрічається і по зберіганню та пересиланню 
інших речових доказів (великогабаритних 
транспортних засобів, предметів релігійно-
го культу, сировина, зерно, овочі тощо). За 
таких умов, видається, необхідно завчасно 
укладати договори, у яких відображати умови 
перевезення та зберігання, а також порядок 
визначення розміру та відшкодування витрат 
за відповідні послуги. Це надасть можливість 
слідчому в найкоротший термін, з моменту 
вилучення речових доказів, забезпечити на-
лежне їх перевезення та зберігання, а також 
збереження на них слідової інформації. 

Висновки
Таким чином, пропонуємо доповни-

ти «Порядок зберігання речових доказів 
стороною обвинувачення, їх реалізації, 
технологічної переробки, знищення, здій-
снення витрат, пов’язаних з їх зберіган-
ням і пересиланням, схоронності тимчасо-
во вилученого майна під час кримінально-
го провадження» від 19 листопада 2012 р. 
№ 1104 пунктом 26-1 та викласти його у 
такій редакції: «З метою забезпечення на-
лежного зберігання та пересилання речо-
вих доказів, зазначених у п.п.18, 20, 21, 22, 
23, 24 Порядку від 19 листопада 2012 р.-
№ 1104, керівники правоохоронних орга-
нів, у яких функціонує орган досудового 
розслідування, зобов’язані укласти догово-
ри по зберіганню та перевезенню речових 
доказів, які вилучені органами досудового 
розслідування під час проведення слідчих 
дій. Затвердити типовий зразок договору». 
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SUMMARY 
The kinds of procedural costs of sending 

goods and documents are designed in the article. 
Established with the question of documents, objects 
and material evidences correlation. The legal 
grounds for compensation costs related to the 
arrival with sending goods and documents
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Проводится научный анализ условий осво-
бождения лица от уголовной ответственности 
за государственную измену по уголовному законо-
дательству Украины.

Ключові слова: умови, звільнення від криміналь-
ної відповідальності, державна зрада, шпигунство.

 ÊÎÍ×ÓÊ Íàòàë³ÿ Ñåðã³¿âíà - àñï³ðàíò êàôåäðè êðèì³íàëüíî-ïðàâîâèõ 
äèñöèïë³í Ëüâ³âñüêîãî äåðæàâíîãî óí³âåðñèòåòó âíóòð³øí³õ ñïðàâ

Постановка проблеми. У кримінальній 
політиці держави поряд із заходами кримі-
нальної репресії та превенції належне місце 
слід віддати заходам стимулювання добро-
вільного припинення (або відмови від про-
довження) злочинної поведінки, сприяння 
виявленню злочинів, що готуються, роз-
криттю та розслідуванню тих посягань, що 
вже вчинені, мінімізації їх наслідків та від-
шкодуванню заподіяної шкоди [1, с. 157]. 
Відповідно, підкріплення норм, що перед-
бачають відповідальність за посягання, при-
писами заохочувального характеру істотно 
підвищує значення закону про кримінальну 
відповідальність у справі профілактики зло-
чинів [2, с. 80]. 

Стан дослідження
Слід зазначити, що аналіз підстав звіль-

нення від кримінальної відповідальності за 
державну зраду став об’єктом розгляду лише 
поодиноких авторів. Зокрема, це питання 
висвітлювалось у дослідженні Ю.В.Бауліна 
[3], Ю.В. Луценка [4], В.Г. Кундеуса [5]. Вод-
ночас, вважати дослідження цієї проблема-
тики вичерпним неможливо, оскільки для 
правильного застосування звільнення від 
кримінальної відповідальності за державну 

зраду необхідно з’ясувати, як діяла особа:-
а) за попереднім завданням спецслужби іно-
земної держави чи, б) ініціативно, за влас-
ним бажанням, переслідуючи певну мету;-
в) з яким умислом діяла відповідна особа тощо.
Таким чином, з урахуванням зазначених 

напрацювань ми поставили за мету проана-
лізувати підстави звільнення від криміналь-
ної відповідальності за державну зраду.

Виклад основних положень
Умовами звільнення від кримінальної 

відповідальності за державну зраду є: не 
вчинення жодних дій на виконання зло-
чинного завдання іноземної держави, іно-
земної організації або їхніх представників; 
добровільна заява органам державної вла-
ди про свій зв’язок з іноземною державою, 
іноземною організацією або їх представни-
ком та про отримане завдання. Відсут ність 
хоча б однієї із зазначених умов унеможлив-
лює звільнення громадянина України від 
кримінальної відповідальності за державну 
зраду. З аналізу ч. 2 ст. 111 КК України ви-
пливає, що за вчинення замаху на держав-
ну зраду, а також за закінчений злочин осо-
ба не може бути звільнена від кримінальної 
відповідальності, адже замах і закінчений 
злочин передбачають виконання певних 
дій, спрямованих на виконання злочинно-
го завдання іноземної держави, іноземної 
організації або їх представників, що, без-
умовно, унеможливлює застосування в цих 
випадках звільнення від кримінальної від-
повідальності. 
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Ч. 2 ст. 111 КК України передбачає 
звільнення від кримінальної відповідаль-
ності не за всі форми державної зради, що 
передбачені у ч. 1 ст. 111 КК України, а 
лише за такі, що пов’язані з отриманням 
громадянином України злочинного завдан-
ня іноземної держави, іноземної організації 
або їх представників. Таким чином, законо-
давець дещо звузив можливість звільнення 
від кримінальної відповідальності при по-
зитивній посткримінальній поведінці. Це 
випливає з того, що в діях особи, яка надає 
допомогу представнику іноземної держави з 
власної ініціативи, без попереднього отри-
мання злочинного завдання, відсутня пере-
думова звільнення від кримінальної відпо-
відальності, оскільки застосування такого 
звільнення можливе за умови, якщо особа 
діяла за попереднім завданням спецслужби 
іноземної держави на виконання її злочин-
ного завдання. Видається, така позиція за-
конодавця є слушною, оскільки вчинення 
громадянином України дій, які спрямовані 
на шкоду національній безпеці держави, за 
власною ініціативою, не повинно піддава-
тися заходам стимулювання добровільного 
припинення злочинної поведінки з боку 
держави, оскільки така особа за власною іні-
ціативою ступила на злочинний шлях. 
Щодо першої умови звільнення від кри-

мінальної відповідальності, то слід зазначи-
ти, що невчинення жодних дій на виконан-
ня злочинного завдання іноземної держави, 
іноземної організації або їхніх представників 
полягає у повній бездіяльності особи щодо 
виконання отриманого суспільно небезпеч-
ного завдання на шкоду суверенітетові, те-
риторіальній цілісності та недоторканності, 
обороноздатності, державній, економічній 
чи інформаційній безпеці України [4, с. 432].-
В.О. Навроцький з цього приводу зазначає, 
що з аналізу першої умови звільнення від 
кримінальної відповідальності за вчинен-
ня злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК 
України випливає, що законодавець вва-
жає державну зраду закінченим посяганням 
уже з моменту надання згоди на виконання 
злочинного завдання, а не з часу вчинення 
конкретних зрадницьких дій. Окрім того, 
цей науковець вважає, що саме по собі вста-
новлення зв’язку з іноземною державою, 

організацією або їх представниками є лише 
готуванням до державної зради [6, с. 83]. 
Такі міркування є цілком слушними, 

оскільки видається, що особі, яка не вчи-
нила жодних дій на виконання злочинного 
завдання іноземної держави і не збирається 
цього робити, простіше буде просто замов-
чувати факт про свій злочинний зв’язок, -
аніж з’явитися до правоохоронних органів 
з відповідною заявою та пройти «прес» кри-
мінального судочинства, коли йому суттєво 
«потріпають» нерви, оскільки потрібно буде 
давати відповідні пояснення та доводити 
свою невинуватість. Видається, що така умо-
ва звільнення від кримінальної відповідаль-
ності є недієвою та за своєю суттю не є за-
охочувальною. Знову ж таки, яке може бути 
звільнення від кримінальної відповідаль-
ності, якщо особа не вчинила жодних сус-
пільнонебезпечних дій, які передбачені в ч. 
1 ст. 111 КК України. Слід погодитись також 
із твердженням М. І. Хавронюка, який вва-
жає, що якщо громадянин України, встано-
вивши «зв’язок і отримавши відповідне зло-
чинне завдання, не вчинив ніяких дій і до-
бровільно відмовився від продовження реа-
лізації свого наміру, то – незалежно від того, 
заявив він вказаним органам державної вла-
ди про вказаний зв’язок чи ні,- підстав для 
притягнення його до кримінальної відпові-
дальності за ст. 111 немає» [7, с. 234] (згідно 
зі ст. 17 КК України справа має бути закрита 
на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України). 
Адже, щоб звільнити особу від криміналь-
ної відповідальності, необхідно насамперед, 
щоб були підстави для притягнення її до та-
кої відповідальності. Відповідно, відсутність 
підстав для кримінальної відповідальності 
відкидає потребу у звільненні від неї. У ч. 1 
ст. 2 КК України вказується, що підставою 
кримінальної відповідальності є вчинення 
особою суспільно небезпечного діяння, яке 
містить склад злочину, передбаченого КК 
України. Натомість, з аналізу умов звіль-
нення від кримінальної відповідальності за 
державну зраду випливає, що особа не вчи-
нила жодних суспільнонебезпечних дій, які 
передбачені в ч. 1 ст. 111 КК України, що 
підтверджує той факт, що підстав для при-
тягнення її до кримінальної відповідальнос-
ті за вказаною статтею немає.
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Слід зазначити, що надання особою зго-
ди на виконання в подальшому злочинного 
завдання не свідчить про те, що вона зби-
ралася це робити. В даному випадку при 
наданні такої згоди необхідно з’ясувати, з 
яким умислом діяла відповідна особа. Її дії 
могли бути направлені на те, щоб з’ясувати 
якомога більше інформації для подальшого 
викриття представника іноземної держави. 
Водночас, зауважимо, що навіть якщо під 
час надання такої згоди в особи був умисел 
завдати шкоду державним інтересам, то, 
навряд чи, вона це визнає, коли звертати-
меться до правоохоронних органів з відпо-
відною заявою. 
З аналізу положень ч. 2 ст. 111 КК Укра-

їни випливає, що якщо особа вже дала зго-
ду на злочинну співпрацю з представником 
іноземної держави, а потім, наприклад, вчи-
нила будь-яке діяння на виконан ня цього 
завдання, наприклад, підшу кала співучас-
ників чи розробила відповідний план тощо, 
це свідчить про відсутність підстави для 
звільнення від кримінальної відповідально  
за державну зраду. З такою позицією зако-
нодавця важко погодитися, оскільки незва-
жаючи на те, що особа уже розпочала свою 
злочинну діяльність, однак своїми діями 
вона не завдала шкоди суверенітетові, те-
риторіальній цілісності та недоторканності, 
обороноздатності, державній, економічній 
чи інформаційній безпеці України. 
Вважаємо, що якщо особа на такому ета-

пі припиняє вчиняти злочинні дії, то щодо 
неї необхідно застосовувати інститут звіль-
нення від кримінальної відповідальності. 
Таким чином, особа, яка розпочала свою 
злочинну діяльність, а потім зрозуміла, що 
пішла хибним шляхом, зможе заявити про 
свій злочинний зв’язок з представником 
іноземної держави правоохоронним орга-
нам і таким чином можна буде запобігти 
існуючій загрозі для національної безпеки 
держави. Натомість, якщо особа, припинив-
ши злочинну діяльність, не звернеться до 
компетентних органів з остраху притягнен-
ня її до кримінальної відповідальності, то у 
такому випадку буде втрачена можливість у 
розкритті злочинної діяльності інших осіб.
Підстава звільнення від кримінальної 

відповідальності за вчинення державної 

зради має багато спільного із добровільною 
відмовою від незакінченого злочину (ст. 17 
КК України), «у зв’язку з чим не виключа-
ється можливість конкуренції кримінально-
правових норм щодо добровільної відмови 
від вчинення злочину і спеціальної підстави 
звільнення від кримінальної відповідаль-
ності за державну зраду» [4, с. 432]. У кри-
мінально-правовій літературі вказується, 
що якщо грома дянин не вчинив жодних дій 
і добровільно відмовився від продовжен ня 
реалізації свого наміру, то підлягає звіль-
ненню від кримінальної відповідальності на 
підставі ст. 17 КК України [6, с. 83]. Нато-
мість Ю. В. Баулін вважає, що у таких ви-
падках повинні бути застосовані правила 
конкуренції загальної та спеціальної норм 
щодо звільнення особи від відповідальності, 
відповідно до яких повинна застосовуватись 
спеціальна підстава звільнення від кримі-
нальної відповідальності [3, с. 213]. 
Таким чином, видається, необхідно під-

тримати позицію тих авторів, які вважають, 
що у цьому випадку має бути застосована 
саме норма, яка міститься в Особливій части-
ні КК України (ч. 2 ст. 111), а не у ст. 17 КК 
України, де передбачені умови добровіль-
ної відмови від доведення злочину до кінця, 
оскільки така умова як попередження органів 
державної влади у ст. 17 КК відсутня [4, с. 432]. 
Повністю погоджуємося з Ю. В. Бауліном, 
який зазначає, що законодавець, враховую-
чи великий ступінь суспільної небезпечності 
злочину передбаченого ч. 1 ст. 111 КК Укра-
їни, «спеціально передбачив для особи звіль-
нення від відповідальності лише у випадку, 
коли вона не просто відмовилася від вчинен-
ня таких дій, а й надала відповідну інформа-
цію органам державної влади, інформацію, 
що може допомогти їм у розкритті злочинної 
діяльності інших осіб» [3, с. 213].
Наступною умовою звільнення від кри-

мінальної відповідальності є добровільна 
заява органам державної влади про свій 
зв’язок з іноземною державою, іноземною 
організацією або їх представником та про 
отримане завдання. Під час аналізу вказа-
ної умови виникає потреба в дослідженні 
питань, що стосуються характеру, мотивів, 
способу, часу, адресата та змісту відповідно-
го повідомлення. 
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Почнемо з того, що повідомлення осо-
бою про свій зв’язок з іноземною державою 
не може бути примусовим. Це пояснюється 
насамперед тим, що примушування до 
повідомлення відомостей про злочини є 
незаконним, і в окремих випадках такі дії 
можуть отримати кримінально-правову 
оцінку за ст. 373 «Примушування давати по-
казання» КК України. Крім того, особа, що 
повідомляє необхідні відомості правоохо-
ронним органам під впливом примусу, явно 
не бажає припиняти злочинну діяльність та 
співпрацювати з відповідними органами у 
розкритті її злочинного зв’язку з іноземною 
державою, іноземною організацією або їх 
представниками. Звідси випливає, що пові-
домлення в усіх випадках має бути добро-
вільним. Добровільним необхідно вважати 
таке повідомлення, яке відповідна особа 
зробила з власної волі, однак не обов’язково 
за власною ініціативою, з будь-яких моти-
вів, незалежно від того чи відомо про даний 
зв’язок з представником іноземної держави 
органам державної влади і чи знає про таку 
їх поінформованість винний та при усвідом-
ленні реальної можливості не повідомляти 
названу інформацію і брати участь у вчинен-
ні державної зради ще протягом певного 
часу.
Мотиви такого повідомлення, як зазна-

чається у кримінально-правовій літерату-
рі, можуть бути різними [3, с. 212]. До них 
доцільно відносити: прагнення уникнути 
кримінальної відповідальності, небажання 
більше займатися злочинною діяльністю, 
докори сумління, страх тощо. Встановлення 
мотиву не є обов’язковим для спеціального 
виду звільнення від кримінальної відпові-
дальності, проте вони можуть характеризу-
вати особу, яка підлягає такому звільненню.
Важливою ознакою повідомлення гро-

мадянина України про свій зв’язок з та про 
отримане завдання є час. Відповідне повідо-
млення має бути вчинене особою до моменту 
внесення відомостей у Єдиний державний 
реєстр досудових розслідувань, оскільки по-
відомлення вчинене після внесення таких 
відомостей може розцінюватись як активне 
сприяння розкриттю злочину. Окрім того, 
зазначена заява повинна бути зроблена до 
вчинення будь-яких дій на виконання зло-

чинного завдання представника іноземної 
держави.
Щодо адресату повідомлення про свій 

злочинний зв’язок з іноземною державою, 
іноземною організацією або їх представни-
ком та про отримане завдання, то слід за-
значити, що ним є органи державної влади. 
У кримінально-правовій літературі вказу-
ється, що немає принципового значення, 
якому державному органу було повідомлено 
про злочин [8, с. 52]. Навіть якщо особа за 
певних обставин зробила добровільне по-
відомлення не правоохоронному, а іншо-
му державному органу, то це не виключає 
можливості звільнення її від кримінальної 
відповідальності, оскільки зазначені орга-
ни зобов’язані передати зроблене повідо-
млення до відповідних правоохоронних 
органів [3, с. 246-247]. Однак О. О. Житній 
вважає, що ним повинен бути визначений 
будь-який орган, наділений правом пору-
шення кримінальної справи, оскільки лише 
в цьому випадку можна сподіватися на най-
більш компетентну оцінку повідомленої 
особою інформації та швидке реагування на 
неї [9, с. 92]. Видається, що особа має заяви-
ти про свій злочинний зв’язок з представ-
ником іноземної держави правоохоронним 
органам (насамперед, Службі Безпеки Укра-
їни), оскільки саме на них покладається 
обов’язок викриття та вжиття заходів щодо 
запобігання вчинення злочинів проти основ 
національної безпеки України.
У теорії кримінального права вказується, 

що добровільне повідомлення громадянина 
України про свій зв’язок з іноземною дер-
жавою та про отримане завдання може бути 
зроблене в усній, письмовій чи будь-якій ін-
шій формі [4, с. 432]. Ю.В. Баулін вказує, що 
відповідна заява повинна містити вичерп-
ний перелік інформації щодо зв’язку гро-
мадянина України з іноземною державою, 
отриманого ним злочинного завдання, а та-
кож подальшої своєї поведінки після отри-
мання такого завдання. При цьому зміст 
заяви повинен містити наступні відомості: 
з якою іноземною державою чи іноземною 
організацією або їхніми конкретними пред-
ставниками особа мала зв’язок; у чому кон-
кретно виявився такий зв’язок; де і коли, 
за яких обставин, а також яким способом і 
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SUMMARY 
The scientifi c analysis of conditions for the 

release of person is conducted from criminal 
responsibility for high treason under the criminal 
laws of Ukraine.

АНОТАЦІЯ 
Проводиться науковий аналіз умов звіль-

нення особи від кримінальної відповідальності 
за державну зраду за кримінальним законодав-
ством України.

з ким був встановлений та підтримувався 
цей зв’язок; де, коли, від кого і яким чином 
було отримане завдання; в чому полягав 
зміст цього завдання, способи та час його 
виконання тощо; мотиви зробленої заяви 
тощо. Приховування будь-якої інформації 
щодо зазначених обставин або зазначення 
неправдивих відомостей чи навмисне їх пе-
рекручення у заяві унеможливлює звільнен-
ня громадянина України від кримінальної 
відповідальності за ч. 2 ст. 111 КК України-
[3,с. 211-212]. З такою позицією слід пого-
дитись, адже звільнення особи відбувається 
в обмін на повну та достовірну інформацію. 

Висновки
Виходячи із вищенаведеного, заува-

жимо наступне: законодавцю слід перед-
бачити звільнення від кримінальної від-
повідальності за державну зраду у таких 
випадках: 1) якщо громадянин України 
припинив вчинення дій (бездіяльності), 
спрямованих на шкоду суверенітетові, 
територіальній цілісності та недоторкан-
ності, обороноздатності, державній, еко-
номічній чи інформаційній безпеці Укра-
їни, якщо він мав можливість вчинення 
злочину до кінця; 2) не завдав шкоди 
національній безпеці України; 3) добро-
вільно повідомив органи державної влади 
про вчинене.
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ÇÌ²ÑÒ ÏÎÍßÒÒß «²ÑÒÎÒÍÀ ØÊÎÄÀ» ÇÀ 
ÊÐÈÌ²ÍÀËÜÍÈÌ ÏÐÀÂÎÌ ÓÊÐÀ¯ÍÈ

Изучаются признаки понятия «существен-
ный вред» в уголовно-правовой литературе; иссле-
дованы количественные и качественные крите-
рии определения существенного вреда

Ключові слова: істотна шкода, кількісні та якіс-
ні критерії визначення шкоди.

 ËÅÌÅÕÀ Ðîìàí ²ãîðîâè÷ - àñï³ðàíò êàôåäðè êðèì³íàëüíî-ïðàâîâèõ 
äèñöèïë³í Ëüâ³âñüêîãî äåðæàâíîãî óí³âåðñèòåòó âíóòð³øí³õ ñïðàâ

Постановка проблеми
Для того, щоб правильно застосувати 

правову норму до конкретного випадку, 
необхідно з’ясувати її зміст. А для цього, 
насамперед, треба розкрити значення тих 
слів, у яких виражена норма права. У ряді 
випадків законодавець сам установлює зна-
чення слів, котрими він користується. У тих 
випадках, коли в законі відсутня вказівка на 
те, у якому значенні вжито те чи інше сло-
во, зміст слів визначається судовою практи-
кою або правовою теорією [1, с. 31]. Аналіз 
чинного кримінального закону дає змогу 
зробити висновки, що при конструюванні 
його положень законодавець досить часто 
використовує поняття, що не мають чітко 
визначеного змісту. Значення і зміст цих по-
нять у законі чітко не прописані, а тому для 
з’ясування їх змісту необхідно звертатися до 
енциклопедично-довідкової літератури, на-
укових коментарів, юридичної практики за-
стосування таких норм. 

Стан дослідження
Необхідно зазначити, що зміст поняття 

істотної шкоди у кримінально-правовій літе-
ратурі не аналізувався комплексно жодним 

автором з урахуванням усіх ознак, які при-
таманні досліджуваному поняттю. Зокрема, 
основна увага акцентувалася на визначенні 
істотної шкоди як малозначного діяння [2; 
3] чи діяння, передбаченого відповідною 
диспозицією статті [4; 5]. Водночас, вважати 
дослідження цієї проблематики вичерпним 
неможливо, оскільки у контексті реформу-
вання кримінального законодавства вини-
кають питання, що потребують наукового 
осмислення та аналізу. 
Таким чином, основною метою цієї статті 

є визначення істотних та необхідних ознак 
поняття «істотна шкода».

Виклад основних положень
Очевидно, що висвітлення змісту понят-

тя істотної шкоди доцільно почати із опра-
цювання довідникових, зокрема, енциклопе-
дичних видань. Практично у всіх проаналі-
зованих нами джерелах відсутнє тлумачення 
поняття істотної шкоди, проте можна зустрі-
ти тлумачення змісту окремих термінів, та-
ких як «істотний» та «шкода», які формують 
термінологічний зворот, яким позначається 
досліджуване поняття. У словнику україн-
ської мови слово «істотний» роз’яснюється 
як такий, який становить суть або стосується 
суті чого-небудь; дуже важливий, значний, 
вагомий; дійсний, реальний, справжній [6, 
с.52], а слово «шкода» – як матеріальні втра-
ти; збитки; людські жертви; втрата когось; 
збитки, втрати, неприємності, що є наслід-
ком яких-небудь дій, учинків; щось зіпсова-
не, ушкоджене, знівечене[6, с.478]. У «Юри-
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дичній енциклопедії» за редакцією Ю. С. 
Шемшученка відсутнє тлумачення поняття 
«істотна шкода». Однак вказується, що сто-
совно категорії «шкода» оперують поняття-
ми «істотна», «значна», «велика», «особливо 
велика», «завдана у великому розмірі», «за-
вдана в особливо великому розмірі» тощо. 
Універсального визначення цих понять у 
кримінальному праві немає, розмір шкоди 
диференціюється залежно від виду суспіль-
но небезпечного діяння та суттєво впли-
ває на призначення кримінально-правової 
санкції. У свою чергу, слово «шкода» трак-
тується як зменшення або знищення майно-
вої, немайнової чи іншої сфери потерпілого 
[7, с.916].
Отже, з аналізу довідниково-енциклопе-

дичних джерел можемо зробити висновки, 
що шкода може бути як майновою чи мате-
ріальною, так і шкодою, заподіяною життю 
чи здоров’ю людини або ж іншим ціннос-
тям, правам чи інтересам людини, юридич-
ної особи або ж суспільства тощо. Водно-
час, заподіяння не будь-якої шкоди тягне 
настання кримінальної відповідальності, а 
лише істотної – тобто реальної шкоди для 
дуже важливих об’єктів, що підлягають кри-
мінально-правовій охороні. Однак зауважи-
мо, що так як шкода заподіюється різним 
об’єктам кримінально-правової охорони, 
що різняться перш за все своєю суспільною 
цінністю, то критерії істотності для кожної 
із цих різновидів шкоди буде різною. Саме 
тому необхідно визначити зміст поняття «іс-
тотна шкода», який доцільно почати із його 
законодавчого тлумачення, яке міститься у 
КК України. 
Ю.І. Шиндель пише, що нормативна 

природа наслідків повинна забезпечува-
ти точність у тлумаченні КК України при 
його застосуванні. Вона визначає кордони 
між суспільно небезпечними наслідками як 
ознаками злочину та усіма іншими змінами 
в об’єктивній дійсності, що наступили вна-
слідок вчинення злочину [8, с.115-116]. 
Слід зазначити, що матеріальні збитки, 

які охоплюються поняттям істотна шкода, 
описані законодавцем у чітких і конкрет-
них кримінально-правових категоріях і, 
на відміну від істотної шкоди, що полягає 
у заподіянні наслідків нематеріального ха-

рактеру, мають визначену нормативну базу 
встановлення. Так, у примітках до дев’яти 
статей Особливої частини КК України (182, 
248, 364, 364-1, 365, 365-2, 367, 425, 426) 
роз’яснено зміст поняття «істотна шкода». 
Зокрема, у примітці до ст.182 КК України 
міститься роз’яснення поняття істотна шко-
да: істотною шкодою у цій статті, якщо вона 
полягає у заподіянні матеріальних збитків, 
вважається така шкода, яка в сто і більше ра-
зів перевищує неоподатковуваний мінімум 
доходів громадян. У примітці до ст.364 КК 
України вказується, що істотною шкодою у 
статтях 364, 364-1, 365, 365-2, 367 вважаєть-
ся така шкода, яка в сто і більше разів пере-
вищує неоподатковуваний мінімум доходів 
громадян (тобто істотна шкода полягає ви-
ключно у спричиненні шкоди, яка має ма-
теріальний вимір). У примітці до ст.248 та 
425 КК України передбачено, що істотною 
шкодою, якщо вона полягає в завданні ма-
теріальних збитків, вважається така шкода, 
яка в двісті п’ятдесят і більше разів пере-
вищує неоподатковуваний мінімум доходів 
громадян. 
З вищезазначеного випливає, що мате-

ріальні збитки, які охоплюються поняттям 
істотна шкода, у кожній диспозиції статті 
мають різний розмір, а також відображають 
різний ступінь і характер суспільної небез-
пеки наслідків. Окрім того, аналіз законо-
давчих дефініцій поняття істотної шкоди 
показав, що вони не розкривають істотних 
ознак даного поняття, а стосуються лише 
окремих ситуацій, коли шкода від конкрет-
но вказаних злочинів полягає у заподіянні 
матеріальних збитків. 

 Отже, як виявилося, встановити зміст 
оцінного поняття «істотна шкода» зовсім не-
просто. Це, насамперед, обумовлено тим, 
що власне поняття «істотна шкода» вико-
ристовується в чинному КК України як для 
визначення поняття «злочину» та «мало-
значного діяння» (ст. 11 КК України), так 
і для встановлення ознак окремих складів 
злочинів, що передбачені в Особливій час-
тині КК України. Як визначалось у кримі-
нально-правовій літературі, поняття істот-
ної шкоди носить оцінний характер, його 
зміст визначається оцінкою правозастосов-
ними органами всіх конкретних обставин 
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справи [5, с. 314]. Однак погодитись із таким 
твердженням у повному обсязі важко, адже 
існує потреба у наданні правозастосовним 
органам певних рекомендацій щодо кри-
теріїв оцінки «істотності» шкоди у кожному 
конкретному випадку.
Окрема увага поняттю «істотна шкода» 

приділена також Пленумом Верховного 
суду України. Так, у п. 5 Постанови Пле-
нуму Верховного Суду України «Про судо-
ву практику у справах про злочини та інші 
правопорушення проти довкілля» від 10 
грудня 2004 року № 17 зазначається, що 
вирішуючи питання про те, чи є шкода іс-
тотною (ч. 1 ст. 244, ст. 246, ч. 1 ст. 248, ч. 1-
ст. 249 КК), суди повинні враховувати не 
тільки кількісні та вартісні критерії, а й інші 
обставини, що мають значення для вирі-
шення цього питання [9]. Однак у вищев-
казаному роз’ясненні не зазначено, які саме 
«інші» обставини мають братися до уваги 
при визначенні питання про наявність чи 
відсутність істотної шкоди.
У теорії кримінального права не існує єд-

ності позицій з приводу тлумачення змісту 
поняття істотної шкоди. У найзагальнішому 
вигляді пишуть, що «істотна шкода» підля-
гає конкретизації у кожному окремому ви-
падку з урахуванням конкретних обставин 
справи [10, с.1117]. У зв’язку з цим виро-
блено кілька підходів з приводу з’ясування 
змісту досліджуваного поняття. Один із них 
зводиться до того, що істотна шкода харак-
теризує наслідки як кількісно (масштаби, 
розмір порушення охоронюваних законом 
прав або інтересів окремих громадян, дер-
жавних чи громадських інтересів чи інте-
ресів юридичних осіб), так і якісно (визна-
чає тяжкість таких наслідків) [11, с.29]. Од-
нак таке визначення характеризує не лише 
досліджуване поняття, але й поняття сус-
пільно небезпечних наслідків загалом (на-
приклад, тяжких, особливо тяжких наслід-
ків, значної шкоди тощо). 
Інший полягає у визначенні поняття іс-

тотної шкоди через його обсяг. Відповідно, 
пропонується до істотної шкоди відноси-
ти наступні наслідки: матеріальні (майнова 
шкода: реальна позитивна шкода внаслідок 
протиправного вилучення, знищення або 
пошкоджень майна, а також у вигляді ви-

трат на відновлення тощо; втрачена вигода); 
шкода, яка має фізичний характер (смерть 
людини, тілесні пошкодження тощо); нема-
теріальні наслідки (не пов’язані з фізичним 
впливом, зміни в об’єкті посягання, внаслі-
док яких порушуються ті або інші інтереси 
суб’єктів, що охороняються кримінальним 
законом); майнова шкода у поєднанні з на-
слідками нематеріального характеру [12,-
с. 90-91]. Однак, знову ж таки, вищевказані 
наслідки можна також відносити не лише до 
заподіяння істотної шкоди, але й до інших 
кримінально-правових наслідків, а зокрема 
тяжких. Тут необхідно згадати, що зміст по-
няття полягає не лише у визначенні сукуп-
ності існуючих ознак предметів, відображе-
них у понятті, але і в ознаках, які відтворю-
ють якість предмета і відрізняють його від 
інших схожих предметів [1, с. 27–28].
У теорії кримінального права вираже-

ний ще й такий підхід, який полягає у тому, 
що істотною шкодою можуть визнаватися 
порушення охоронюваних Конституцією 
України чи іншими законами прав та сво-
бод людини і громадянина (право на свобо-
ду й особисту недоторканність та недотор-
канність житла, виборчі, трудові, житлові 
права тощо), підрив авторитету та престижу 
органів державної влади чи органів місце-
вого самоврядування, порушення громад-
ської безпеки та громадського порядку, 
створення обстановки й умов, що утрудню-
ють виконання підприємством, установою, 
організацією своїх функцій, приховування 
злочинів [5]. Однак такий підхід також не 
позбавлений недоліків, оскільки в даному 
випадку істотна шкода розглядається лише 
як суспільно небезпечні наслідки нематері-
ального характеру. При цьому опускається 
характеристика інших видів істотної шкоди, 
а зокрема, шкоди матеріального, фізичного 
характеру .
У подальшому зазначимо, що для того, 

щоб проаналізувати основні ознаки дослі-
джуваного поняття почнемо з того, що іс-
тотна шкода є різновидом суспільно небез-
печних наслідків злочину, під якими необ-
хідно розуміти результат [13, с.502],те, що 
випливає з певних обставин, дій причин 
[14, с.552], те, що випливає з чого-небудь, 
зумовлюється якоюсь причиною, підсумок 
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якої-небудь цілеспрямованої діяльності, те, 
що одержується після завершення чого-не-
будь [15, с.192; 14, с.372]. Так, аналіз КК 
України засвідчує, що істотна шкода перед-
бачена як суспільно небезпечний наслідок у 
більше двох десятків статей (ч. 1 ст. 137, ч. 
2 ст. 150, ч. 2 ст. 182, ч.1,2 ст. 209-1, ст. 231, 
232, ч.1 ст. 244, ст. 246, ч. 1 ст. 249, ч. 4 ст. 
323, ч. 3 ст. 359, ч. 1 ст. 364, ч. 1 ст. 364-1, 
ч. 1 ст. 365, ч. 1 ст. 365-2, ч. 1 ст. 367, ч. 3 
ст. 382, ч. 2 ст. 410, ч. 1 ст. 425, ч. 1 ст. 426). 
Відповідно, суспільно небезпечні наслідки 
можна визначити, як шкоду (збиток), що за-
подіюється злочинним діянням суспільним 
відносинам, охоронюваним кримінальним 
законом, або як реальну небезпеку (загрозу) 
заподіяння такої шкоди [16, с. 116].
Слід зазначити, що істотна шкода за-

вжди негативно позначається на об’єкті 
посягання. Якого виду буде спричинена 
шкода, залежить від родового та безпо-
середнього об’єкта злочину. Таке твер-
дження випливає із того, що саме об’єкт 
злочину визначає ті цінності, блага, права 
та свободи, яким заподіюється шкода вна-
слідок вчинення злочину. О.П. Дячкін 
зазначає, що найважливішими чинника-
ми, які впливають на суспільну небезпеч-
ність посягання є цінності – соціально-
корисні надбання, необхідні або важливі 
для задоволення соціально-економічних, 
політичних, матеріальних, духовних та 
культурних потреб суспільства, грома-
дян, їх об’єднань, а також розмір шкоди, 
що ним спричинюється або загрожує ді-
янням. Саме категорія «цінність» вбача-
ється «ядром» навколо якого виникають 
суспільні відносини, пов’язані із правовим 
захистом певних об’єктів від посягань, що 
спричиняють шкоду або загрожують спри-
чиненням шкоди. Саме категорія «цін-
ність» є найбільш універсальною для ви-
значення безпосереднього об’єкта злочи-
ну. У зв’язку із різноманітністю структури 
суспільства та його систем цінностей, єди-
них критеріїв оцінки всіх матеріальних, 
фізичних або духовних цінностей не існує 
[17, с.437]. Справді єдиного критерію для 
оцінки матеріальних, фізичних та духо-
вних цінностей не існує, але існує їх певна 
ієрархія та обсяг заподіяної шкоди, відпо-

відно до яких і слід вибудовувати теорію 
«істотності» заподіяної злочином шкоди.

 Не викликає заперечень той факт, що іс-
тотна шкода може мати майновий характер, 
а також виражатися в негативних наслідках 
фізичного, морального, іншого немайнового 
характеру. На це вказує аналіз КК України, 
а також судової практики, де істотна шкода 
охоплює шкоду заподіяну здоров’ю потерпі-
лого (ч. 1 ст. 137, ч. 3 ст. 323 КК України), 
фізичному розвитку або освітньому рівні ди-
тини (ч. 2 ст. 150 КК України), охоронюва-
ним законом правам, свободам та інтересам 
особи (ч. 2 ст. 182 КК України), державним 
чи громадським інтересам або інтересам 
окремих юридичних осіб (ч. 1 ст. 209-1 КК 
України) тощо. 
Таким чином, істотна шкода – це завжди 

негативні зміни матеріального та (або) не-
матеріального характеру в об’єкті, на який 
посягає суспільно-небезпечне діяння. Вра-
ховуючи, що ця частина підрозділу спря-
мована на з’ясування саме змісту поняття 
«істотна шкода», а визначення обсягу цього 
поняття проводитиметься у його наступній 
частині, вважаємо недоцільним з’ясовувати 
різновиди заподіяної шкоди, а також її ха-
рактер та ступінь. 
Ознака «істотна шкода» водночас вико-

нує три функції: є об’єктивною ознакою, що 
характеризує суспільно-небезпечні наслідки 
діяння, виступає критерієм малозначності 
діяння та критерієм криміналізації діяння. 
Якщо аналізувати поняття істотної шкоди 
через призму малозначності діяння, а також 
як критерій криміналізації діяння, то ви-
ходить, що спричинення злочином істотної 
шкоди є тією мінімально можливою межею, 
з якої настає кримінальна відповідальність. 
Тобто спричинення істотної шкоди свід-
чить про мінімальний рівень суспільної не-
безпечності вчиненого. Водночас, істотна 
шкода є своєрідною межею між злочинним 
діянням та правопорушенням, за вчинення 
якого не може наставати кримінальна відпо-
відальність. 
Аналіз окремих статей Особливої части-

ни КК України засвідчує, що інколи істотна 
шкода полягає у негативних змінах у най-
більш важливих об’єктах кримінально-пра-
вової охорони. Так, наприклад, внаслідок 
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експлуатації дітей (ч. 2 ст. 150 КК України) 
була спричинена істотна шкода здоров’ю та 
фізичному розвитку дитини або ж у резуль-
таті спонукання неповнолітніх до застосу-
вання допінгу (ч. 4 ст. 323 КК України) були 
спричинені наслідки у виді зараження по-
терпілого вірусом імунодефіциту людини чи 
іншої невиліковної інфекційної хвороби, що 
є небезпечною для життя.
У подальшому зазначимо, що шкода є 

істотною при певному розмірі, який нео-
днаковий щодо окремих складів злочи-
нів. Такий розмір, мабуть, визначається з 
урахуванням важливості безпосереднього 
об’єкта злочину, порушених інтересів, а та-
кож можливості їх відновлення тощо. Так, 
наприклад, при порушенні недоторканності 
приватного життя істотна шкода становити-
ме 65000 гривень (ст.182 КК України); при 
незаконному полюванні (ст.248 КК країни), 
недбалому ставленні до військової служби 
(ст.425 КК України) – 162500 грн. 

Висновки
Загалом зміст поняття «істотна шкода» 

складає сукупність наступних ознак:
1) «істотна шкода» є різновидом суспіль-

но-небезпечних наслідків злочину;
2) істотна шкода може мати майновий 

характер, а також виражатися в негативних 
наслідках фізичного, морального чи іншого 
немайнового характеру;

3) виступає критерієм малозначності ді-
яння та критерієм криміналізації діяння (є 
мінімально можливою межею, з якої настає 
кримінальна відповідальність);

4) шкода є істотною при певному розмі-
рі, який неоднаковий щодо окремих складів 
злочинів.
На основі проведеного аналізу слід за-

пропонувати наступне визначення поняття 
«істотна шкода». Істотна шкода є різновидом 
суспільно-небезпечних наслідків злочину, 
які мають майновий характер, виражаються 
в негативних наслідках фізичного, морально-
го, іншого немайнового характеру та мають 
неоднаковий розмір щодо окремих складів 
злочинів, а також виступають як критерій 
малозначності діяння та криміналізації діян-
ня (є мінімально можливою межею, з якої на-
стає кримінальна відповідальність).
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ÑÅÏÀÐÀÒÈÇÌÓ Â ÓÊÐÀ¯Í²

В статье проводится юридический анализ 
оснований и условий освобождения от уголовной 
ответственности за финансирование действий, 
совершенных с целью насильственного измене-
ния или свержения конституционного строя 
или захвата государственной власти, изменения 
границ территории или государственной грани-
цы Украины. На основе проведенного исследова-
ния высказываются предложения по совершен-
ствованию отдельных норм Уголовного кодекса 
Украины.

Ключові слова: звільнення від кримінальної відпо-
відальності, фінансування сепаратизму, повалення 
конституційного ладу, захоплення державної влади, 
зміна меж території або державного кордону.

 ËÓÖÅÍÊÎ Þð³é Âàñèëüîâè÷ - êàíäèäàò þðèäè÷íèõ íàóê, ñòàðøèé 
íàóêîâèé äîñë³äíèê Íàóêîâî-îðãàí³çàö³éíîãî öåíòðó Íàö³îíàëüíî¿ àêàäåì³¿ 
Ñëóæáè áåçïåêè Óêðà¿íè

Постановка проблеми
Україна, опинившись у складній ситуа-

ції, вимагає швидких та ефективних реформ, 
відповідно до яких гострою залишається 
проблема удосконалення чинного кримі-
нального законодавства. Загальновідомо, 
що вирішення багатьох проблем лежить 
у площині законотворчої і правозастосов-
ної практики. Посягання на охоронювані 
суспільні відносини вже сягнуло масштабів 
90-х років минулого століття з характерним 
їй високим рівнем латентності. Водночас, 
питання про безпеку українського суспіль-
ства та інших держав Європейського Союзу 
є пріоритетним напрямком у міжнародному 
співробітництві і визнається одним із на-
прямів Рамкової програми ЄС з досліджень 
та інновацій “Горизонт – 2020”.

Законом України про кримінальну від-
повідальність визначено ряд основних по-
ложень, відповідно до яких вчинення осо-
бою суспільно небезпечного діян ня, яке 
містить склад злочину, є підставою кри-
мінальної відповідальності, а завдання-
ми кримінального провадження є захист 
особи, суспільства та держави від злочин-
них посягань, охорона прав, свобод та за-
конних інтересів учасників кримінального 
судочинства, а також забезпечення швид-
кого, повного та неупередженого розсліду-
вання і судового розгляду з тим, щоб кож-
ний, хто вчинив злочин, був притягнутий 
до відповідальності в міру своєї вини, жо-
ден невинуватий не був обвинувачений або 
засуджений, жодна особа не була піддана 
необґрунтованому процесуальному приму-
су і щоб до кожного учасника кримінально-
го провадження була застосована належна 
правова процедура.

19 червня 2014 року Верховна Рада 
України прийняла Закон України “Про 
внесення зміни до Кримінального кодексу 
України щодо кримінальної відповідальності 
за фінансування сепаратизму”. Таким чином, 
КК України доповнено ст. 110-2, якою пе-
редбачено відповідальність за фінансування 
дій, вчинених з метою насильницької 
зміни чи повалення конституційного ладу 
або захоплення державної влади, зміни 
меж території або державного кордону 
України [5]. Цією статтею встановлено 
відповідальність не лише за фінансування 
сепаратизму, а і за фінансування будь-яких 
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дій, спрямованих на повалення державної 
влади.

Аналіз останніх досліджень 
і публікацій

Питання кримінальної відповідальнос-
ті та звільнення від неї у різні часи дослі-
джували такі науковці в галузі криміналь-
но-правової науки, як: Ю. В. Абакумова, 
О. Ф. Бантишев, Ю. В. Баулін, А. А. Вознюк, 
В. О. Глушков, М. Є. Григор’єва, Н. О. Гу-
торова, Л. М. Демидова, С. В. Дьяков, 
А. В. Ендольцева, О. О. Житний, А. І. Зо-
лотарьов, М. П. Карпушин, С. В. Кли-
менко, О. О. Кваша, М. Й. Коржанський, 
О. М. Костенко, О. В. Наден, Д. О. Олєй-
ніков, В. Я. Тацій, В. П. Тихий, Р. Л. Чор-
ний, М. І. Хавронюк, В. П. Хряпінський, 
С. С. Яценко та інші. Праці цих науковців 
залишаються фундаментальними та акту-
альними й дотепер.
Водночас, не дивлячись на те, що під-

нята проблематика у теорії кримінального 
права є гострою та актуальною, наукові роз-
робки у цій царині базуються лише на ана-
лізі окремих положень кримінального зако-
нодавства України.

Метою статті є удосконалення звільнен-
ня від кримінальної відповідальності за фі-
нансування дій, вчинених з метою насиль-
ницької зміни чи повалення конституцій-
ного ладу або захоплення державної влади, 
зміни меж території або державного кордо-
ну України.

Основні результати дослідження
Виходячи з аналізу пояснювальної за-

писки до вказаного нормативно-правового 
акта, можна зробити висновок, що осно-
вною метою його розробки є забезпечення 
стабільності прав та свобод громадян, по-
передження сепаратистської діяльності, яка 
має на меті насильницьку зміну меж тери-
торії або державного кордону України. Як 
правильно відмічено авторами закону, сьо-
годні спостерігається розгалужена мережа 
юридичних і фізичних осіб, які забезпечу-
ють в Україні фінансування структур, метою 
яких є підтримка сепаратистських настроїв, 
а саме така діяльність є головною рушійною 

силою в розпалюванні конфліктів усередині 
держави [4].
Очевидно, що встановлення законодав-

цем відповідальності за вказані суспільно 
небезпечні діяння викликано необхідністю 
ефективної протидії антидержавній діяль-
ності, здійснення якої суттєво залежить від 
фінансового та матеріального забезпечення.
Законодавча конструкція суспільно не-

безпечного діяння, яке міститься у частинах 
1 та 2 ст. 110-2 КК України, має формальний 
склад, тобто злочин вважається закінченим 
з моменту здійснення будь-яких дій, вчине-
них з метою фінансового чи матеріального 
забезпечення правопорушення, передбаче-
ного частинами 1, 2 ст. 110-2 КК України, 
незалежно від того, чи надійшли кошти або 
інші матеріальні ресурси до одержувача та 
чи були вони фактично використані. Кри-
мінальне правопорушення, передбачене 
частинами 3, 4 ст. 110-2 КК України, є зло-
чином із подвійним складом, оскільки міс-
тить у ч. 3 кваліфікуючу ознаку – заподіяння 
значної майнової шкоди та у ч. 4 – особли-
во кваліфікуючу ознаку – настання інших 
тяжких наслідків. Об’єктивна сторона цього 
суспільно небезпечного діяння передбачає 
тільки одну форму – фінансування, яке, у 
свою чергу, може вчинятися у різні способи.
Фінансування дій, вчинених з метою 

насильницької зміни чи повалення консти-
туційного ладу або захоплення державної 
влади, зміни меж території або державного 
кордону України, є спеціальним складом 
злочину, що охоплює особливий вид посо-
бництва, тому додаткова кваліфікація дій 
суб’єкта за ч. 5 ст. 27 та відповідною статтею 
Особливої частини КК України (наприклад, 
статті 109, 110) не потрібна.
З огляду на те, що фактично злочин, пе-

редбачений ст. 110-2 КК України, є пособ-
ництвом злочинам, передбаченим статтями 
109, 110 КК України, його суб’єктивна сто-
рона буде ускладнена окремими формами 
усвідомлення, які необхідно встановлювати 
під час досудового розслідування. Мова йде 
про те, що, фінансуючи антидержавні дії, 
суб’єкт повинен розуміти, що виконавці вка-
заних дій вчиняють їх з метою насильницької 
зміни чи повалення конституційного ладу 
або захоплення державної влади (ч. 1 
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ст. 110-2 КК України) або ж із метою зміни 
меж території України в порушення поряд-
ку, встановленого Конституцією України 
(ч. 2 ст. 110-2 КК України) [3, с. 80-81].
При дослідженні суспільно небезпечного 

діяння, передбаченого ст. 110-2 КК України, 
слід звернути увагу і на способи вчинення 
такого злочину. З диспозиції ст. 110-2 КК 
України видно, що законодавець не на-
водить переліку способів вчинення про-
типравного діяння. Загальний критерій, 
який дає підстави відносити зазначені 
дії до суспільно небезпечних, міститься у 
прим. 1 до ст. 110-2, де зазначається, що 
фінансуванням дій, передбачених у цій 
статті, є дії, вчинені з метою їх фінансового 
або матеріального забезпечення. Виходя-
чи з цього, фінансове або матеріальне за-
безпечення слід розуміти як фінансування 
дій, вчинених з метою насильницької зміни 
чи повалення конституційного ладу або 
захоплення державної влади, зміни меж 
території або державного кордону України 
в порушення правопорядку, визначеного 
Конституцією України. Розуміючи букваль-
но зміст прим. 1, можна дійти висновку, 
що обов’язковою метою вчинення кримі-
нального правопорушення, передбаченого 
ст. 110-2 КК України, є фінансове або мате-
ріальне забезпечення дій, які передбачені 
цією статтею [2, с. 125-126].
Водночас, що стосується мети суспільно 

небезпечного діяння, передбаченого ст. 110-
2 КК України, то у примітці до даної статті 
фінансування визначене як фінансове або 
матеріальне забезпечення. Виходячи з ети-
мології, значення поняття “забезпечення” 
в українській мові розуміється як певна дія 
щодо забезпечення ким-, чим-небудь, тобто 
постачання чогось у достатній кількості, за-
доволення кого-, чого-небудь у якихось по-
требах; надання кому-небудь достатніх ма-
теріальних засобів до існування; створення 
надійних умов для здійснення чого-небудь; 
гарантування чогось; захист, охорона кого-, 
чого-небудь від небезпеки [1, с. 375]. Термін 
“фінансування” розуміється як забезпечення 
коштами, фінансами кого-, чого-небудь [1, 
с. 1537]. Отже, фінансуванням визнається 
постачання коштів, матеріальних цінностей 
з метою сприяння особам, які здійснюють 

дії для забезпечення потреб осіб, що вчи-
няють злочин з метою зміни меж території 
України в порушення порядку, встановле-
ного Конституцією України, насильницької 
зміни чи повалення конституційного ладу 
або захоплення державної влади України, а 
так само забезпечення вчинення останніми 
конкретних дій з тією ж самою метою.
Таким чином, фінансуванням є як на-

дання коштів або речей матеріального ха-
рактеру (у тому числі зброї, обмундируван-
ня тощо) особам, які займаються сепара-
тистською діяльністю, так і разове забезпе-
чення проведення конкретної акції з цією ж 
самою метою (наприклад, надання коштів з 
метою забезпечення та організації осіб на за-
хоплення будівель органів державної влади 
тощо). Як випливає зі змісту прим. 1 ст. 110-2 
КК України, забезпечення може здійснюва-
тися як шляхом передачі коштів, так і шля-
хом надання майна (рухомого чи нерухо-
мого) та речей (легальних чи вилучених із 
цивільного обігу).
При дослідженні даного виду суспіль-

но небезпечного діяння слід враховувати, 
що вчинення вказаного злочину може при-
звести до тяжких наслідків, які можуть за-
вдати непоправної шкоди охоронюваним 
суспільним інтересам. Враховуючи зазна-
чене, своєчасне повідомлення компетент-
них органів державної влади про заплано-
ваний або вчинений злочин є важливим та 
необхідним, оскільки у першому випадку до-
зволить компетентним органам попередити 
та відвернути злочин, а у другому – ефек-
тивно розслідувати кримінальне правопо-
рушення та притягнути до відповідальності 
винних осіб [2, с. 127].

Висновки
Таким чином, з огляду на викладене, 

ставлячи за мету ефективну протидію сус-
пільно небезпечним діянням щодо фінансу-
вання дій, вчинених з метою насильницької 
зміни чи повалення конституційного ладу 
або захоплення державної влади, зміни меж 
території або державного кордону Укра-
їни, які можуть завдати тяжких наслідків 
національним інтересам, пропонується ч. 5 
ст. 110-2 КК України викласти в такій редак-
ції:
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“5. Особа, крім керівника організованої 
групи, звільняється від кримінальної відпо-
відальності за дії, передбачені цією статтею, 
якщо вона до повідомлення їй про підозру у 
вчиненні нею злочину своєчасно та добро-
вільно заявила органам державної влади 
про незаконну діяльність або іншим чином 
сприяла її припиненню або запобіганню 
злочину, який вона фінансувала або вчинен-
ню якого сприяла, за умови, що в її діях не-
має складу іншого злочину”.
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SUMMARY 
The article analyzes legal grounds and 

conditions for exemption from criminal 
responsibility for fi nancing acts committed for 
the purpose of violent change or overthrow of the 
constitutional order or the seizure of state power, 
territory or changing the boundaries of the state 
border of Ukraine. Based on the study expressed 
proposals on improvement of certain norms of the 
Criminal Code of Ukraine.

АНОТАЦІЯ 
У статті проводиться юридичний аналіз 

підстав та умов звільнення від кримінальної 
відповідальності за фінансування дій, вчине-
них з метою насильницької зміни чи пова-
лення конституційного ладу або захоплення 
державної влади, зміни меж території або 
державного кордону України. На основі прове-
деного дослідження висловлюються пропозиції 
щодо удосконалення окремих норм Криміналь-
ного кодексу України.
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Теоретические положения уголовного про-
цесса рассматривают элементы действующих в 
ходе досудебного и судебного производства, уста-
новления доказательств, обстоятельств уго-
ловного правонарушения и вины подозреваемого 
(обвиняемого). Дается анализ теоретических 
разногласий доказательств в уголовном процессе. 
Рассматриваются функции суда в ходе судебного 
разбирательства установление фактических об-
стоятельств.

Ключові слова: докази, доказування, слідчий, про-
курор, суддя, сторона обвинувачення, сторона захис-
ту, підозрюваний, обвинувачений, потерпілий.
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ÓÄÊ 343.12

Актуальність статті
Історично склалося, що обставини кри-

мінального правопорушення повинні бути 
встановлені за допомогою доказів та систе-
ми процесуального доказування, зокрема 
проведення слідчих розшукових дій. Чин-
не законодавство України отримало най-
важливіші правові інститути криміналь-
ного процесу, які перебудовані за новими 
умовами застосування змагальних поло-
жень у кримінальному провадженні. Те-
оретичні аспекти побудови змагальності 
кримінального процесу України визначені 
типом, формою, системою його побудови. 
З 1933 по 2012 рік процесуальний зміст 
нормативного забезпечення, в колишньо-
му КПК, було зумовлено розшуковим, з 
репресивними елементами, формами по-
будови кримінального судочинства. Суд 
брав участь у збиранні доказів, що підтвер-

джують обвинувачення, вихід за рамки об-
винувачення був недопустимим. Слідчий, 
прокурор були зобов’язані будь-якими 
засобами орієнтуватися на визнання під-
озрюваним, обвинуваченим своєї вини. 
Процесуальні вимоги доказування об-

ставин кримінального правопорушення 
були несумісними з конституційними по-
ложеннями, зокрема правом на мовчання, 
не свідчити проти себе самого, а також 
звільнення осіб від обов’язку давати по-
казання. Встановивши концепцію недо-
пустимості доказів у кримінальному про-
вадженні, законодавець заборонив вста-
новлювати обставини злочину будь-якими 
засобами та методами. 
Історичний процес формування про-

цесуального змісту доказів проходить ряд 
етапів, які визначені у логіко-психологіч-
них поняттях, інформаційно-змістовних 
визначеннях відомостей про факти, що 
підлягають встановленню та закріпленню 
у кримінальному процесуальному законо-
давстві.

Виклад загального матеріалу. Норма-
тивна регламентація поняття доказів у КПК 
України розкриває його інформаційний 
зміст та вказує, що джерела доказів є пока-
зання, речові докази, документи, висновки 
експертів. У даному разі теорія доказів до-
зволяє виділити дві рівнозначні сторони – 
зміст та процесуальну форму фактичних да-
них, які вказують на обставини криміналь-
ного правопорушення та підлягають дока-
зуванню у кримінальному провадженні. 
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Необхідно зазначити, що в криміналь-
ному процесі не було вчених, які не зверта-
ли своєї уваги на конструкцію теорії дока-
зів. Перші вчені, які надали процесуальне 
визначення доказів та вчені, які розвили те-
оретичні аспекти та надали практичні еле-
менти були С.А. Альперт, А.Я. Вишинський, 
М.В. Жогін, Ю.М. Грошевой, М.М. Михеєн-
ко, О.М. Ларін, С.М. Стахівський та ін.-
[1; 3; 4: 5; 7; 8; 10]. 
Теоретичний аналіз літературних дже-

рел звертає на себе увагу та надає підстави 
для висновку щодо відсутності єдності у 
визначенні властивостей, якими повинен 
бути доказ. Не викликають сумніву зазна-
чені елементи належності та допустимості. 
Вважаємо, що помиляються ті автори, 

які тлумачать окремі терміни доказів, зо-
крема про те, що докази не можуть бути 
визнані достовірними, якщо вони не здат-
ні визначити помилку під час встановлен-
ня вини обвинуваченого. Прикладом да-
ного висловлювання є те, що за 2000 -2015 
рік було необґрунтовано засуджено до по-
збавлення волі та за ухвалою вищої апеля-
ційної інстанції вирок був скасований від-
носно більше ніж 100 осіб.
Н.В. Сибільова надає визначен-

ня доказів з точки зору об’єктивного та 
суб’єктивного значення, зокрема, вона 
аналізувала елементи доказів відносимість 
та допустимість [11, с. 33].
Її теоретичне дослідження вказує на 

те, що фактичні дані доказом стають з 
моменту його отримання слідчим. Він не 
сприймає «готові» фактичні дані та докази, 
оскільки таким доказом факт постає тільки 
після ретельної процесуальної перевірки 
на підставі зібраної інформації. Для визна-
чення поняття докази в кримінальному 
процесі необхідно встановити всі елемен-
ти, зокрема достовірність, відносимість, 
допустимість. 

Достовірність доказів дійсно не може бути 
виявлена   в момент його отримання, однак 
остаточно вона встановлюється під час судо-
вого розгляду кримінального провадження 
на підставі сукупності всіх зібраних доказів. 

С.В. Курильов вказував, що отримані 
слідчим фактичні дані, які процесуально за-
кріплені як докази, не є доказами [6, с. 156].

Така позиція не тільки необґрунтовано 
віддаляє момент появи доказів, а ігнорує 
реальний процес їх формування. 
Звертаючи увагу на кримінальний про-

цес Німеччини, необхідно зазначити, що в 
ньому панує ідеалістична концепція істи-
ни, яка заперечує можливість досягнення 
об’єктивної істини. В основі такого запере-
чення лежать абсолютизація суб’єктивної 
форми пізнання, зведення в абсолют-
ний фактор привнесення суб’єктивного 
в об’єктивне, ігнорування складної діа-
лектичної взаємодії в процесі пізнання 
суб’єктивного і об’єктивного.
Англо-американська правова думка, як 

і всі її напрямки, має прикладний зміст. 
Вона вважає, що теорія доказів повинна 
будуватися на підставі абсолютних логіч-
них категорій і категорії високого ступеня 
ймовірності досягнення істини. В основі 
теорії ймовірності доказів покладені стан-
дарти доведення, що вимагають встанови-
ти наявність або відсутність певних фактів. 
Логіка пізнавального процесу така, що 

будь-яка інформація може бути як істин-
ною, так і помилковою. Кожен доказ під-
лягає ретельній перевірці та оцінці. Але 
характер інформації не ставить під сум-
нів докази і можливість використання їх у 
кримінальному провадженні. 
Наприклад, показання свідка є дока-

зом, який слідчий повинен перевірити 
шляхом проведення допиту двох або біль-
шої кількості учасників кримінального 
провадження. Не випадково закон перед-
бачає перевірку доказів, а не відомостей, 
фактичних даних, фактів. 
Інший підхід можна встановити за до-

помогою проведення слідчих розшукових 
дій, прийнятих стороною обвинувачен-
ня та учасниками процесу доказування, 
за допомогою процесуальних рішень, які 
вказують на відсутність доказів. У даному 
випадку необхідно звернути увагу на дже-
рела доказів. 

Підставою для критики є визначення 
терміну «джерело доказів». Одні автори 
отожнюють даний термін з процесуальними 
обставинами кримінального провадження. 
Інші вказують, що джерелом є будь-який 
доказ. 
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Ю.М. Грошевой, Т.М. Мірошниченко 
ототожнювали джерело з отриманням су-
дом обставин кримінального правопору-
шення [4, с. 87]. 
О.М. Ларін розглядав джерело, доказ 

якого може бути достатнім для суду, щоб 
суддя сформулював переконання і визнав 
факт вчинення кримінального правопору-
шення істинним [7, с. 19].
З визначеного трактування терміну 

можна надати висновок про його викорис-
тання у кримінальному процесі та встано-
вити проведення процесуальних, слідчих 
розшукових, негласних слідчих (розшуко-
вих) дій для отримання доказів.
В.К Случевский вказував, що огляд, 

який проводиться з метою виявлення та 
фіксації відомостей щодо обставин вчи-
нених кримінальних правопорушень, зо-
крема місцевості, приміщення, речей та 
документів та судовий огляд не є доказом, 
а тільки джерелом з якого слідчий, проку-
рор, суд їх встановлює [9, с. 222]. 
М.В. Жогін та інші автори в монографії 

«Теорія доказів» термін «джерело доказів» 
визначають як наступний зміст, зокрема 
не спосіб, а результат пізнавальної діяль-
ності [5, с. 324]. 
Логічно стверджувати, що джерело 

будь-якого явища не може бути елемен-
том, частиною цього явища, а знаходитися 
поза ним. 
С.В. Курильов називав джерело дока-

зів показання свідка, з якого починається 
досудове провадження [6, с. 65].
Орган досудового розслідування та суд 

отримують процесуальну інформацію від її 
носія та формують показання у протоколах 
процесуальних, слідчих розшукових дій. 
Таким чином, можна визначити, що 

«джерело» є сформований під час пізнання 
процесуальний доказ, який повинен бути 
встановлений на підставі доказування об-
ставин кримінального правопорушення. 
Чинне кримінальне процесуальне за-

конодавство визначає неадекватність тео-
ретичних категорій, зокрема «джерело» та 
«процесуальна форма», за допомогою яких 
отримані фактичні дані встановлюються 
як докази. 
Якщо показання, речові докази, доку-

менти, висновки експерта вважати фор-
мою доказів то в даному випадку не викли-
кає сумнівів, що процесуальна форма не 
може бути його джерелом. З теоретичної 
точки зору це різні процесуальні явища. 
Процесуальна форма є невіддільним еле-
ментом будь-якого явища, зокрема це спо-
сіб існування і вираження змісту. 
Аналіз літератури дореволюційних 

процесуалістів надає підстави для визна-
чення терміну «джерело доказів». 
І. Я. Фойницький іменував показання 

свідка, висновок експерта, речові докази, 
документи видами доказів [12, с. 65].

 В.К. Случевский визначав показання 
свідків показання родом кримінальних до-
казів [9, с. 167].
Однак багато авторів продовжує вико-

ристовувати термін «джерело доказів», а 
іноді, поряд з ним, як рівнозначний вказу-
ють термін «вид доказів».
Процесуальна наука має положення 

широкого застосування теорії доказів на 
підставі конструктивної побудови фактич-
них даних, коли поряд з фактами джере-
ла розглядаються один з аспектів поняття 
доказів. У даному випадку форма та зміст 
доказів поєднуються.
Другий аспект проблеми включає в собі 

застосування терміну джерело, виходячи з 
процесуального змісту фактичних даних, 
які за процесуальною формою закріплю-
ються як докази на стадії досудового про-
вадження. На підставі аналізу практики 
можна визначити, що докази, які проце-
суально закріплені на стадії досудового 
провадження, але закріплені з порушен-
ням процесуальних гарантій криміналь-
ного процесу, судом можуть бути визнані 
як недопустимі докази. На стадії судового 
розгляду кримінального провадження суд 
має процесуальні повноваження скасува-
ти встановленні факти, відомості, які були 
процесуально встановлені та закріплені 
під час досудового розслідування. Таким 
чином, суд використовує на стадії судово-
го провадження джерела доказів, а не самі 
докази. Доказами вони процесуально вста-
новлюються під час судового розгляду та 
знаходять свій вираз у вироку суду. 
Позначення на стадії досудового роз-
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слідування джерела доказів є невиправда-
ним, тому що термін «джерело» не відпові-
дає процесу їх формування. Суд заслуховує 
показання обвинуваченого, потерпілого, 
свідків, висновок експерта, оглядає речо-
ві докази, оголошує протокол слідчих дій 
та документи, проводить судові дії щодо 
дослідження доказів. Суд, згідно із КПК 
України має процесуальні повноваження 
призначити експертизу, пред’явити особу 
для впізнання та ін. 
Збирання та процесуальне закріплен-

ня судом доказів під час судового розгляду 
є процесуальним засобом формування до-
казів, які за змістом збігаються з доказами, 
що збирає слідчий під час досудового роз-
слідування, але можуть відрізнятися від 
них.
Проведене анкетування слідчих та су-

дів надало змогу встановити, що під час 
досудового провадження та судового про-
вадження показання свідків змінюються 
у 30% випадків, показання потерпілих – 
30%; обвинувачених – 40%. 
Суд формує докази, тому не можна 

вважати, що суддя використовує джерела 
доказів. У судовому провадженні джерела-
ми доказів є факти, відомості, та вони не 
можуть бути основною для викладення їх 
у вироку. Суд після встановлення доказів 
самостійно приймає рішення щодо закрі-
плення показань у формі доказів. Усі до-
кази, що встановлені під час судового роз-
гляду кримінального провадження, закрі-
плюються у протоколі судового засідання. 
Згідно зі ст. 103 КПК України протокол 
судового засідання повинен бути відобра-
жений у носії, на якому за допомогою тех-
нічних засобів зафіксовані процесуальні 
дії. 

Висновок
Пропонуємо визначити показання, ре-

чові докази, документи, висновки експер-
тів не джерелом доказів, його видом, фор-
мою. З’ясування змісту категорії докази, те-
оретична концепція їх формування в про-
цесі досудового та судового провадження, 
участі сторони обвинувачення та захисту 
під час доказування обставин криміналь-
ного правопорушення полягає в тому, що 

процес отримання доказів завжди вклю-
чає перевірку фактичних даних, фактів, 
відомостей, процесуальної інформації, що 
міститься в слідах, залишених після вчи-
нення кримінального правопорушення. 
Слідчий повинен надати належну проце-
суальну форму та здійснити перевірку фак-
тичних даних та доказів. Формування до-
казів не зводиться до їх закріплення тому, 
що процесуальне закріплення є окремим 
етапом збирання доказів. 
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SUMMARY 
The theoretical criminal process consider 

the elements that are in the pre-trial and trial 
proceedings, the establishment of evidence, the 
circumstances of a criminal offense and the guilt of 
the suspect (accused). Small differences theoretical 
analysis of evidence in criminal proceedings. 
Considered as a court during the trial installation 
of the actual circumstances.

АНОТАЦІЯ 
Теоретичні положення кримінального 

процесу розглядають елементи, що діють під 
час досудового та судового провадження, вста-
новлення доказів, обставин кримінального 
правопорушення та вини підозрюваного (об-
винуваченого). Надається аналіз теоретич-
них розбіжностей доказів у кримінальному 
процесі. Розглядаються функції суду в процесі 
судового розгляду встановлення фактичних об-
ставин. 
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ÏÐÀÂÎÂÅ ÐÅÃÓËÞÂÀÍÍß ÇÀÕÈÑÒÓ 
ÅÊÎÍÎÌ²×ÍÎ¯ ÊÎÍÊÓÐÅÍÖ²¯ Â ÓÌÎÂÀÕ 

ªÂÐÎÏÅÉÑÜÊÎ¯ ²ÍÒÅÃÐÀÖ²¯

В статье рассмотрены проблемы правово-
го регулирования защиты экономической кон-
куренции в условиях европейской интеграции.
Ключові слова: Антимонопольний комітет, нор-

мативно-правові засади, регулювання, європейська 
інтеграція, захист економічної конкуренції, природ-
ні монополії.
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ÓÄÊ 346.546

Актуальність
Функціонування конкурентного сере-

довища в Україні відбувається за складних 
умов, коли в національній економіці спо-
стерігається дія низки чинників, що не-
гативно впливають на передумови конку-
ренції на вітчизняних ринках. Зокрема, 
відбулося скорочення обсягу пропозиції 
товарів, робіт і послуг внаслідок загального 
спаду внутрішнього валового продукту, ско-
рочення промислового виробництва, змен-
шення обсягів імпорту. Водночас має місце 
зменшення обсягів платоспроможного по-
питу, обумовлене, зокрема, погіршенням 
фінансового результату підприємств, зро-
станням заборгованості з виплати заробітної 
плати, інфляційними процесами. 
У цих умовах проблеми правового регу-

лювання захисту економічної конкуренції 
набувають особливої актуальності.

Аналіз останніх досліджень і 
публікацій

Дослідженням проблеми правового ре-
гулювання захисту економічної конкурен-
ції займалися науковці: З.М. Борисенко, 
С.С. Валітов, О.М. Вінник, В.М. Грудниць-

кий, І.І. Дахно, Ю.В. Журик, Н.М. Кор-
чак, А.А. Костусєв, С.Б. Мельник, Н.О. Са-
ніахметова, Л.Н. Семенова, К.Ю. Тотьєв, 
Н.О. Трегубець, Т.Г. Удалов, І.А. Шумило 
та інші. Разом з тим, враховуючі реалії сьо-
годення, проблеми правового регулювання 
захисту економічної конкуренції потребує 
подальшого дослідження. 

Формування цілей
Метою статті є дослідження проблем 

правового регулювання захисту економіч-
ної конкуренції в умовах європейської інте-
грації.

Виклад основного матеріалу
Історія розвитку законодавства про за-

хист економічної конкуренції в Україні 
розпочалася з прийняття у лютому 1992 
року Закону України “Про обмеження мо-
нополізму та недопущення недобросовісної 
конкуренції у підприємницькій діяльнос-
ті”, який започаткував створення правової 
системи захисту економічної конкуренції. 
Цей закон був побудований на основі ан-
тимонопольного законодавства розвинутих 
країн. В умовах майже стовідсоткової моно-
полізації економіки та відсутності культури 
конкуренції у бізнесових колах та суспіль-
стві в цілому цей закон, насамперед, ви-
рішував завдання припинення численних 
зловживань монопольним становищем 
суб’єктів господарювання, антиконкурент-
них дій органів влади та недобросовісної 
конкуренції [1].
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Наступним кроком було прийняття у 
1993 році Закону України “Про Антимоно-
польний комітет України”, яким було ство-
рено інституційні засади захисту конкурен-
ції, визначено Антимонопольний комітет 
України уповноваженим органом у сфері за-
хисту конкуренції, встановлено його завдан-
ня та повноваження [2].
Найбільш вагомою подією у формуванні 

законодавства у сфері конкуренції мало за-
кріплення у 1996 році основних принципів 
державного захисту конкуренції у Конститу-
ції України [3].
Відповідно до ст. 42 Конституції України 

в нашій країні гарантується підтримка кон-
куренції та не допускається зловживання 
монопольним становищем на ринку, непра-
вомірне обмеження конкуренції та недобро-
совісна конкуренція, види і межі монополії 
визначаються законом.
Також у 1996 році за ініціативою Ан-

тимонопольного комітету України норми 
щодо захисту від недобросовісної конкурен-
ції були удосконалені та виділені в окремий 
Закон України “Про захист від недобро-
совісної конкуренції”, який спрямований 
на захист підприємців від недобросовісної 
конкуренції, встановлення, розвиток і забез-
печення торгових та інших чесних звичаїв 
ведення конкурентної боротьби при здій-
сненні підприємницької діяльності в умовах 
ринкової економіки [4].
У ході реформ 1990-х років в Україні 

було створено основні інституційні пере-
думови розвитку економічної конкуренції. 
З них найважливіше значення мали при-
ватизація, лібералізація цін, ліквідація мо-
нополії держави на зовнішню торгівлю. У 
результаті цих реформ суттєво звузився мо-
нополізований сектор економіки та сектор 
економіки, в якому структурні передумо-
ви конкуренції є обмеженими. При цьому 
частка підприємств, які діють на конку-
рентних ринках, зросла майже до 50 відсо-
тків.
За таких умов на перший план вийшло 

завдання ефективного захисту конкуренції, 
вирішення якого вимагало істотної зміни 
правової бази. Мета внесення змін до за-
конодавства – зробити захист конкуренції 
головним пріоритетом конкурентної полі-

тики, а також досягти синхронізації з євро-
пейським законодавством.
У 2000 році було прийнято Закон Укра-

їни “Про природні монополії”, метою яко-
го є забезпечення ефективності функціону-
вання ринків, що перебувають у стані при-
родної монополії, на основі збалансування 
інтересів суспільства, суб’єктів природних 
монополій та споживачів їх товарів [5]. 
У 2002 році набув чинності Закон Укра-

їни “Про захист економічної конкуренції”. 
Зважаючи на те, що на той момент Украї-
на задекларувала стратегічну мету вступ до 
Європейського Союзу, конкурентне зако-
нодавство України було побудовано на базі 
німецького законодавства та максимально 
наближене до конкурентного законодавства 
ЄС [6].
Розробленню закону передував розгляд 

значної кількості законів країн Східної, 
Центральної і Західної Європи, законодав-
ства країн – членів СНД. Розробниками був 
вивчений більш ніж сторічний досвід засто-
сування антитрестового законодавства США 
і п´ятдесятирічний досвід Німеччини. Крім 
того, при підготовці закону було проаналі-
зовано законодавство ЄС у сфері захисту 
конкуренції і практику його застосування 
Четвертим генеральним директоратом і су-
дами ЄС.
Протягом останніх років базове законо-

давство про захист конкуренції в Україні 
неодноразово удосконалювалося. До най-
більш значущих змін можна віднести:

– зміни, внесені в Закон України “Про 
захист від недобросовісної конкуренції”, 
що дозволили АМКУ припиняти порушен-
ня законодавства у вигляді поширення 
суб’єктами господарювання інформації, що 
вводить в оману;

– зміни до Закону України “Про захист 
економічної конкуренції”, що дозволили ви-
являти антиконкурентні дії шляхом еконо-
мічного аналізу, розширення повноважень 
територіальних відділень АМКУ завдяки 
збільшенню розмірів штрафних санкцій, які 
вони можуть накладати;

– зміни до Закону України “Про Антимо-
нопольний комітет України”, які розшири-
ли сферу повноважень Антимонопольного 
комітету України по захисту конкуренції на 
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сферу державних закупівель, а також покла-
ли на АМКУ повноваження органу оскар-
ження процедур державних закупівель;

– зміни до Законів України “Про Анти-
монопольний комітет України”, “Про при-
родні монополії”, “Про телекомунікації” в 
частині розмежування повноважень АМКУ 
та національних регуляторів у сферах при-
родних монополій та зв’язку.
Важливим етапом розвитку господар-

ського законодавства України стало при-
йняття Верховною Радою України 16 січня 
2003 р. Господарського кодексу України, 
в якому у розділі І “Основні засади госпо-
дарської діяльності” міститься Глава 3 “Об-
меження монополізму та захист суб’єктів 
господарювання від недобросовісної кон-
куренції”. Одночасно втратили силу закони 
України “Про підприємництво” і “Про під-
приємства в Україні” [7].
Серед інших законів України потрібно 

виділити ті, які включають окремі норми 
антимонопольного і конкурентного законо-
давства: “Про ціни і ціноутворення”, “Про 
зовнішньоекономічну діяльність”, “Про 
господарські товариства”, “Про акціонерні 
товариства”, “Про цінні папери і фондовий 
ринок” тощо.
Так, у ст. 4 Закону України “Про ціни і 

ціноутворення” визначено, що до основних 
напрямів державної цінової політики від-
носиться протидія зловживанню монополь-
ним (домінуючим) становищем у сфері ціно-
утворення [8].
Відповідно до ст. 9 Закону України “Про 

зовнішньоекономічну діяльність” Антимо-
нопольний комітет України здійснює конт-
роль за дотриманням суб’єктами зовнішньо-
економічної діяльності антимонопольного 
законодавства. Статтею 20 цього ж зако-
ну передбачено, що зовнішньоекономіч-
на діяльність здійснюється з дотриманням 
суб’єктами зовнішньоекономічної діяльнос-
ті вимог законодавства про захист економіч-
ної конкуренції [9]. 
У ст. 1 Закону України “Про господар-

ські товариства” визначено, що придбання 
господарським товариством часток (акцій), 
активів інших господарських товариств має 
здійснюватися з дотриманням вимог зако-
нодавства про захист економічної конкурен-

ції, а відповідно до ст. 4 установчі документи 
товариств у випадках, передбачених чин-
ним законодавством, погоджують з Антимо-
нопольним комітетом України [10].
Згідно зі ст. 1 Закону України “Про ак-

ціонерні товариства” створення, припинен-
ня акціонерного товариства, одержання у 
власність або в управління акцій та набуття 
іншим чином права контролю над товари-
ством здійснюється з дотриманням законо-
давства про захист економічної конкуренції 
[11].
Законом України “Про цінні папери і 

фондовий ринок” (ст. 42) передбачено, що 
Антимонопольний комітет України за пись-
мовою вимогою отримує інформацію про 
облік іменних цінних паперів, яка розкри-
вається учасниками депозитарної системи 
України [12].
Низкою галузевих законодавчих актів 

також визначено вимоги щодо захисту еко-
номічної конкуренції. Зокрема, ст. 6 Зако-
ну України “Про телекомунікації” містить 
норму, відповідно до якої одним із основних 
принципів діяльності у сфері телекомуні-
кацій є заохочення конкуренції в інтересах 
споживачів телекомунікаційних послуг [13].
Згідно зі ст. 19 Закону України “Про за-

хист прав споживачів” забороняється вчи-
нення дій, що кваліфікуються законодав-
ством як прояв недобросовісної конкуренції 
[14].
Законом України “Про транспорт” була 

введена норма, відповідно до якої ліцен-
зування окремих видів діяльності в галузі 
транспорту запроваджується з метою обме-
ження монополізму і розвитку конкуренції, 
створення рівних умов для розвитку госпо-
дарської діяльності підприємств транспорту 
(ст. 8) [15].
Закон України “Про рекламу” передба-

чає захист від недобросовісної порівняльної 
реклами (ст. 11) [16].
У зв’язку з обранням європейського век-

тора розвитку, прийнято низку законодав-
чих актів, які регулюють питання метроло-
гічної діяльності, технічних регламентів та 
оцінки відповідності, стандартизації в Укра-
їні.
Зокрема, відповідно до ст. 4 Закону 

України “Про метрологію та метрологічну 
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діяльність” до основних завдань метрологіч-
ної служби віднесено забезпечення якості та 
конкурентоспроможності вітчизняної про-
дукції [17].
Ст. 9 Закону України “Про технічні ре-

гламенти та оцінку відповідності” визначає, 
що цілями прийняття технічних регламен-
тів є захист життя та здоров’я людей, тварин 
і рослин, охорона довкілля та природних 
ресурсів, забезпечення енергоефективнос-
ті, захист майна, забезпечення національної 
безпеки та запобігання підприємницькій 
практиці, що вводить споживача (користу-
вача) в оману [18].
Згідно зі ст. 4 Закону України “Про стан-

дартизацію” метою стандартизації в Украї-
ні, зокрема, є усунення технічних бар’єрів 
у торгівлі та запобігання їх виникненню, 
підтримка розвитку і міжнародної конку-
рентоспроможності продукції. Державна 
політика у сфері стандартизації базується 
на збалансованому застосуванні принципів 
адаптації до сучасних досягнень науки і тех-
ніки, сприяння впровадженню інновацій та 
підвищення конкурентоспроможності про-
дукції вітчизняних виробників [19].
Крім того, окремі аспекти у сфері захисту 

та розвитку конкуренції були регламентова-
ні в нормативних актах Президента Украї-
ни та Кабінету Міністрів України.
Так, Указом Президента України від 12 

січня 2015 року № 5/2015 схвалено Страте-
гію сталого розвитку “Україна – 2020”, яка 
передбачає, зокрема, реалізацію реформи 
захисту економічної конкуренції. Для під-
тримки інвестиційної активності та захисту 
прав інвесторів передбачено забезпечити 
ефективний захист права приватної влас-
ності, у тому числі судовими органами, 
гармонізувати із законодавством Європей-
ського Союзу положення законодавства 
України щодо захисту прав національних 
та іноземних інвесторів та кредиторів, за-
хисту економічної конкуренції, запрова-
дити стимулюючі механізми інвестиційної 
діяльності, виходячи із найкращої світової 
практики [20].
Для реалізації завдань та повноважень, 

визначених законодавством про захист еко-
номічної конкуренції прийнято низку підза-
конних актів, якими встановлено спеціальні 

правові механізми, спрямовані на запобіган-
ня монополізації ринків і обмеження конку-
ренції на них.
Зокрема, були внесені зміни до Правил 

розгляду заяв і справ про порушення за-
конодавства про захист економічної конку-
ренції, Положення про концентрацію, По-
ложення про узгоджені дії, Положення про 
порядок проведення перевірок додержання 
законодавства про захист економічної кон-
куренції, а також інших нормативно-право-
вих та регуляторних актів.
На сьогодні українське конкурентне за-

конодавство, за оцінкою експертів Організа-
ції економічного співробітництва та розви-
тку, в цілому регулює відносини, які можуть 
впливати на економічну конкуренцію на те-
риторії України.
Система захисту економічної конкурен-

ції в Україні загалом дозволяє вирішувати 
завдання, які стоять перед конкурентни-
ми органами, зокрема запобігання та при-
пинення антиконкурентних узгоджених 
дій суб’єктів господарювання, зловживань 
монопольним становищем та недобросовіс-
ної конкуренції, здійснення попереднього 
контролю за концентраціями та узгоджени-
ми діями суб’єктів господарювання, захисту 
конкуренції.
Водночас, ратифікувавши Угоду про асо-

ціацію між Україною, з одного боку, та Єв-
ропейським Союзом, Європейським співто-
вариством з атомної енергії і їхніми держа-
вами-членами – з іншого, Україна отримала 
інструмент та дороговказ для своїх перетво-
рень. Виконання вимог цієї Угоди дає мож-
ливість Україні в подальшому стати повно-
цінним членом у Європейському Союзі.
Отже, законодавство про захист еконо-

мічної конкуренції України є важливим ін-
струментом на шляху економічних перетво-
рень.
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Ì²ÆÍÀÐÎÄÍÎ-ÏÐÀÂÎÂ² ÑÒÀÍÄÀÐÒÈ 
ÐÅÃÓËÞÂÀÍÍß ÒÐÓÄÎÂÈÕ Â²ÄÍÎÑÈÍ 
Ó ÑÔÅÐ² ÍÀÓÊÎÂÎ¯, ÄÎÑË²ÄÍÈÖÜÊÎ¯ 

ÒÀ ÂÈÊËÀÄÀÖÜÊÎ¯ Ä²ßËÜÍÎÑÒ²

Дана стаття присвячена розгляду та 
аналізу системи міжнародно-правових стан-
дартів регулювання трудових відносин у сфері 
наукової, дослідницької та викладацької ді-
яльності. Автор виявляє та обґрунтовує між-
галузевий характер загальновизнаних діючих 
норм міжнародного права у сфері освіти, на-
уки і культури, які відтворюють нормативні 
положення міжнародного трудового права.

Ключові слова: наукова діяльність, дослідницька 
діяльність, викладацька діяльність, ЮНЕСКО, між-
народне трудове право, трудові відносини, праця.

 ÍÀÇÈÌÊÎ Îëåíà Â³êòîð³âíà - êàíäèäàò þðèäè÷íèõ íàóê, âèêëàäà÷ 
êàôåäðè çàãàëüíîïðàâîâèõ äèñöèïë³í Äîíåöüêîãî þðèäè÷íîãî ³íñòèòóòó ÌÂÑ 
Óêðà¿íè

ÓÄÊ 351.83 (477)

Актуальність
Стрімкий розвиток норм міжнародного 

трудового права, який відбувається, почи-
наючи із другої половини ХХ століття і по 
теперішній час, не оминув і такої важливої 
проблеми, як нормативно-правове регулю-
вання трудових відносин у сфері наукової, 
дослідницької та викладацької діяльності.
Відомо, що зазначені сфери трудової 

діяльності зумовлюють перманентний 
розвиток сучасного суспільства. Тому іс-
нує нагальна потреба у встановленні та 
послідовному захисті не лише чітких мо-
рально-ціннісних норм, писаного та не-
писаного кодексу етичної поведінки в 
науці, але й у встановленні та захисті ви-
значених трудових прав, соціальних га-
рантій, свобод та обов’язків зазначеної 
когорти людей інтелектуальної праці та 
їхніх контрагентів – роботодавців. Це, 
врешті-решт, забезпечує соціальну гід-
ність покликання науковця, дослідника 

та викладача, обумовлюючи результатив-
ність їхніх трудових зусиль.
Дослідження міжнародно-правових 

стандартів регулювання трудових відно-
син у сфері наукової, дослідницької та ви-
кладацької діяльності надасть українським 
вченим-правникам можливість не лише 
осягнути ці стандарти, а й здійснити їхній 
змістовний, нормативно-правовий та соці-
ально-ціннісний аналіз, розробити та вне-
сти новаторські законотворчі пропозиції із 
реформування вітчизняного законодавства 
у даній та суміжних сферах, розробити та 
представити власні комплексні проекти но-
вих міжнародних рекомендацій, конвенцій, 
інших джерел міжнародного права або вно-
сити проекти поправок до відповідних дію-
чих галузевих міжнародно-правових актів.

Аналіз використаних джерел
Розгляд та аналіз міжнародно-правових 

стандартів регулювання трудових відно-
син у сфері наукової, дослідницької та ви-
кладацької діяльності здійснено відповідно 
до джерел міжнародного права Організації 
Об’єднаних Націй з питань освіти, науки і 
культури.

Метою даної статті є розгляд та аналіз 
міжнародно-правових стандартів регулю-
вання трудових відносин у сфері наукової, 
дослідницької та викладацької діяльності 
відповідно до джерел міжнародного права 
Організації Об’єднаних Націй з питань осві-
ти, науки і культури.
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Виклад основного матеріалу
Ґрунтовний розгляд міжнародно-право-

вих стандартів регулювання трудових від-
носин у сфері наукової, дослідницької та 
викладацької діяльності вимагає від нас на-
лежного врахування міжгалузевого характе-
ру відповідних норм міжнародного права. 
Ці норми, формально належачи до галузі 
міжнародного права у сфері освіти, науки і 
культури, відтворюють усе ж таки змістов-
но-смислову та нормативну сутність трудо-
вого права.
Світова практика засвідчує, що в на-

ціональному праві багатьох держав увесь 
спектр трудових відносин у сфері наукової, 
дослідницької та викладацької діяльності 
регулюється правовими нормами, які міс-
тяться, умовно кажучи, не в Кодексі законів 
про працю, а в окремих джерелах права з 
питань науки та вищої освіти. Створенням 
міжнародних механізмів нормативно-пра-
вового регулювання трудових відносин 
у сфері наукової, дослідницької та викла-
дацької діяльності опікується Організація 
Об’єднаних Націй з питань освіти, науки і 
культури (ЮНЕСКО), а не Міжнародна ор-
ганізація праці (МОП).
Однак достатньо природнім та зрозу-

мілим видається те, що процес здійснен-
ня наукових досліджень та викладацька 
робота не можуть бути відокремленні від 
загальних уявлень про повноцінну та соці-
ально корисну трудову діяльність, працю, 
результати якої є надзвичайно важливими 
не лише для самої науки або освіти, але й 
для відчутного розвитку багатьох важли-
вих сторін матеріального та духовного бут-
тя суспільства. Так, Барабаш Г.О. зазначає 
з цього приводу: «По суті, науковий пра-
цівник (працівник як особа, яка працює. 
– Прим. авт.) – це вчений, який вступив у 
трудові правовідносини, при цьому його 
трудова функція безпосередньо пов’язана з 
науковою діяльністю» [1, 143].
Сучасне міжнародне право у сфері осві-

ти, науки і культури містить рекомендацій-
ні положення стосовно регулювання усіх 
необхідних соціальних, правових та орга-
нізаційно-інституційних аспектів або етапів 
здійснення трудової діяльності науковцями, 
дослідниками та викладацькими кадрами.

Надзвичайно важливим видається та-
кож зазначити, що положення міжнарод-
ного права у сфері освіти, науки і культури 
розглядають наукову, дослідницьку та ви-
кладацьку діяльність у їхньому професійно-
му симбіозі. Наукова та дослідницька діяль-
ність є складовими професійних, трудових 
обов’язків викладача; здійснення наукових 
досліджень підвищує професійну компе-
тентність працівника вищого навчального 
закладу.
До важливих джерел сучасного міжна-

родного, зокрема загальноєвропейського 
права, які містять відповідні положення, що 
визначають, регулюють та захищають тру-
дові права та обов’язки науковців, дослідни-
ків, викладацьких кадрів та їхніх роботодав-
ців, слід віднести Рекомендацію ЮНЕСКО 
про статус науково-дослідницьких праців-
ників від 20 листопада 1974 року (надалі 
– Рекомендація 1974 року), Рекомендацію 
ЮНЕСКО про статус викладацьких кадрів 
вищих навчальних закладів від 11 листопа-
да 1997 року (надалі – Рекомендація 1997 
року), Кодекс поведінки для приймання на 
роботу дослідників (надалі – Європейський 
кодекс) та Європейську хартію дослідників 
від 11 березня 2005 року (надалі – Європей-
ська хартія).
Важливо зазначити, що підп. b) п. 43. 

Розділу А. «Початок професійної діяльнос-
ті» Частини ІХ «Умови праці» Рекомендації 
1997 року наголошує на тому, що викла-
дацькі кадри вищих навчальних закладів, 
які є водночас і науковцями, і дослідника-
ми, повинні спиратися на (мовою оригіна-
лу): «(b) эффективную, беспристрастную и 
справедливую систему трудових отношений 
в рамках учебного заведения, согласующу-
юся с международными правовыми актами» 
[2, 61].
У Преамбулі ж до Європейської хартії 

відзначено загальну відповідальність обох 
сторін трудових відносин, тобто науковців, 
дослідників, викладачів та їхніх потенцій-
них роботодавців щодо дотримання ними 
тих чи інших існуючих національних та ін-
ших, зокрема і міжнародних регулятивно-
правових норм (мовою оригіналу): «Хартия 
исходит из предпосылки, что важнейшим 
обязательством исследователей, также как 
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и работодателей или субсидирующих орга-
низаций, является гарантированное соот-
ветствие (трудових відносин, що склалися 
між ними. – Прим. авт.) национальным, ре-
гиональным или отраслевым юридическим 
требованиям национального или регио-
нального законодательства (в рамках ЄС під 
регіональним законодавством слід розуміти 
загальноєвропейське наднаціональне зако-
нодавство. – Прим. авт.)» [3].
Міжнародно-правові стандарти регулю-

вання трудових відносин у сфері наукової, 
дослідницької та викладацької діяльності 
відтворюють увесь комплекс правових норм 
щодо соціального захисту праці.
Так, насамперед, природнім є те, що ви-

сококваліфіковані випускники вищих на-
вчальних закладів, які є потенційними на-
уковцями, дослідниками та викладачами, 
як і представники інших професій та сфер 
праці, мають беззаперечне соціальне право 
на певні гарантії трудової або професійної 
зайнятості. Так, відповідно до п. 46 Розділу 
Б. «Гарантії зайнятості» Частини ІХ «Умови 
праці» Рекомендації 1997 року зазначаєть-
ся (мовою оригіналу): «46. Следует обеспе-
чивать гарантии работы в рамках данной 
профессии (мається на увазі професії на-
уковця, дослідника та викладача. – Прим. 
авт.), включая бессрочные контракты или 
их функциональные эквиваленты (там, где 
таковые предусмотрены), поскольку это от-
вечает интересам как высшего образования, 
так и преподавательских кадров высших 
учебных заведений» [2, 62].
Розділ «Стабільність та безперервність 

роботи» Європейської хартії також закликає 
до підтримання стану максимально можли-
вої зайнятості у сфері науки та досліджень 
(мовою оригіналу): «Работодатели и/или 
субсидирующие организации должны стре-
миться к тому, чтобы работа исследователей 
не прерывалась из-за неустойчивости трудо-
вых контрактов, и в максимально возможной 
степени способствовать улучшению стабильной 
занятости исследователей (курсив мій. – Авт.), 
соблюдая принципы и сроки, установлен-
ные EU Directive on Fixed-Term Work» [3].
Положення Рекомендації 1997 року, ви-

значаючи таке важливе та беззаперечне тру-
дове право науковців, дослідників та викла-

дачів як право на гідні, тобто якісні та без-
печні для життя і здоров’я умови трудової 
діяльності, підкреслюють свій міжгалузевий 
зв’язок із правовими нормами міжнарод-
ного трудового права. Так, у п. 63 Розділу 
F. «Оклади, робоче навантаження, допо-
мога по соціальному страхуванню, охорона 
здоров’я та забезпечення безпеки» Частини 
ІХ «Умови праці» Рекомендації 1997 року 
зазначається (мовою оригіналу): «63. Пре-
подавательские кадры высших учебных за-
ведений должны работать в такой рабочей 
среде, которая не оказывает негативного 
воздействия на их здоровье и не угрожает 
их безопасности; они должны быть защи-
щены мерами социального обеспечения, 
включая выплату пособий по болезни и по 
случаю нетрудоспособности и выплату пен-
сии, а также меры по охране здоровья и обе-
спечению безопасности в отношении всех 
случаев, перечисленных в конвенциях и реко-
мендациях МОТ (курсив мій. – Авт.). Приме-
няемые нормы должны быть не менее бла-
гоприятными, чем нормы, установленные в 
соответствующих конвенциях и рекомендациях 
МОТ (курсив мій. – Авт.)» [2, 67].
П. d) Розділу V «Умови успішної діяль-

ності науково-дослідницьких працівників» 
Рекомендації 1974 року покладає відпові-
дальність за створення національної політи-
ки сприятливих трудових умов для науков-
ців та дослідників на держави-сторони цієї 
Рекомендації (мовою оригіналу): «20. Госу-
дарствам - членам следует: d) принять меры 
для обеспечения научно-исследовательским 
работникам таких условий труда и возна-
граждения за труд, которые соответствуют 
их положению, выслуге лет и заслугам, без 
дискриминации по причинам пола, языка, 
возраста, религии или национального про-
исхождения» [4, 189].
Однак існуючі міжнародно-правові по-

ложення про умови праці у сфері наукової, 
дослідницької та викладацької діяльності 
зосереджуються не лише на загальних ви-
могах трудового права щодо безпеки життя 
та здоров’я працівника, а й враховують ін-
телектуальну специфіку роботи працівників 
зазначених видів діяльності, яка вимагає 
і відповідних умов. Так, п. 7 Частини ІІІ 
«Керівні принципи» Рекомендації 1997 за-
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значає (мовою оригіналу): «Условия труда 
преподавательских кадров высших учебных 
заведений должны в максимальной степени 
содействовать эффективному преподава-
нию, научной и исследовательской деятель-
ности и консультативно-лекторской работе 
и обеспечивать преподавательским кадрам 
высших учебных заведений возможность 
выполнять стоящие перед ними професси-
ональные задачи» [2, 50].
Положення ж п. 40 Розділу А. «Початок 

професійної діяльності» ч. ІХ «Умови робо-
ти» Рекомендації 1997 року окремо фіксу-
ють, що зазначені зобов’язання потенцій-
них роботодавців щодо забезпечення мак-
симально сприятливих трудових умов для 
науковців, дослідників та викладачів мають 
виконуватися без жодних, заборонених між-
народним правом, проявів дискримінації 
(мовою оригіналу): «40. Наниматели кадров 
высших учебных заведений должны созда-
вать наиболее благоприятные условия рабо-
ты для успешного осуществления учебного 
процесса, научной и/или исследовательской 
деятельности и/или консультативно-лек-
торской работы без какой-либо (соціальної, 
майнової, расової, національної, релігійної, 
політичної. – Прим. авт.) дискриминации» 
[2, 61].
Європейська хартія дослідників знову ж 

таки конкретизує положення про сприятли-
ві умови для наукової, дослідницької та ви-
кладацької діяльності, з огляду на трудову, 
так би мовити, виробничу та цільову специ-
фіку цих видів діяльності. Так, у розділі «Се-
редовище досліджень» Європейської хартії 
зазначається (мовою оригіналу): «Обязан-
ностью работодателей и/или субсидирую-
щих организаций является создание среды, 
максимально стимулирующей обучение или 
исследования, что предполагает наличие со-
ответствующего оборудования, потенциала 
и возможностей, включая доступ к сетям 
научной коммуникации и сотрудничества, 
а также соблюдение национальных и отрас-
левых норм безопасности и здоровья иссле-
дователей» [3].
Розділ «Умови праці» Європейської 

хартії виокремлює також соціальні права 
осіб із певним сімейним статусом та станом 
здоров’я щодо умов здійснення ними на-

укової, дослідницької та викладацької ді-
яльності (мовою оригіналу): «Работодатели 
и/или субсидирующие организации долж-
ны обеспечить исследователям, включая и 
инвалидов, достаточно гибкие условия для 
успешной работы, учитывая ее специфику, в 
соответствии с нормами национального за-
конодательства и с национальными или от-
раслевыми соглашениями между работода-
телями и профсоюзами об условиях труда. 
Они должны стремиться обеспечить усло-
вия работы, которые позволяют исследова-
телям, женщинам и мужчинам, сочетать се-
мью и работу, воспитание детей и карьеру» 
[3].
Згідно із загальновстановленою майже 

по всьому світі практикою, яка має місце в 
багатьох сферах інтелектуальної праці, про-
цес встановлення трудових відносин почи-
нається із проходження кандидатами ви-
пробного терміну для з’ясування та оцінки 
їхнього освітнього рівня, професійних нави-
чок, компетенції, практичного досвіду, зді-
бностей та особистісних якостей.
Так, п. 42 Розділу А. «Початок професій-

ної діяльності» Частини ІХ «Умови роботи» 
Рекомендації 1997 року зазначає певний по-
рядок проходження кандидатами на науко-
ві та викладацькі посади випробного термі-
ну для прийняття на роботу (мовою оригі-
налу): «42. В системе высшего образования 
при первом приеме на работу преподавате-
лей и научных работников испытательный 
срок рассматривается как возможность сти-
мулирования и полезного приобщения на-
чинающих сотрудников к профессии, уста-
новления и соблюдения соответствующих 
профессиональных норм, а также самостоя-
тельного повышения каждым уровня своего 
преподавательского и научного мастерства. 
Средняя продолжительность испытатель-
ного срока должна быть известна заранее, 
а условия, определяющие его успешное за-
вершение, должны зависеть лишь от про-
фессиональной компетентности. В случае 
получения неудовлетворительной оценки 
по завершении испытательного срока кан-
дидаты должны иметь право на то, чтобы 
им сообщались причины этого, причем та-
кую информацию они должны получать за-
благовременно до истечения испытатель-
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ного срока, с тем чтобы иметь надлежащую 
возможность улучшить свою работу» [2, 61].
У Розділі «Оцінка досвіду» Європейсько-

го кодексу детально визначено спеціалізова-
ні принципи, напрямки та критерії оцінки 
кандидатів на відповідні, зокрема наукові 
посади для здійснення подальшого остаточ-
ного кадрового відбору (мовою оригіналу): 
«В процессе отбора должен учитываться весь 
диапазон профессионального опыта претен-
дентов. Сосредоточиваясь на их исследова-
тельском потенциале, не следует упускать из 
виду их творческие способности и уровень 
независимости суждений. Это означает, что 
следует применять и количественные, и ка-
чественные оценки, акцентируя внимание на 
выдающихся результатах на различных ас-
пектах профессиональной карьеры, а не толь-
ко на числе публикаций. Соответственно, 
значение библиометрических показателей 
должно быть определенным образом урав-
новешено с более широким диапазоном кри-
териев, учитывающих другие формы опыта: 
преподавание, научное руководство, работа в 
команде, участие в передаче знания, менедж-
мент исследований и инноваций, повышение 
осведомленности общества о науке» [3].
Положення Рекомендації 1997 року про 

робоче навантаження, згідно з п. 62 Розді-
лу F. «Оклади, робоче навантаження, допо-
мога по соціальному страхуванню, охорона 
здоров’я та забезпечення безпеки» Частини 
ІХ «Умови праці», яскраво фіксують стан 
професійного симбіозу наукової, дослідниць-
кої та викладацької діяльності (мовою ори-
гіналу): «62. Рабочая нагрузка преподава-
тельских кадров высших учебных заведений 
должна быть обоснованной и справедливой; 
она должна позволять им эффективно вы-
полнять свои функции и обязанности по от-
ношению к студентам, а также свои обяза-
тельства в области научной, исследователь-
ской и/или академической административ-
ной деятельности; она должна надлежащим 
образом предусматривать оплату труда тех, 
от кого требуется ведение преподаватель-
ской работы сверх обычной нагрузки» [2, 
66].
Один з надзвичайно важливих аспектів 

у рамках трудових відносин, фінансова ви-
нагорода за виконання трудових обов’язків, 

регулюються п. 58 Розділу F. «Оклади, робо-
че навантаження, допомога по соціальному 
страхуванню, охорона здоров’я та забезпе-
чення безпеки» Частини ІХ «Умови праці» 
Рекомендації 1997 року (мовою оригіналу): 
«58. Оклады преподавательских кадров 
высших учебных заведений должны: (а) от-
ражать важное значение высшего образова-
ния, а следовательно и преподавательских 
кадров высших учебных заведений, для об-
щества, а также соответствовать различного 
рода обязанностям, которые возлагаются на 
них с самого начала их профессиональной 
деятельности; (b) быть по меньшей мере со-
поставимыми с окладами, которые выпла-
чиваются лицам других профессий, требую-
щих схожей или эквивалентной квалифика-
ции; (c) предоставлять преподавательским 
кадрам высших учебных заведений такие 
финансовые возможности, которые обеспе-
чивают им самим и их семьям разумный 
уровень жизни, а также позволяют вклады-
вать средства в продолжение образования 
или в осуществление культурной или науч-
ной деятельности, повышая таким образом 
свою профессиональную квалификацию; (d) 
учитывать то обстоятельство, что некоторые 
должности требуют более высокой квалифи-
кации и большего опыта и связаны с боль-
шей ответственностью, чем другие должно-
сти; (e) выплачиваться регулярно и своевре-
менно; (f) периодически пересматриваться с 
учетом таких факторов, как рост стоимости 
жизни, повышение производительности 
труда, ведущее к повышению жизненного 
уровня, или общая тенденция к повыше-
нию уровня заработной платы или возна-
граждений» [2, 65-66].

Особлива увага приділяється і фінансо-
вим та іншим умовам праці для тих науков-
ців, дослідників та викладачеві, які працюють 
за неповною трудовою ставкою. У п. 72 Роз-
ділу J. «Умови роботи викладацьких кадрів 
вищих навчальних закладів, які працюють 
за неповною ставкою» Частини ІХ «Умови 
праці» зазначається (мовою оригіналу): «72. 
Преподавательские кадры высших учебных 
заведений, регулярно работающие на не-
полной ставке, должны: (а) получать про-
порционально такое же вознаграждение и 
наниматься на работу на тех же условиях, 
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что и преподавательские кадры высших 
учебных заведений, работающие на полной 
ставке; (b) получать оплачиваемый отпуск, 
отпуск по болезни и отпуск по беременно-
сти и родам на равных условиях с препо-
давательскими кадрами высших учебных 
заведений, работающими на полной ставке; 
размер соответствующих денежных выплат 
следует определять пропорционально ча-
сам работы или заработку; (с) иметь право 
на адекватное и соответствующее социаль-
ное обеспечение, в том числе (там, где это 
предусмотрено) в рамках пенсионных сис-
тем, обеспечиваемых нанимателями» [2, 68].
П. 30 Розділу А. «Індивідуальні права і 

свободи: цивільні права, академічна свобо-
да, права на публікацію та міжнародний об-
мін інформацією» Частини VI «Права і сво-
боди викладацьких кадрів вищих навчаль-
них закладів» декларує право викладачів на 
додаткову діяльність або роботу, крім осно-
вної роботи (мовою оригіналу): «30. Препо-
давательские кадры высших учебных заве-
дений имеют право заниматься профессио-
нальной деятельностью вне своей работы, в 
частности деятельностью, которая повыша-
ет уровень их профессиональных знаний и 
навыков или позволяет применять их зна-
ния для решения проблем, стоящих перед 
обществом, при условии, что такая деятель-
ность не противоречит их главным обяза-
тельствам перед учреждением, являющимся 
их основным работодателем, в соответствии 
с политикой и правилами этого учреждения 
и национальным законодательством или 
практикой там, где они существуют» [2, 57].
Надання науковцям, дослідникам та ви-

кладачам відпусток, з одного боку, відобра-
жає загальноприйняті норми трудового 
права, а з іншого, регулює певні особливос-
ті, притаманні зазначеним видам діяльності. 
Так, п. 69 Розділу G. «Відпустки для підви-
щення кваліфікації та проведення наукових 
досліджень і щорічні відпустки» Частини ІХ 
«Умови праці» Рекомендації 1997 року за-
значає (мовою оригіналу): «69. Преподава-
тельские кадры высших учебных заведений 
должны иметь право на соответствующий 
ежегодный отпуск с сохранением полного 
содержания» [2, 68]. Попередні ж 65 та 66 
пункти цього розділу виокремлюють вид 

відпусток, нехарактерний для багатьох ін-
ших видів трудової діяльності (мовою оригі-
налу): «65. Преподавательским кадрам выс-
ших учебных заведений должен предостав-
ляться регулярный отпуск для повышения 
квалификации и проведения научных ис-
следований с полным или частичным сохра-
нением содержания (там, где это предусмо-
трено), как это имеет место при предостав-
лении академического отпуска. 66. Время 
отпуска для повышения квалификации или 
проведения научных исследований должно 
засчитываться в стаж работы и учитываться 
при определении выслуги лет и начислении 
пенсии, в соответствии с положениями о 
пенсионных фондах» [2, 67].
Порядок, принципи та причини звіль-

нення науковців, дослідників та викладачів 
теж відтворюють загальні норми трудового 
права. Так, у п. 50 Розділу D. «Дисциплінар-
ні заходи та звільнення» Частини ІХ «Умо-
ви праці» Рекомендації 1997 року зазнача-
ється (мовою оригіналу): «50. Увольнение 
в качестве дисциплинарного взыскания 
допускается только по обоснованным и до-
статочным причинам, касающимся профес-
сиональных норм поведения, например: си-
стематическое невыполнение должностных 
обязанностей, явная профессиональная не-
пригодность, подделка или фальсификация 
результатов научных исследований, серьез-
ные финансовые нарушения, сексуальные 
домогательства или другое неправомерное 
поведение в отношении учащихся, коллег 
или других представителей академического 
сообщества, или высказывание серьезных 
угроз в их адрес, или извлечение противо-
правной выгоды из учебного процесса, 
например путем фальсификации свиде-
тельств, дипломов и степеней за денежное 
вознаграждение, сексуальные либо другие 
услуги или путем вымогательства в целях 
получения сексуальных услуг либо финан-
совых или других материальных выгод от 
подчиненных или коллег за сохранение ра-
боты» [2, 64].

 
Висновки

Таким чином, міжнародно-правові стан-
дарти регулювання трудових відносин у 
сфері наукової, дослідницької та викладаць-
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кої діяльності, належачи до системи міжна-
родного права з питань освіти, науки і куль-
тури, здійснюють нормативно-правове ре-
гулювання трудових відносин у відповідних 
видах діяльності або праці, які самі по собі 
не належать до усталених предметів норма-
тивно-правового регулювання в рамках сис-
теми міжнародного трудового права. Попри 
це, зазначені міжнародно-правові стандарти 
ЮНЕСКО відтворюють змістовно-смислову 
та нормативну сутність сучасного трудового 
права, яке у своєму міжнародному вимірі є 
кодифікованим у джерелах права МОП. За-
вдяки цьому можна дійти до висновку про 
наявність міжгалузевого зв’язку між трудо-
вими нормами міжнародного права у сфері 
освіти, науки і культури та нормами міжна-
родного трудового права.
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SUMMARY 
The present paper considers and analyses the 

system of international legal regulative standards 
for labor relations in science, research and 
teaching. The author reveals and justifi es the inter-
branch character of widely known operative norms 
of international scientifi c, research and teaching 
law which reproduce normative provisions of 
international labor law.
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Статтею 201 Цивільного кодексу Украї-
ни здоров’я визнано одним із особистих не-
майнових благ, що охороняється цивільним 
законодавством [1]. Проте на сьогодні зали-
шається не визначеним законодавчо як по-
няття здоров’я, так і його цивільно-правовий 
режим. 
Дослідженням обраної теми займали-

ся такі провідні вчені, як: М.М. Агарков, 
С.С. Алексєєв, М.О. Баймуратов, Н.С. Кузне-
цова, С.О. Сліпченко, О.В. Соболєв, Р.О. Сте-
фанчук, О.В. Синєгубов, Ю.К. Толстой, 
К.А. Флейшиць, Є.О. Харитонова, С.А. Чер-
нишова, Я.М. Шевченко, М.Я. Шимінова, 
Р.Б. Шишка та інші.
Здоров’я, як немайнове благо, виступає 

об’єктом права на здоров’я, як особистого 
немайнового права фізичної особи. Тому все 
більшої актуальності на необхідність набуває 
думка про закріплення у законодавстві понят-
тя «право на здоров’я». На думку вчених, цей 
термін є найкращим з точки зору відповіднос-
ті міжнародним документам та угодам та най-
більш часто використовується на міжнародно-
му рівні, та найголовніше – він допомагає усві-
домити, що мова йде не тільки про охорону 

здоров’я, але й про право на низку умов, без 
яких неможливим є здоров’я [2, с. 20].
Проте, окремі науковці взагалі не вважа-

ють за необхідне виділяти з-поміж інших осо-
бистих немайнових прав таке право, оскільки 
воно має конституційно-правову природу [3, 
с. 3-9]. Інші цілком погоджуються з уже існую-
чою цивільно-правовою регламентацією, що 
існує в межах права на охорону здоров’я та 
вважають її достатньою [4, с. 20].
О.М. Калітенко підтримує існування за-

гального права на здоров’я та розуміє під ним 
передбачену законом можливість фізичної осо-
би знаходитись у стані повного фізичного, ду-
шевного і соціального благополуччя шляхом 
реалізації закріплених у законодавстві право-
мочностей. Разом з тим вказаний науковець за-
значає, що активні повноваження носія права 
на здоров’я повинні включати в себе: право на 
охорону здоров’я, право на усунення небезпе-
ки, що загрожує здоров’ю, право на медичну 
допомогу, право на інформацію про стан свого 
здоров’я, право на таємницю про стан свого 
здоров’я, права фізичної особи, яка перебуває 
на стаціонарному лікуванні [5, с. 71]. 
Л.О. Красавчикова вбачає за необхідне 

розширити структуру права на здоров’я та 
включити: право на отримання кваліфіко-
ваної медичної допомоги, право на сучасну 
лікарську допомогу, право на оплатне ква-
ліфіковане протезування, право на косме-
тологічне лікування, право на донорство та 
трансплантацію, право на участь у медичному 
експерименті, право на екологічне та санітар-
но – епідеміологічне благополуччя і радіацій-
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ну безпеку, право на інформацію про стан 
здоров’я та фактори, що впливають на нього, 
право на відшкодування шкоди, право та по-
важне та гуманне ставлення з боку медичного 
та обслуговуючого персоналу, вибір лікаря, 
лікувально-медичного закладу, проведення 
за його проханням консиліуму, консультації 
спеціалістів та інших медичних послуг, пра-
во на доступ адвоката чи іншого законного 
представника,право на забезпечення умов 
для відправлення релігійних обрядів тощо [6, 
с. 176]. 
Вищенаведену думку підтримують також 

Т. Гурська та І.Х. Бабаджанов, вважаючи що 
право на здоров’я повинно включати й інші 
набори прав [7;8 с. 38; с.116]. 
Проте, з даним висновками важко пого-

дитись, оскільки відповідно до них право на 
здоров’я є не окремим правом, а сукупністю 
прав. Крім того в такому випадку право на 
здоров’я включає в себе окремі суб’єктивні 
права, а не правомочності фізичної особи, 
щодо здійснення цього права. А окремі із ви-
щезазначених прав не можуть бути віднесені 
до категорії прав, які забезпечують природне 
існування фізичної особи. 
Право на здоров’я, як і будь-яке 

суб’єктивне право, складається із низки по-
вноважень, які носять активний та негатив-
ний аспект. 
До активних повноважень слід віднести 

можливість володіння таким благом та мож-
ливість його використання. У деякій літерату-
рі до складу цих повноважень відносять також 
розпорядження власним здоров’ям [9, с. 76].
Проаналізуємо кожне з таких актив-

них повноважень. Так, володіння власним 
здоров’ям фізична особа здійснює впродовж 
свого життя. Воно не може буде вилучене в 
особи або передане іншій особі, оскільки воно 
забезпечує цілісність та існування в реально-
му світі, є невід’ємним. 
Використання власного здоров’я полягає 

у тому, що фізична особа сама може визначати 
свою поведінку щодо власного здоров’я, яка 
спрямована на його покращення та підтри-
мання або навіть на його погіршення. 
Право на здоров’я полягає також у закрі-

пленні вимоги до всіх утримуватись від будь-
яких порушень даного права чи створення 
перешкод щодо його здійснення.

Суттєвою особливістю щодо реалізації по-
вноважень на захист права на здоров’я є те, 
що в окремих випадках воно має додаткову 
регламентацію. Так, наприклад, коли шкода 
завдається каліцтвом чи іншим ушкоджен-
ням здоров’я фізичної особи, то особливості 
відшкодування такої шкоди встановлюється 
відповідними статтями Цивільного кодексу 
України. 
Таким чином, з огляду на вищевикла-

дене можна дійти до висновку, що право на 
здоров’я є особистим немайновим правом 
фізичної особи, що виражається у володінні 
здоров’ям, його використанні у встановлених 
законом межах та захисті. 
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SUMMARY 
The article analyzes the right to health as moral 

rights. Established its legal nature, content. Disclose 
the the powers of a physical person, on exercising its 
right to health.
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ÑÒÐÀÕÎÂÈÕ ÏÐÀÂÎÂ²ÄÍÎÑÈÍ

Статья посвящена исследованию отдель-
ных проблемных аспектов судебного рассмо-
трения дел, возникающих из страховых пра-
воотношений. Автор анализирует отдельные 
категории страховых споров. 

Ключові слова: страховий спір, страхове відшко-
дування, договір страхування, набрання чинності до-
говором, страхова виплата, регрес, суброгація. 

 ²ËÜ×ÅÍÊÎ Àíòîí Â³êòîðîâè÷ - ñòàðøèé âèêëàäà÷ êàôåäðè ïðàâîâèõ 
â³äíîñèí ÏÂÍÇ Óí³âåðñèòåòó íîâ³òí³õ òåõíîëîã³é

Справи у сфері страхування хоча і не від-
несені сучасною наукою та практикою до 
категорії складних справ,  втім є одними з 
найскладніших, що в більшій мірі поясню-
ється певним відставанням законодавчих 
новацій від динамічних правовідносин, що 
спричинило вільне трактування  юристами  
страхових компаній законодавчих вимог, 
які покладались в основу договорів страху-
вання, а за умови відсутності єдиної судової 
практики, зумовило неоднаковість право-
застосування, в результаті чого судді з вели-
чезним трудом намагались зорієнтуватись у 
законодавчих нюансах  страхового права та 
здебільшого вважали, що якщо договір під-
писаний страхувальником та не суперечить 
законодавству, він має силу, а його положен-
ня мають виконуватись попри їх очевидну 
невигідність для страхувальника, а інколи 
навіть відвертий обман. 
До цього слід додати, проведений аналіз 

судової практики розгляду цивільних спорів, 
що випливають із договорів страхування, 
здійсненні узагальнення судової практики 
судами вищих інстанцій дають можливість 

стверджувати, що  попри зміни та доповнення 
до законодавства залишається велика частина 
норм, які допускають неоднозначність їх тлу-
мачення та використання, що призводить до 
виникнення спірних ситуацій на різних ста-
діях їх застосування, починаючи від моменту 
укладення договору та закінчуючи його ви-
конанням. 
Так, варто приділити увагу справам, у 

яких предметом спору є сама наявність чин-
ного договору, яка не визнається стороною. 
У договірних зобов’язаннях важливо встано-
вити момент, з якого вони виникають, змі-
нюються або припиняються, а також вини-
кають конкретні права та обов’язки у сторін 
договору. За загальним правилом передба-
ченим ч. 2 ст. 631 ЦК України,  договір на-
бирає чинності з моменту його укладення, 
оскільки саме з цим моментом законодавець 
пов’язує набрання ним юридичної сили, 
тобто обов’язковість для сторін його умов, 
отже саме момент укладення договору має 
надзвичайно важливе значення.  
Згідно з нормами ст. 638 ЦК України до-

говір є укладеним, якщо сторони в належній 
формі досягли згоди з усіх істотних умов до-
говору. Істотними є умови про предмет дого-
вору, умови, що визначені законом як істот-
ні або є необхідними для договорів даного 
виду, а також усі ті умови, щодо яких за зая-
вою хоча б однієї зі сторін має бути досягнуто 
згоди. У свою чергу, ч.2 ст. 639 ЦК України 
передбачає, що якщо сторони домовились 
укласти договір у певній формі, він вважа-
ється укладеним з моменту надання йому 
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цієї форми. Однак, не завжди договір вва-
жається укладеним, якщо сторони в належ-
ній формі досягли згоди з усіх істотних умов 
договору. Це випадки, коли сторони відпо-
відно оформлюють свої відносини реальним 
договором, тобто коли поряд з укладенням 
договору вимагається передання майна або 
вчинення іншої дії. У такому разі момен-
том укладення договору є момент передан-
ня відповідного майна або вчинення певної 
дії, що передбачене ч. 2 ст. 640 ЦК України. 
Особливістю договору обов’язкового стра-
хування є момент набрання ним чинності, 
що збігається у часі не стільки з фактом його 
укладення (підписання сторонами), скільки 
з моментом  внесення  страхувальником пла-
ти по даному договору. Так, згідно зі ст. 983 
ЦК України, договір страхування набуває 
чинності з моменту внесення страхувальни-
ком першого страхового внеску, якщо інше 
не встановлено договором. Аналогічний 
підхід міститься у ч. 3 ст. 18 Закону Украї-
ни «Про страхування» [10], яка передбачає, 
що договір набуває чинності з моменту вне-
сення страхового платежу, якщо інше не пе-
редбачено умовами страхування. В даному 
випадку законодавець, по суті, визнає до-
говір страхування реальним договором та 
встановлює момент набрання ним юридич-
ної сили внаслідок оплати договору, що зда-
ється доволі дивним, оскільки договір стра-
хування є консенсуальним договором. Така 
позиція законодавця спричинена бажанням 
спростити процедуру оформлення догово-
рів страхування, оскільки не завжди є мож-
ливість внесення оплати по договору саме 
в момент його укладання. Разом з тим таке 
спрощення створює ситуацію, коли сторони, 
дійшовши згоди щодо всіх істотних умов до-
говору, затвердили його підписами, але не 
набувають цивільних прав та обов’язків, на 
досягнення яких було спрямоване їх волеви-
явлення, оскільки через об’єктивну немож-
ливість здійснення оплати в момент підпи-
сання він залишається неукладеним, тобто, 
будучи оформленим документом, договір не 
відбувся як юридичний факт. Тут питання 
полягатиме не тільки у вимогах законодав-
ства, а й у фіксації факту передачі коштів як 
у договорі, так і в інших платіжних докумен-
тах. Так, страховиком видано підписаний 

та оформлений страховий поліс (або інший 
документ аналогічного характеру), а страху-
вальник, у свою чергу, вніс відповідну опла-
ту за цим договором, отже, між сторонами 
досягнуто цілковитої згоди по всіх істотних 
умовах, але перелічені питання мають бути 
зафіксовані. 
Зрозуміло, що договір, який не набрав 

чинності, не породжує ні прав, ні юридич-
них обов’язків для сторін, а отже, є під-
ставою для відмови страховика у виплаті 
страхового відшкодування в разі настання 
страхового випадку. Ситуація, коли страху-
вальник свідомо знехтував своїм обов’язком 
щодо оплати договору, є зрозумілою, втім 
неоднозначність положень вказаної статті 
призводять до випадків, коли особа, спла-
тивши визначену суму, а отже, сприймаючи 
свій обов’язок належним чином виконаним, 
отримує відмову у виплаті через відсутність 
на рахунку оплати договору страховика на 
момент настання страхового випадку, що, 
зрозуміло, призводить до виникнення чис-
ленних спірних ситуацій та звернень грома-
дян до суду.  Така ситуація, як правило, ви-
никає, коли сплачена сума страхувальником 
у безготівковому розрахунку не надійшла 
на рахунок страховика, і саме в цей про-
міжок часу стався страховий випадок. У та-
кому разі ми маємо неоднозначну ситуацію, 
страхувальник належним чином виконав 
свої зобов’язання, втім через технічні осо-
бливості безготівкового розрахунку, які не 
залежать від його волі, оплата не надійшла 
вчасно, а договір вважається таким, що не 
набрав чинності, попри погоджену позицію 
сторін та фактичну оплату договору. Подібні 
за змістом ситуації виникають і в тому випад-
ку, коли окремі страхові агенти не вносять 
отримані від страхувальників кошти в стра-
хову компанію тощо.
Отже, вважаємо за необхідне внести змі-

ни до ч. 3 ст. 18 Закону України «Про стра-
хування» та ст. 983 ЦК України, передбачив-
ши загальний порядок набрання юридичної 
сили консенсуальним договором, тобто з мо-
менту його укладення, що надасть поштовх 
для впорядкування фінансових операцій між 
страховиками та страхувальниками в части-
ні фіксації факту, отриманого за договором 
страхового платежу ( або першої частини 
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платежу ) безпосередньо в момент укладен-
ня договору (наприклад – шляхом видачі ка-
сового чеку), що позитивно відобразиться на 
зменшенні кількості судових справ. 
Іншим спірним питанням, що стає приво-

дом звернення до суду є питання щодо роз-
міру страхового відшкодування. Більшість 
спорів виникає саме із договорів страхуван-
ня цивільної відповідальності. За змістом ст. 
1166 ЦК України завдана майнова шкода 
відшкодовується у повному обсязі особою, 
яка її завдала. У свою чергу, ст. 1194 ЦК 
України передбачає, що особа яка застраху-
вала свою цивільну відповідальність, у разі 
недостатності страхової виплати (страхового 
відшкодування) зобов’язана сплатити по-
терпілому різницю між фактичним розміром 
шкоди і страховою виплатою (страховим від-
шкодуванням). Тобто законом передбачено, 
що страховик несе відповідальність за стра-
хувальника в межах  суми страхової виплати 
(страхового відшкодування). При визначен-
ні розміру та способу відшкодування шкоди, 
завданої майну потерпілого, слід враховува-
ти положення статті 1192 ЦК України, яка 
передбачає, що при відшкодуванні шкоди 
як у натурі, так і при відшкодуванні реаль-
них збитків потерпілий має право вимагати 
відшкодування упущеної вигоди.
Таким чином, актуальним питанням є 

визначення розміру матеріальної шкоди, 
а отже, і меж матеріальних наслідків для 
учасників конфлікту.  Так, «Методикою то-
варознавчої експертизи та оцінки колісних 
транспортних засобів»[9], затвердженою 
наказом Міністерства юстиції України та 
Фондом державного майна України від 24 
листопада 2003 р. № 142/5/2092, а саме у 
п. 3.9  передбачено, що фізичний знос обу-
мовлюється погіршенням технічного ста-
ну КТЗ унаслідок експлуатаційного  зносу  
його  складників. Разом з тим, якщо для від-
новлення попереднього стану речі, що мала 
певну зношеність (наприклад, автомобіля), 
було використано нові вузли, деталі, комп-
лектуючі частини, у тому числі іншої моди-
фікації, що випускаються в обмін знятих із 
виробництва однорідних виробів, особа, від-
повідальна за шкоду, не має права вимагати 
врахування зношеності майна або меншої 
вартості пошкоджених частин попередньої 

модифікації. Зношеність пошкодженого 
майна враховується у випадках стягнення 
на користь потерпілого вартості такого май-
на (у разі відшкодування збитків). Разом з 
тим доволі часто страхова компанія, маючи 
на меті мінімізацію своїх витрат, бере у роз-
рахунок не фактичний фізичний знос тран-
спортного засобу, його стан, комплектацію 
та інші чинники, а обмежується лише роком 
випуску транспортного засобу та середньою 
вартістю складових частин, необхідних для 
відновлювального ремонту, що значно змен-
шує калькуляцію ремонту, тоді як реальний 
кошторис є значно більшим. Зрозуміло, що 
така ситуація не задовольняє постраждалу 
сторону конфлікту і вирішення даного пи-
тання переноситься до зали судових слу-
хань. Такого роду конфлікти доволі успішно 
вирішуються судами, втім потребують зна-
чних  додаткових як матеріальних, так і ча-
сових витрат, адже предметом доказування 
виступає розмір заподіяних збитків, визна-
чення якого, як правило, відбувається в рам-
ках призначеної судом експертизи, що саме 
по собі може затягнути час розгляду справи, 
що, у свою чергу, не сприяє ані захисту прав 
осіб, ані авторитету судової влади, оскільки 
протягом всього часу розгляду справи тран-
спортний засіб залишається пошкодженим 
або навіть непридатним для експлуатації, 
тобто відновлення порушеного права особи 
не відбувається. 
Причинами цієї проблеми є відсутність 

чітко визначених строків, порядку прове-
дення судових експертиз на рівні закону, 
а також відповідальності експерта за необ-
ґрунтовану затримку у проведенні експер-
тизи. Зокрема, ні в Законі України «Про 
судову експертизу» [11], ні в решті законів, 
що регулюють діяльність експерта цих по-
ложень немає, що здається доволі дивним, 
оскільки строкам у праві відведено виключ-
ну роль. Отже, пропонуємо передбачити в 
нормах Закону України «Про судову експер-
тизу», ЦПК України та інших процесуаль-
них законах,  законодавчо визначити мак-
симальний строк проведення експертизи та 
передбачити можливість його пролонгації у 
виключних випадках за  вмотивованим кло-
потанням експерта та за погодженням з осо-
бою (органом), що її призначила. 
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Проблемною також є практика вирішен-
ня страхових справ у порядку  регресу та 
суброгації.  Така ситуація спричинена від-
сутністю належної уваги як у чинному за-
конодавстві, так і в сучасній правовій науці 
до суттєвої різниці в поняттях «регрес» та 
«суброгація». Більше того, склалась ситуація, 
коли частина фахівців ці поняття ототож-
нює, інша частина взагалі не визнає існуван-
ня суброгації у страхуванні, решта наполя-
гає на необхідності законодавчої диференці-
ації цих двох понять. 
Для розв’язання даної проблеми, перш 

за все, слід звернутись до визначення даних 
понять, що дозволить розмежувати їх право-
вий зміст та визначити випадки, в яких вони 
мають бути застосовані з огляду на їх право-
ву природу, а отже, і призначення.  Щодо 
правового змісту такого явища, як «регрес», 
яке також іменується «регресна вимога» або 
«зворотна вимога», у нормах як загального, 
так і спеціального спрямування визначено 
понятійний зміст, а саме: ст. 1191 ЦК Укра-
їни передбачає, що особа, яка відшкодувала 
шкоду, завдану іншою особою, має право 
зворотної вимоги (регресу) до винної осо-
би у розмірі виплаченого відшкодування, 
якщо інший розмір не встановлений зако-
ном. Варто вказати, що даний механізм вико-
ристовується вже достатньо давно, а питанням 
його актуальності присвячені окремі праці на-
уковців у різні часи. Так, ще в середині ХХ ст. 
правники відзначали виключну роль регре-
су та наголошували на необхідності комп-
лексного підходу до визначення його місця 
в засобах захисту цивільних прав,  зокрема,  
І.Б. Новицький відзначив: «Роль права ре-
гресу у відносинах між соціалістичними ор-
ганізаціями в цей період набуває особливого 
значення з огляду широкого кооперування 
при виконанні ними зобов’язань щодо по-
ставки, підряду і. т. д. Справа в тому, що 
несправність хоча б одного учасника таких 
відносин дезорганізує всю систему зв’язків і 
взаємовідносин сторін, а це не може не по-
значитися на їх майнових інтересах. Той чи 
інший учасник цих відносин неминуче несе 
збитки або в силу стягнення з нього санкцій 
за неналежне виконання зобов’язань, або в 
силу відшкодування збитків кредиторові. 
Цей збиток несе нерідко не сам порушник, 

а інший учасник кооперування. Між тим, 
як принцип соціалістичної законності, так і 
послідовне здійснення принципу господар-
ського розрахунку вимагають, щоб всі не-
вигідні наслідки своєї діяльності ніс поруш-
ник» [3, с. 132].  Як ми бачимо, під фактором, 
що спонукає до розвитку теорії регресного 
захисту, автор бачить зростаючу роль коопе-
ративного руху тих часів, що є своєрідним 
прообразом сучасного підприємництва.
Варто визнати, що і на сьогоднішній 

день, попри велику кількість наукових здо-
бутків та вирішення переважної більшості 
спірних питань навколо теорії регресної ви-
моги, через невпинний розвиток суспільних 
відносин, все ще залишаються питання тео-
рії та практики, що потребують уваги, і од-
ним з таких є питання розмежування понять 
«регрес» і «суброгація». 
Механізм регресної вимоги, як один з ме-

ханізмів захисту прав кредитора за сучасних 
економічних умов та розвитку підприємни-
цтва, має величезне значення, що підтвер-
джується широтою практики його застосу-
вання, оскільки цивільно-правові відносини 
характеризуються різноманіттям суб’єктів та 
форм, а отже, можуть призвести до немож-
ливості виконання зобов’язання саме ви-
нною особою через ряд суб’єктивних факто-
рів або в силу існуючого договору чи закону, 
коли за винну особу має відповідати інша. 
Також не варто забувати хоча й про похідну 
в цьому аспекті, втім дуже важливу виховну 
функцію, яку несе в собі покарання винної 
особи, в тому числі майнове. 
У свою чергу, страхування (майна, відпо-

відальності тощо) відіграє величезну роль у 
формуванні сучасного правового суспільства 
в контексті заходів захисту майнових прав 
учасників правовідносин, тому особливого 
значення набуває розробка концепції права 
«зворотної вимоги» саме у страхуванні, що 
врахує специфіку страхових правовідносин 
та дозволить якнайкраще захистити майнові 
права суб’єктів, у тому числі в судовому по-
рядку. 
Слід вказати, що право регресної вимо-

ги  в чинному законодавстві визначено на 
належному рівні та з приводу його викорис-
тання на загальному рівні, здебільшого не 
виникає проблем за винятком випадків, що 
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стосуються справ у сфері страхування. Разом 
з тим попри всю, здавалося б, простоту такої 
концепції та беззаперечної можливості вико-
ристання існуючої моделі регресу в страху-
ванні такий підхід не вирішує ряду суттєвих 
питань, що криються у практиці застосуван-
ня регресної вимоги у страхових справах, зо-
крема, під час стягнення  шкоди в судовому 
порядку.
Як нами вже було зазначено, загальне 

право на регрес закріплено у ст. 1191 ЦК 
України, втім зрозуміло, що загальна норма 
не може передбачити всю специфіку стра-
хових правовідносин, отже, постає питання 
щодо впровадження спеціального правово-
го інституту – права зворотної вимоги у стра-
хових правовідносинах. 
Такою спробою є  ст.  993 ЦК України та 

ст. 27 Закону України «Про страхування», 
якими  передбачено, що до страховика, який 
виплатив страхове відшкодування за дого-
вором майнового страхування, у межах фак-
тичних витрат переходить право вимоги, 
яке страхувальник або інша особа, що одер-
жала страхове відшкодування, має до особи, 
відповідальної за завдані збитки.  
Вказані норми відносяться до норми спе-

ц   іального призначення, а отже, мають вре-
гульовувати ситуації, пов’язані суто зі стра-
хуванням. Аналіз даних норм дає підстави 
стверджувати, що їх правовий зміст спрямо-
ваний на забезпечення захисту майнового 
інтересу страховика, що здійснив страхове 
відшкодування за договором майнового 
страхування, шляхом звернення до винної 
особи, тобто дані правовідносини визнача-
ють підстави та право регресу в страхуванні, 
що дістав назву «суброгація», хоча сама ре-
дакція не містить цього терміну.
Отже, складається ситуація, коли в на-

явності є два механізми захисту порушеного 
права, що конкурують один з одним, а отже, 
є необхідність їх чіткого розмежування та 
виокремлення, оскільки вони не тільки є 
різними за їх механізмом дії, вони також ма-
ють різну сферу застосування та призводять 
до різних правових наслідків, що по суті, і 
пояснює їх одночасне існування в правовому 
просторі. 
Право суброгації має дещо обмежені 

випадки застосування та використовуєть-

ся виключно у майновому страхуванні, тоді 
як право регресу може бути застосоване в 
будь-якій ситуації відшкодування шкоди 
третьою особою, крім випадків, коли вимо-
га має бути реалізована через суброгацію.  
Таким  чином, під час розгляду справ про 
страхування, у яких має місце вимога стра-
ховика до заподіювача шкоди,  суди мають 
чітко розмежовувати випадки звернень у 
порядку регресу від процедури суброгації, 
що можливо зробити вже під час підготовки 
справи до судового розгляду, маючи в роз-
порядженні зміст позовної заяви та докази, 
якими обґрунтовується  позиція сторони по 
справі, що дозволить вирішити ряд суттєвих 
процесуальних питань та досягти  мети судо-
чинства – правосуддя.    
Істотною відмінністю також є різний 

суб’єктний склад, оскільки під час суброгації 
відбувається заміна сторони у вже існуючому 
зобов’язанні, що дозволяє страхувальнику 
на підставі договору передати своє право ви-
моги страховику для реалізації цієї вимоги, 
тоді як в порядку регресу між тими й самими 
сторонами одне зобов’язання замінює інше. 
Тобто фактично законодавством передба-
чено різні моделі формування та реалізації 
права вимоги. Так, у порядку суброгації – 
за рахунок заміни сторони у зобов’язанні,  
в регресі  – внаслідок виникнення нового 
зобов’язання.
Крім зазначеного, також існує суттєва 

відмінність у матеріальній складовій регре-
су та суб рогації. При суброгації страховик 
може  розраховувати на відшкодування суми 
в межах фактичних витрат, тобто в межах 
тієї суми, яка була ним виплачена страху-
вальнику. У свою чергу, при регресі страхо-
вик вправі задовольнити свою вимогу в по-
вному обсязі, включаючи штрафні санкцій та 
інфляційні втрати.
Втім, найбільш важливим і таким, що 

створює ряд проблем у судовій практиці, 
прийнято вважати питання щодо перебігу 
строку позовної давності, оскільки існує сут-
тєва різниця у його відліку залежно від си-
туації та механізму звернення. Так, початок 
перебігу позовної давності для регресних 
зобов’язань, згідно з ч.6 ст. 261 ЦК України, 
починається від дня виконання основного 
зобов’язання, тобто в нашому випадку – з 
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моменту виплати страхового відшкодуван-
ня. У свою чергу, при суброгації початок 
перебігу позовної давності, в силу положень 
ст. 261 ЦК України, починається від дня ви-
конання основного зобов’язання. 
З урахуванням наведеного аналізу осо-

бливостей розгляду та вирішення справ, 
що виникають із страхових правовідносин, 
зазначимо, що в першу чергу, суду слід вра-
ховувати специфіку правового регулюван-
ня конкретних страхових правовідносин, 
а також аналізувати проблемні питання, 
пов’язані з розглядом страхових справ су-
дами, що має призводити до удосконален-
ня нормативної бази та практики розгляду 
справ судами.  
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АНОТАЦІЯ 
Стаття присвячена дослідженню окре-

мих проблемних аспектів судового розгляду 
справ, що виникають із страхових правовідно-
син. Автор аналізує окремі категорії страхо-
вих спорів. 

SUMMARY 
The article investigates certain problematic 

aspects of judicial review cases arising from 
insurance relations. The author analyzes certain 
categories of insurance disputes.
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ÑÓÄÎÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÀ: ÎÑÍÎÂÍÛÅ ÏÎÄÕÎÄÛ 

È ÏÐÎÁËÅÌÛ

Стаття присвячена дослідженню основ-
них підходів і проблем визначення поняття 
ефективності цивільного судочинства. Ав-
тор розглядає обґрунтовані в науці позиції, 
пов’язані з використанням мети, результатів 
і засобів процесуальної діяльності в якості 
критеріїв його ефективності. Аналізуються 
різні точки зору на співвідношення і взаємодію 
зазначених критеріїв. Приділяється увага до-
триманню належної процедури як критерію 
ефективності цивільного судочинства. Уза-
гальнюються найбільш суттєві проблеми і 
формуються основні підходи до подальшого 
дослідження категорії ефективності.

Ключевые слова: гражданское судопроизводство, эф-
фективность, цель судопроизводства, результаты про-
цессуальной деятельности, надлежащая процедура.
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Современное развитие гражданского 
процесса повсеместно связано с использо-
ванием такой характеристики, как эффек-
тивность. Соответственно, актуализируется 
проблема конкретизации содержания этой 
категории, направленная, прежде всего, на 
унификацию ее использования в науке граж-
данского процессуального права, законода-
тельстве и судебной практике. Теме эффек-
тивности посвящены работы М. А. Плюхи-
ной, С. Ф. Демченко, С. А. Короеда, А. В. Ци-
хоцкого и многих других авторов. Однако, 
единство взглядов не достигнуто, а совре-
менные реалии ставят перед исследовате-
лями дополнительные задачи углубления и 
корректировки научных положений в соот-
ветствии с потребностями развития право-

вой науки. В частности, целью этой статьи яв-
ляется анализ основных научных подходов 
к определению понятия «эффективность» в 
гражданском судопроизводстве и выявление 
основных проблем в этой плоскости.
В процессуальной науке реализованы 

различные подходы к толкованию понятия 
эффективности, среди которых доминирует 
представление о том, что цель судопроизвод-
ства является критерием его эффективности.
Так, М. А. Плюхина приходит к выво-

ду, что эффективность судопроизводства по 
гражданским делам – это способность в ходе 
осуществления правосудия достигать цели и 
разрешать задачи, установленные граждан-
ским процессуальным законом [1, с. 27].
А. В. Цихоцкий полагает, что эффектив-

ность правосудия по гражданским делам есть 
способность (свойство) правосудия как вида 
осуществляемой судом в установленной за-
коном гражданской процессуальной форме 
государственной деятельности по рассмотре-
нию и разрешению конкретных судебных 
дел с вынесением по ним законных, обо-
снованных и справедливых постановлений 
обеспечивать при определенных условиях 
достижение социально значимых целей. Эта 
способность характеризуется отношением 
фактически достигнутого правосудием уров-
ня целей к нормативно установленному зако-
ном [2, с. 18]. 
При этом некоторые авторы рассма-

тривают цель как критерий эффективности 
гражданского судопроизводства на индиви-
дуальном уровне. Например, М. С. Шакарян 
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утверждает, что эффективность правосудия 
– достижение цели судебной защиты, задач 
правосудия. Для конкретного граждани-
на или организации правосудие доступно и 
эффективно, если его субъективные права, 
свободы или охраняемые законом интересы 
защищены судом, дело рассмотрено своевре-
менно и правильно, т.е. вынесено законное 
и обоснованное, аргументированное и спра-
ведливое решение. Но само по себе решение 
не всегда означает, что цель правосудия до-
стигнута, право защищено. Эффективность 
правосудия зависит, в основном, не от суда, а 
от деятельности судебных приставов-испол-
нителей [3].
Отдельные ученые, поддерживая идею 

о главенстве целей как критерия эффек-
тивности, отдают предпочтение не юри-
дическим (нормативно закрепленным), а 
социальным целям, на достижение кото-
рых направлена норма права. В частности, 
Л. Л. Сабирова полагает, что эффектив-
ность правосудия по гражданским делам 
можно определить в виде соотношения 
между фактическим результатом их дей-
ствия и теми социальными целями, для до-
стижения которых эти нормы были приня-
ты [4, с. 7]. Оспаривая подобные взгляды, 
С. Б. Швецов, в свою очередь, доказывает, 
что определение эффективности право-
применительной деятельности должно осу-
ществляться на основе такого критерия, 
как достижение юридических целей при-
меняемой нормы, а отнюдь не социальных 
целей, так как последние слишком широки 
и всеобъемлющи, и достижение их проис-
ходит не одномоментно [5, с. 7]. 
Таким образом, практически единоглас-

ное признание учеными целей в качестве 
критерия эффективности сопряжено с про-
блемами конкуренции юридических и соци-
альных целей, а также с наличием общего и 
индивидуального их понимания.
Наряду с констатацией значения цели, 

ряд ученых также указывает на результат 
как необходимый аргумент для установле-
ния эффективности.
Н. А. Чечина рассматривает эффектив-

ность судопроизводства как соотношение 
между фактическим результатом и теми со-
циальными целями (конституционными за-

дачами), для достижения которых судебные 
органы созданы [6, с. 31]. 
С. А. Короед определяет эффективность 

гражданского судопроизводства как результа-
тивность судебной гражданской процессуаль-
ной деятельности и ее последствий (матери-
ально-правовых и процессуальных), которая 
обусловлена определенным в ст. 1 ЦПК Укра-
ины заданиями гражданского судопроизвод-
ства и направлена на его оптимальное испол-
нение с целью прекращения гражданско-пра-
вового спора между сторонами [7, с. 4].
Рассмотрев цель в качестве критерия эф-

фективности акта суда, С. А. Семыкина при-
шла к выводу о том, что только по результа-
там оценивают эффективность самого акта 
арбитражного суда, как он выполнил основ-
ную свою цель – защита и восстановление 
законных прав или нарушенных интересов 
в действительности субъектов предпринима-
тельской деятельности [8, с. 17].
А. К. Гагиев выделяет следующие основ-

ные признаки понятия эффективности граж-
данского и арбитражного процессуального 
права: наличие результатов регулятивного 
воздействия права на общественные отно-
шения и соответствие таковых результатов 
ценностной ориентации права [9, с. 6].
Анализируемое направление развития 

научной мысли акцентирует внимание на 
понятии результата судопроизводства, рас-
сматриваемого в качестве объекта сравне-
ния с его целями. При этом актуализируется 
проблема того, что же собственно считать ре-
зультатом гражданского судопроизводства.
Многие ученые также указывают на роль 

средств в формировании понятия эффектив-
ности.
Например, Б. В. Вершинин называет об-

щими критериями оценки эффективности 
судебной защиты – : цель, средства и резуль-
тат [10, с.13]. 
Л. А. Алексеева считает верным под-

ход, при котором понятие «эффективность» 
должно рассматриваться в комплексе «цель 
– средства – результаты (соотношение соци-
альной пользы и возможного общественного 
вреда)» [11, с. 8]. 
С. А. Семыкина утверждает, что для эф-

фективного функционирования любой нор-
мы цель и средства должны находиться в 
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определенном соотношении друг с другом. 
Несоответствие выбранных средств целям 
приводит к существенному снижению или 
полной утрате его эффективности [8, с. 17]. 
Подобный подход раскрывает проблему 

роли средств в определении эффективности 
и реализуется, среди прочего, в следующих 
вопросах: исчерпывается ли эффективность 
гражданского судопроизводства его резуль-
тативностью; что собственно должно рассма-
триваться как средства, используемые в про-
цессуальной деятельности; каково соотно-
шение результативности судопроизводства 
с его затратностью в контексте определения 
эффективности.
Также следует упомянуть позиции тех 

ученых, которые, среди прочих критериев 
эффективности, подчеркивают роль соблю-
дения процедуры.
Так, С. Ф. Демченко отмечает, что эффек-

тивное судопроизводство – это правосудие, 
которое осуществляется в рамках надлежа-
щей судебной юрисдикции, в соответствии 
со справедливым законодательством, по 
рациональным судебным процедурам, осу-
ществляемым в разумные сроки, а принятые 
судебные решения исполняются в установ-
ленные сроки [12, с. 6 – 7]. 
И. В. Губенок полагает, что эффективное 

правосудие – это рассмотрение и разрешение 
судом отнесенных к его компетенции споров 
в установленной процессуальным законом 
процедуре, с соблюдением процессуальных 
сроков, основанные на правильном установ-
лении достоверности фактов и точном при-
менении к ним закона, отвечающие принци-
пам справедливости, равенства, законности 
и обеспечивающие реальную защиту нару-
шенных прав и законных интересов лица, 
обратившегося в суд [13, с.9].
Т. Г. Морщакова утверждает, что каче-

ство правоприменительной деятельности 
суда определяется строгим соблюдением 
адресованных ему норм [14, с.11].
По мнению Б. В. Вершинина специальны-

ми показателями оценки эффективности вы-
ступают: 1) доступность судебной защиты; 2) 
оперативность ее осуществления; 3) качество 
судебных актов; 4) их исполнение [10, с. 13].
Подобное толкование актуализирует 

проблему анализа значения надлежащей 

процедуры для установлении эффективно-
сти гражданского судопроизводства. В част-
ности, требуют рассмотрения следующие 
вопросы: является ли соблюдение надлежа-
щей процедуры критерием эффективности? 
Каково соотношение результативности и со-
блюдения надлежащей процедуры в контек-
сте определения эффективности граждан-
ского судопроизводства? Какая процедура 
может быть признана надлежащей?
Таким образом, исследование предло-

женных в науке моделей эффективности 
гражданского судопроизводства открывает 
целый ряд доктринальных проблем, рассмо-
трение которых составляет неотъемлемую 
часть пути формирования понятия эффек-
тивности как объемной и многоуровневой 
характеристики гражданского судопроиз-
водства. Обращение к научным наработкам 
подчеркивает тот факт, что доктринальное 
обоснование конструкции эффективности 
гражданского судопроизводства требует 
установления основных элементов и анали-
за наиболее существенных внутренних свя-
зей системы процессуальной деятельности 
по рассмотрению и разрешению граждан-
ских дел. При этом первоочередное значе-
ние приобретает определение категорий, 
опосредующих основные элементы про-
цессуальной деятельности, и толкование 
их содержания. Немаловажным фактором 
последовательности концепции эффектив-
ности гражданского судопроизводства явля-
ется функционирование гражданского про-
цессуального права в качестве социального 
регулятора, толкование механизма процес-
суально-правового регулирования и взаи-
модействия нормативно-правовой сферы с 
правореализационной. Кроме того, имеют 
место проблемы сочетания общего и инди-
видуального в гражданском процессе, соот-
ношения публичных и частных интересов, 
взаимодействия императивного и диспози-
тивного регулирования, воплощающиеся 
в формировании общей и индивидуальной 
плоскости процессуальной деятельности, 
каждая из которых может быть оценена с 
позиции эффективности.
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АННОТАЦИЯ 
Статья посвящена исследованию основ-

ных подходов и проблем определения понятия 
эффективности гражданского судопроизвод-
ства. Автор рассматривает обоснованные в 
науке позиции, связанные с использованием 
цели, результатов и средств процессуальной 
деятельности в качестве критериев его эф-
фективности. Анализируются различные 
точки зрения на соотношение и взаимодей-
ствие указанных критериев. Уделяется вни-
мание соблюдению надлежащей процедуры 
как критерию эффективности гражданского 
судопроизводства. Обобщаются наиболее суще-
ственные проблемы и формируются основные 
подходы к дальнейшему исследованию катего-
рии эффективности.

SUMMARY 
rticle is devoted to research of the main 

approaches and problems of defi nition of concept 
of effi ciency of civil legal proceedings. The author 
considers the positions proved in science connected 
with use of the purpose, results and means of 
procedural activity as criteria of its effi ciency. 
Various points of view on a ratio and interaction 
of the specifi ed criteria are analyzed. The attention 
to observance of appropriate procedure as to 
criterion of effi ciency of civil legal proceedings is 
paid. The most vital issues are generalized and the 
main approaches to further research of category of 
effi ciency are formed.
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 ÊÀÐÀÅÂ Ðàóô Ìàìåä îãëû - äîêòîð ôèëîñîôèè ïî ïðàâó, âåäóùèé 
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ÓÄÊ 341

У статті проводиться порівняльно-право-
вий аналіз регіональних конфліктів на постра-
дянському просторі. З точки зору міжнародно-
го права автор наголошує на неспроможності 
посилання на так званий косовський «преце-
дент» при аналізі регіональних конфліктів на 
пострадянському просторі. Юридичні підста-
ви виникнення косовської проблеми і регіональ-
них конфліктів на пострадянському просторі 
кардинально відрізняються один від одного і 
вони мають бути врегульовані різними право-
вими нормами і принципами.

Ключевые слова: международное право, аннек-
сия, территориальная целостность, постсоветское 
пространство, косовский прецедент

В современной системе международных 
отношений возникновение многих регио-
нальных конфликтов во многом зависит от 
попытки отдельных государств путем про-
тивоправного применения силы изменить 
конкретное соотношение геополитических 
сил, как в целом по миру, так и в отдельных 
регионах земного шара. Такие региональ-
ные конфликты представляют серьезную 
угрозу безопасности и миру в данных реги-
онах, дестабилизируют обстановку с самы-
ми непредсказуемыми последствиями для 
всей системы международных отношений в 
целом. 
Это справедливо и в отношении воз-

никновения региональных конфликтов на 
постсоветском пространстве. Против ряда 
постсоветских стран, (Азербайджан, Грузия, 
Молдова, Украина) были совершены акты 

агрессии, осуществлены противоправные 
действия, в результате чего была аннекси-
рована и оккупирована часть их террито-
рий. При этом для придания юридической 
обоснованности осуществления такого рода 
противоправных действий и подтвержде-
ния правомерности своей позиции, рядом 
российских и пророссийских, а также ар-
мянских авторов и источников делается по-
пытка сравнения аннексии, оккупации и за-
хвата части территории Азербайджана, Гру-
зии, Молдовы и Украины с известными со-
бытиями вокруг Косово. Так, министр ино-
странных дел России С. Лавров заявил, что 
«очевидным последствием (признания неза-
висимости Косова без согласия Сербии) бу-
дет грубое нарушение международного пра-
ва. Будет создан прецедент, не только для 
Балкан». [8] По мнению Б.Тузмухамедова, 
признание Южной Осетии и Абхазии ста-
ло законным следствием косовского преце-
дента. «Россия предупреждала, что Косово 
нельзя будет рассматривать изолированно, 
что это прецедент» [4]. Премьер-министр 
Армении Т. Саркисян заявил, что Армения 
должна воспользоваться косовским пре-
цедентом для международного признания 
независимости «НКР». По словам главы 
так называемого бывшего «главы Придне-
стровья» И. Смирнова, метод решения про-
блемы Косово будет являться прецедентом 
и для Приднестровья. В своей речи перед 
депутатами Госдумы РФ и сенаторами Со-
вета Федерации Владимир Путин сослался 
на заключение Международного Суда ООН 
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в 2010 году о независимости Косово как 
оправдание «отделения» Крыма.
В связи с этим представляется важным 

рассмотреть особенности сецессии Косово 
с тем, чтобы ответить на вопрос, может ли 
данный конкретный случай иметь харак-
тер международного прецедента при рас-
смотрении так называемых региональных 
конфликтов на постсоветском пространстве, 
со всеми вытекающими отсюда правовыми 
последствиями, или нет. 
Следует отметить, что проблема пра-

вомерного возникновения новых госу-
дарств и их признания является одним 
из самых актуальных и дискуссионных в 
науке международного права. Одним из 
таких правомерных способов возникно-
вения новых государств является при-
знание права определенного народа на 
самоопределение и создание собственно-
го государства при наличии признания 
со стороны мирового сообщества угрозы 
для существования или демократического 
развития этого народа в случае продолже-
ния его нахождения в рамках материнско-
го государства и при условии, что данное 
материнское государство не имеет прави-
тельства, представляющего все население 
страны без различия расы, вероиспове-
дания или цвета кожи. Так, в Деклара-
ции о принципах международного права, 
касающихся дружественных отношений 
и сотрудничества между государствами в 
соответствии с Уставом ООН, принятой 
24 октября 1970 года, содержится поло-
жение о том, что ничто не должно толко-
ваться как санкционирующее или поощ-
ряющее любые действия, которые вели 
бы к расчленению или частичному или 
полному нарушению территориальной 
целостности, или политического един-
ства суверенных независимых государств, 
действующих с соблюдением принципа 
равноправия и самоопределения народов, 
как этот принцип изложен в настоящей 
Декларации и вследствие этого, имеюще-
го правительства, представляющие весь 
народ, принадлежащий к данной террито-
рии, без различия расы, вероисповедания 
или цвета кожи. Это же положение нашло 
свое отражение и в Венской декларации и 

Программе действий, принятых Всемир-
ной конференцией по правам человека 25 
июня 1993 года. Вызывает интерес вопрос 
о юридической природе данных положе-
ний. Ведь, строго говоря, ни Декларация 
принципов международного права 1970 г., 
ни Венская декларация и Программа дей-
ствий 25 июня 1993 г. не являются между-
народными договорами. На наш взгляд, в 
этом случае можно говорить о формиро-
вании обычных международно-правовых 
норм. Как известно, Международный Суд 
ООН, рассматривая дело Никарагуа про-
тив США, применял основные принципы 
международного права только как обыч-
ные нормы [10]. Таким образом, именно 
данное положение, которое получило, на 
наш взгляд, закрепление в международ-
ном праве в качестве обычно-правовой 
нормы, является юридической основой 
признания Косово как независимого го-
сударства. Так, Совет Безопасности ООН 
(СБ ООН) в своей резолюции 1199 от 23 
сентября 1998 г. выразил глубокую обе-
спокоенность стремительным ухудшением 
гуманитарной ситуации на всей террито-
рии Косово, испытывая тревогу в связи с 
надвигающейся гуманитарной катастро-
фой. Особо подчеркнув необходимость 
предотвращения этого СБ ООН, заявил, 
что ухудшение положения в Косово, пред-
ставляет собой угрозу миру и безопасно-
сти в регионе. В другой своей резолюции 
1203 от 24 октября 1998, СБ ООН также 
выразил свою глубокую обеспокоенность 
в связи с надвигающейся гуманитарной 
катастрофой. В резолюции 1239 от 14 мая 
1999 года СБ ООН уже говорится о гума-
нитарной катастрофе в и вокруг Косово. 
Однако, несмотря на вышеуказанные ре-
золюции, убийства, насильственные дей-
ствия и репрессии, приобретающие ха-
рактер этнической чистки, продолжаются 
и влекут за собой многочисленные жертвы 
среди албанского населения. Речь факти-
чески шла о гуманитарной катастрофе. В 
резолюции 1244 от 10 июня 1999 года СБ 
ООН ссылается на заявление Генерально-
го секретаря от 9 апреля 1999 года, в кото-
ром выражается озабоченность по поводу 
гуманитарной трагедии в Косово, и в свя-
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зи с этим ситуация в регионе оценивается 
как создающая угрозу международному 
миру и безопасности. 

 В результате действий бывшего руко-
водства Сербии на территории края Косово 
возникла чрезвычайная ситуация, признан-
ная со стороны мирового сообщества госу-
дарств как гуманитарная катастрофа. Кро-
ме того, ситуация в регионе СБ ООН была 
оценена как создающая угрозу международ-
ному миру и безопасности. Если по вине ка-
кого-либо государства тот или иной народ 
будет поставлен в условия, угрожающие его 
существованию (апартеид, геноцид, гумани-
тарная катастрофа, этническая чистка), то 
международное сообщество может оказать 
поддержку такому народу вплоть до при-
знания его права на создание собственного 
государства. Ведь такие явления, как гено-
цид, этническая чистка, апартеид, расовая 
дискриминация, гуманитарная трагедия и 
т.п. квалифицируются как международные 
преступления и в силу данного обстоятель-
ства не могут рассматриваться как дела, ко-
торые входят в исключительную внутрен-
нюю компетенцию государства. Достаточно 
упомянуть Международную конвенцию о 
пресечении преступления апартеида и на-
казания за него 1973 года и Конвенцию о 
предупреждении геноцида и наказания за 
него 1948 года. Обязательства не совершать 
такого рода действия носят характер особой 
категории обязательств перед международ-
ным сообществом в целом, обязательств erga 
omnes. Фактически положение, возникшее 
в результате действий руководства СРЮ, 
переросло из ситуации, представляющей 
собой угрозу миру и безопасности в регио-
не в ситуацию, создающую угрозу всеобще-
му международному миру и безопасности в 
целом.

 В соответствии с Уставом ООН главная 
ответственность за поддержание междуна-
родного мира и безопасности лежит на Со-
вете Безопасности ООН. Действуя на осно-
вании главы VII Устава ООН, СБ ООН по-
становил развернуть в Косово, под эгидой 
ООН, международные гражданское присут-
ствие и присутствие по безопасности. Была 
создана временная администрация ООН, 
которая обеспечивала руководство краем 

в течение переходного периода, одновре-
менно обеспечивая и контролируя создание 
временных демократических органов само-
управления в целях создания условий для 
налаживания мирной и нормальной жизни 
для всех жителей Косово. Хотя в числен-
ном составе населения албанцы составляют 
большинство, в крае проживает и достаточ-
но компактное сербское население. 

 Таким образом, по вине СРЮ была про-
ведена этническая чистка албанского на-
селения Косово (гуманитарная трагедия) 
и вследствие этого возникла ситуация, соз-
дающая угрозу миру и международной без-
опасности. По данным Комиссии по правам 
человека ООН нарушения прав человека 
стали причиной массового исхода более-
1 млн. беженцев из Косово к моменту начала 
здесь операции НАТО [14]. По данным мис-
сии ООН в Косово, до завершения операции 
НАТО «Союзная сила» в Косово в результа-
те репрессий Белграда погибло 10 тысяч 
албанцев и несколько тысяч «пропали без 
вести». Несмотря на то, что прошло более 
десятка лет, обнаруживаются новые сви-
детельства этнических чисток и массовых 
убийств албанского населения Косово. 
Несмотря на су щест венные вышеупомя-

нутые факторы, которые дают се рь езные ар-
гументы в пользу правомерности провозгла-
шения независимости Косово и признания 
Косово в качестве независимого государства 
со стороны более 100 государств, с юриди-
ческой точки зрения, проблему полного 
определения статуса Косово нельзя считать 
полностью разрешенной, что мешает его 
принятию в члены ООН.
Между сторонниками и оппонентами 

теории отделения в контексте упомянутых 
положений международных документов 
отсутствует четкое понимание того, какое 
конкретно требуется соблюдение принципа 
равноправия и самоопределения народов 
и кто в рассматриваемом контексте подраз-
умевается в качестве субъекта этого права, 
особенно если учесть, что принцип терри-
ториальной целостности всегда принимал-
ся и провозглашался как основной прин-
цип международного права. Так, немецкий 
ученый Кай Хайльброннер отмечает, что в 
литературе по международному праву оста-
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ется спорным вопрос, следует ли понимать 
право на самоопределение в силу недостат-
ков его юридической формы лишь как по-
литическое руководящее начало, либо оно 
вопреки своей нечеткости обеспечивает, 
хотя бы частично, международно-правовое 
требование, например, требование автоно-
мии или сецессии, которое народы могут 
предъявить к государствам и при опреде-
ленных условиях реализовать в установлен-
ном порядке. [3, c. 223; см. также 13, с. 553] 
Кроме того, необходимо подчеркнуть, что 
отсутствует какой-либо договорно-правовой 
и политический механизм осуществления 
вышеуказанного теоретического положе-
ния.
В связи с косовской проблематикой мо-

жет возникнуть вопрос о его «прецедент-
ности» для урегулирования конфликтов 
на постсоветском пространстве. На наш 
взгляд, решение косовской проблемы не 
может быть прецедентом при урегулирова-
нии других конфликтов.

 Во-первых, в отличие от Косово, где 
албанцы составляют 90% населения, в на-
стоящее время в Нагорном Карабахе и дру-
гих оккупированных Арменией районах 
Азербайджана в результате проведения там 
Арменией этнической чистки азербайджан-
ское население было полностью изгнано, а 
регионом управляет сепаратистский мари-
онеточный режим, установленный Арме-
нией. При этом погибло несколько тысяч 
человек, в основном старики, женщины, 
дети. Вооруженными силами Армении был 
осуществлен геноцид в отношении жителей 
азербайджанского населения города Ход-
жалы. Сам город был снесен с лица земли. В 
ночь с 25 на 26 февраля 1992 года армянские 
вооруженные силы зверски истребили сот-
ни мирных жителей. Из 613 погибших 106 
женщин, 83 ребенка и 70 стариков, 8 семей 
были уничтожены полностью, 25 детей по-
теряли обеих родителей, 130 детей потеря-
ли одного из родителей, 150 человек пропа-
ли без вести (по всей видимости, тоже были 
уничтожены), 487 человек, включая 76 де-
тей получили ранения и увечья и стали ин-
валидами, более 1275 человек попало в плен 
(где большая часть из них погибло). Из Юж-
ной Осетии изгнано все грузинское населе-

ние, из Абхазии в остальную часть Грузии 
хлынул поток грузинских беженцев, исчис-
ляемый сотнями тысяч, изгнанных из своих 
домов. Нет ни одного международно-право-
вого документа, подтверждающего, что в 
результате действий руководства Грузии на 
территории Южной Осетии и Абхазии была 
проведена этническая чистка и возникла 
чрезвычайная ситуация, признанная со сто-
роны мирового сообщества государств как 
гуманитарная катастрофа (трагедия). Хотя 
Россия и утверждала, что русскоязычное 
население в Крыму сталкивается с угрозой 
преследования со стороны украинцев, это-
му нет никаких доказательств. В Крыму нет 
никаких сравнимых и подтвержденных гру-
бых нарушений прав человека.

 Во-вторых, со стороны мирового со-
общества признается территориальная це-
лостность Азербайджана, Грузии, Молдавии 
и Украины. Например, имеется целый ряд 
международно-правовых документов, в ко-
торых прямо осуждается армянская агрес-
сия против Азербайджана. В связи с армя-
но-азербайджанским конфликтом СБ ООН 
принял четыре резолюции, а именно резо-
люции 822 от 30 апреля 1993 года, 853 от 29 
июля 1993 года, 874 от 14 октября 1993 года, 
844 от 12 ноября 1993 года, в которых под-
тверждается уважение суверенитета и тер-
риториальной целостности Азербайджана, а 
также подтверждается нерушимость между-
народных границ, недопустимость приме-
нения силы для приобретения территории 
чужих государств, осуждается нападение 
на мирных жителей и оккупация террито-
рии Азербайджана. Генеральная Ассамблея 
ООН на своей 62 сессии 15 марта 2008 г. 
приняла резолюцию, в котором вновь заяв-
ляет о неизменном уважении и поддержке 
суверенитета и территориальной целостно-
сти Азербайджанской Республики в преде-
лах ее международно-признанных границ, 
требует немедленного, полного и безогово-
рочного вывода всех армянских сил со всех 
оккупированных территорий Азербайджан-
ской Республики, а также подтверждает не-
отъемлемое право населения, изгнанного с 
оккупированных территорий Азербайджан-
ской Республики, на возвращение в свои 
дома и подчеркивает необходимость созда-
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ния надлежащих условий для этого возвра-
щения, при этом особо подчеркивая, что ни 
одно государство не должно признавать за-
конной ситуацию, сложившуюся в результа-
те оккупации территорий Азербайджанской 
Республики, и не должно содействовать 
или способствовать сохранению этой ситуа-
ции [15]. На основе доклада Д. Аткинсона 
Парламентская Ассамблея Совета Европы 
(ПАСЕ) приняла резолюцию 1416 (2005), в 
котором отмечается факт оккупации значи-
тельной территории Азербайджана, а также 
аннексия территории Нагорно-Карабахско-
го региона другим государством (Арменией 
– прим. автора). Весьма примечательно, что 
на саммите глав государств, прошедшем в 
2006 г. в Риге, НАТО впервые отразила свое 
отношение к «замороженным конфликтам» 
на постсоветском пространстве выразив 
свою поддержку территориальной целост-
ности государств Южного Кавказа и Молдо-
вы. Эта позиция НАТО была подтверждена 
на всех последующих саммитах НАТО. К со-
жалению, Армения, оккупировав более 20% 
территории Азербайджанской Республики, 
игнорирует резолюции СБ ООН, нарушает 
ст. 25 Устава ООН, продолжая удерживать 
захваченные территории. Агрессивная во-
йна и захват части территории чужого го-
сударства со стороны Армении свидетель-
ствует о том, что эта страна грубо нарушает 
общепризнанные нормы и принципы меж-
дународного права, в которых содержатся 
модель поведения государств, предусматри-
вающая воздержание от любых действий, 
направленных на расчленение территори-
альной целостности другого государства. 
Это обстоятельство четко показано в резо-
люции 1416 ПАСЕ, в котором «Ассамблея 
вновь заявляет о том, что оккупация ино-
странной территории любым государством 
– членом представляет собой серьезное на-
рушение обязательств этого государства 
как члена Совета Европы» [7]. Организация 
Исламского Сотрудничества (ранее ОИК) 
неизменно осуждала армянскую агрессию 
против Азербайджана. Так, ОИК 18 июня 
1992 г. приняла резолюцию с осуждением 
захвата Арменией азербайджанских терри-
торий и выразила поддержку Азербайджану 
в его справедливой борьбе против агрессии 

Армении. 30 мая 2003 г. на 30-ой сессии ми-
нистров иностранных дел стран-участниц 
ОИК в Тегеране была принята резолюция 
с осуждением армянской агрессии против 
Азербайджана. В юридической литературе 
также отмечается, что фактическая аннек-
сия Нагорного Карабаха, а также его аннек-
сия посредством национального права Ар-
мении, находится в резком противоречии 
с нормами и принципами международного 
права и подлежит скорейшему устранению 
[5, с. 47]. 

Относительно Украины, Россия еще в 
1994 году наряду с США объявила себя га-
рантом независимости и территориальной 
целостности Украины (по Будапештскому ме-
морандуму). Эта гарантия была закреплена в 
подписанном в 1997 году договоре о дружбе и 
сотрудничестве между Россией и Украиной.
Следует также отметить, что Генераль-

ная Ассамблея ООН приняла подавляющим 
числом голосов (100 – за, 11 – против) ре-
золюцию о территориальной целостности 
Украины, в которой состоявшийся в Кры-
му референдум назван «незаконным». В ре-
золюции утверждается, что состоявшийся 
в Крыму 16 марта референдум «незаконен 
и не может служить основанием для любого 
изменения статуса Автономной Республики 
Крым или города Севастополя» [16].
В-третьих, ситуация, возникшая в Косо-

во, была расценена со стороны СБ ООН как 
создающая угрозу международному миру и 
безопасности. Исходя из этого, СБ ООН взял 
косовский край под свою ответственность, 
назначив администрацию региона и введя 
туда миротворческие войска. Все это время 
Косово управлялся под прямым наблюдени-
ем ООН. Этого не было сделано ни в отно-
шении Нагорного Карабаха, ни в отношении 
Южной Осетии, Абхазии или Приднестро-
вья, Крыма или Юго-Восточной Украины.
В-четвертых, СРЮ, в состав которой вхо-

дила Косово, дала согласие на такие присут-
ствия, чего, опять-таки, нет ни в отношении 
Нагорного Карабаха со стороны Азербайд-
жана, ни в отношении Южной Осетии, Аб-
хазии со стороны Грузии, ни в отношении 
Приднестровья со стороны Молдовы, ни 
в отношении Крыма или Юго-Восточной 
Украины со стороны Украины. 
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 Таким образом, можно заключить, что 
между ситуациями по Косово, с одной сто-
роны, и Нагорному Карабаху, Южной Осе-
тии, Абхазии, Приднестровью, Крыму и 
Юго-Восточной Украины с другой, имеются 
ряд существенных отличий, исключающих 
возможность применения идентичных ме-
тодов и способов регулирования данных 
конфликтов. Так, бывший генеральный 
секретарь Совета Европы Т.Дэвис отме-
тил, что между косовским и нагорно-кара-
бахским конфликтами имеется множество 
отличий, в Косово нет сепаратистского ре-
жима, краем управляет ООН, а гарантии 
безопасности предоставляют военные ЕС, 
чего нет в Нагорном Карабахе». Бывший 
заместитель госсекретаря США Н.Бернс, 
говоря о косовской проблеме, подчеркнул, 
что этот вариант урегулирования не может 
быть прецедентом для разрешения других 
конфликтов, включая нагорно-карабах-
ский конфликт. Профессор международно-
го права берлинского университета имени 
Гумбольдта Кристиан Томушат отмечает, 
что ситуацию в Южной Осетии и в Абхазии 
нельзя сравнивать с косовской, ибо в Косо-
во был геноцид. В 90-е годы прошлого века 
край Косово был лишен автономии, и С. Ми-
лошевич фактически проводил политику ге-
ноцида, развернув репрессии против косов-
ских албанцев. На Кавказе же, прежде всего 
в Абхазии, наоборот, изгонялось грузинское 
население. Что касается Южной Осетии, то 
здесь было одно-единственное нападение 
грузинских военнослужащих на Цхинвали. 
Это не идет ни в какое сравнение с акция-
ми югославской, а позднее сербской армии 
в Косово [11]. Схожей точки зрения придер-
живается и научный сотрудник Гессенского 
фонда изучения проблем мира и конфлик-
тов М. Дембински, который указывает на 
то, что, ситуация в Сербии сопровождалась 
многолетними систематическими репресси-
ями в отношении косовских албанцев [6].

 Официальный представитель Госдепа 
США Ф.Гордон, выражая точку зрения ад-
министрации Б.Обамы и касаясь возмож-
ности применения косовского прецедента 
в других спорных ситуациях, отметил: «Я 
хотел бы также подчеркнуть, что решение 
суда было вынесено с учетом уникальных 

особенностей вопроса Косово. Это было ре-
шение исключительно по Косово. О каких-
либо прочих регионах и государствах речи 
не было. Это решение не устанавливает ка-
кого-либо прецедента для других регионов 
или государств».

 Россия также мотивировала свое реше-
ние о признании независимости Абхазии и 
Южной Осетии тем, чтобы якобы предот-
вратить геноцид местного населения. «Для 
того, чтобы предотвратить последующий 
геноцид населения, просто уход абхазов и 
осетин с этой территории - были приняты 
эти решения» – заявил президент России 
Д.Медведев. Однако утверждение россий-
ской стороны о создавшейся гуманитар-
ной катастрофе в результате действий гру-
зинской стороны и тысячах убитых среди 
мирного населения в Южной Осетии (так, 
постоянный представитель России в ООН 
Виталий Чуркин заявил, что в результате 
конфликта погибли 1694 мирных жителей 
Южной Осетии), не говоря уже об Абхазии, 
где грузинская сторона не вела военных 
действий, не подтверждаются независимы-
ми источниками. Наоборот, в результате 
действий подразделений русской армии 
фактически произошла этническая чистка 
грузинского населения Южной Осетии. В 
зоне южноосетинского конфликта, в семи 
селах население оказалось перед гумани-
тарной катастрофой. Представитель право-
защитной организации Human Rights Watch 
А. Нейстат, которая работала в момент кон-
фликта в Южной Осетии опровергает сооб-
щения о тысячах погибших [12]. Значитель-
ная часть грузинского населения была вы-
нуждена покинуть территорию Южной Осе-
тии. Части грузинских сел вообще больше 
нет. Как пояснил Э. Кокойты, глава сепара-
тистского марионеточного режима Южной 
Осетии: «Мы там все выровняли» [1]. 

 Таким образом, совершенно очевидно, 
что конфликт относительно Косово, корен-
ным образом отличается от армяно-азер-
байджанского, нагорно-карабахского кон-
фликта, конфликтов относительно Южной 
Осетии, Абхазии и Приднестровья, Крыма 
и Юго-Восточной Украины. Исходя из все-
го вышеизложенного, можно заключить, 
что каким бы ни было решение косовской 



157

Êàðàåâ Ðàóô Ìàìåä îãëû - Ðåãèîíàëüíûå êîíôëèêòû íà ïîñòñîâåòñêîì...

проблемы, оно, с юридической точки зре-
ния, не может быть прецедентом при уре-
гулировании нагорно-карабахского, абхазо-
грузинского, южно-осетинско-грузинского, 
приднестровского конфликтов, а также кон-
фликта в Юго-Восточной Украине и Крыма.

 С точки зрения международного права 
нет правовых оснований для признания На-
горного Карабаха, Приднестровья, Южной 
Осетии и Абхазии, «ЛНР» и «ДНР» в каче-
стве независимых государств. Поэтому ок-
купация территорий Азербайджана со сто-
роны Армении, признание Россией Южной 
Осетии и Абхазии в качестве независимых 
государств, всесторонняя (военная, матери-
альная, дипломатическая и т.д.) поддержка 
Россией марионеточных режимов Придне-
стровья, «ЛНР» и «ДНР», а также аннексия 
и включение Крыма в состав России явля-
ется грубым нарушением международного 
права, ибо фактически означает попытку 
расчленения независимых суверенных го-
сударств, признанных со стороны мирово-
го сообщества государств, какими являются 
Азербайджан, Грузия, Молдова и Украина. 

 Так, МИД Франции заявил, что Россия 
оказалась за пределами международного 
права, после того как признала независи-
мость Абхазии и Южной Осетии, де-юре 
входивших в состав Грузии. Глава мини-
стерства Б. Кушнер отметил, что выражает 
«не только точку зрения Европейского Со-
юза. Мы не можем принять такое наруше-
ние международного права, европейских 
соглашений о безопасности и сотрудниче-
стве, резолюций ООН. И мы не поддержим 
вооруженный захват чужой территории» [9]. 
Вторгшись на территорию Грузию, россий-
ская армия не ограничилась «освобожде-
нием» Южной Осетии, а захватила города 
и населенные пункты, находящиеся вне 
пределов Южной Осетии, уничтожила там 
объекты, причем не только военного ха-
рактера. Вся эта противоправная операция 
называлась «принуждением к миру». Глава 
МИД Швеции К. Бильдт заявил, что Россия 
сознательно пошла на нарушение междуна-
родного права. Министр иностранных дел 
Великобритании Д. Милибэнд призвал соз-
дать широкую международную коалицию 
«против российской агрессии в отношении 

Грузии». Курс на оккупацию Крыма и Юго-
Восточной Украины может повести Россию 
к растущей изоляции от остального циви-
лизованного мира, к превращению России 
в международного изгоя со всеми вытека-
ющими отсюда последствиями, особенно в 
экономической области. Не случайно ЕС, 
США, Япония, Канада и целый ряд других 
экономически развитых стран ввели про-
тив России санкции. Российская экономика 
уже понесла потери, исчисляемые сотнями 
млрд. долларов США, ее ВВП неуклонно па-
дает и находится в стадии стагнации.
Таким образом, можно заключить, 

что агрессивные действия Армении про-
тив Азербайджана, а также России против 
Молдовы, Грузии и Украины, находятся 
вне международно-правового поля, дик-
туются ее геополитическими устремлени-
ями, направленными на восстановление 
своих бывших имперских амбиций. Дей-
ствия России отнюдь не продиктованы 
заботой о населении сепаратистских об-
разований, а стремлением осуществления 
своего геополитического влияния на пост-
советском пространстве, господства на 
всем экономическом поле постсоветского 
пространства, в том числе недопущения 
реализации как альтернативных транс-
портных проектов, так и энергопроектов, 
которые могут свести на нет энергозави-
симость многих стран (включая Украину) 
от России. 
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SUMMARY 
The article presents a comparative legal analy-

sis of the regional confl icts in the post-Soviet space. 
From the standpoint of international law, the au-
thor points to the inadequacy of references to the 
so-called Kosovo “precedent” in the analysis of re-
gional confl icts in the post-Soviet space. The rea-
sons and legal grounds for the emergence of the 
Kosovo problem and the regional confl icts in the 
former Soviet Union, are fundamentally different 
from each other and should be regulated by differ-
ent legal norms and principles.

АННОТАЦИЯ 
В статье проводится сравнительно-пра-

вовой анализ региональных конфликтов на 
постсоветском пространстве. С точки зре-
ния международного права, автор показыва-
ет на несостоятельность ссылок на так на-
зываемый косовский «прецедент» при анализе 
региональных конфликтов на постсоветском 
пространстве. Юридические основания воз-
никновения косовской проблемы и региональ-
ных конфликтов на постсоветском простран-
стве, коренным образом различаются друг 
от друга, и они должны быть урегулированы 
различными правовыми нормами и принци-
пами. 
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ÑÓÄÎÂÈÕ ÓÑÒÀÍÎÂ

 ÀÍÄÐÅÉÊ²Â Àíäð³é ²âàíîâè÷ - êàôåäðà ì³æíàðîäíîãî ïðàâà Ëüâ³âñüêîãî 
íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó ³ìåí³ ²âàíà Ôðàíêà

В статье рассмотрены содержание и осо-
бенности толкования норм обычного права 
при рассмотрении конкретных споров между-
народными и национальными судебными ор-
ганами. Установлено, что любое применение 
обычая судебными органами всегда сопрово-
ждается интерпретационной деятельностью. 
Выделено, что толкование обычаев являет-
ся более сложным в сравнении с договорными 
нормами, поскольку у них отсутствует четкая 
формулировка.
Ключові слова: звичаєві норми, договірні норми, 

тлумачення, правозастосування, судові рішення. 

Вступ
У міжнародно-правовій літературі про-

блему тлумачення розглядають переважно 
через призму права міжнародних догово-
рів. А відтак складається враження, що вка-
зане питання не викликає жодних проблем 
щодо звичаєвих норм. Вказаному питанню 
не приділяли особливої уваги ні вітчизня-
ні, ні зарубіжні вчені.
Така недооцінка зазначеної проблеми 

не має під собою жодних теоретичних та 
практичних підстав. Враховуючи ту обста-
вину, що як і будь-яка норма, міжнародно-
правовий звичай не може ні формуватися, 
ні тим більше застосовуватися без належ-
ного з’ясування його змісту. При цьому 
необхідно зазначити, що тлумачення зви-
чаєвих норм видається більш складним у 
порівнянні з договірними, а це в кінцевому 
підсумку супроводжується цілою низкою 
проблем.

Аналіз останніх досліджень
Тлумаченню міжнародних норм, осо-

бливо договірних, присвячено чимало ро-
біт як у вітчизняній, так і в зарубіжній літе-
ратурі. У першу чергу, можна назвати дослі-
дження Денисова В.Н., Буроменського М.В., 
Мережко О.О., Євінтова В.І., Нахліка С., 
Харашті Д., Ясіна М., Войку І., Лукашука І.І., 
Лукашук О.І., Глазера Е. та ін.

Постановка проблеми
Важлива роль звичаєвих норм особливо 

помітна у процесі здійснення міжнародного 
правосуддя. Міжнародні судові органи до-
сить часто звертаються до звичаєвого між-
народного права, обгрунтовуючи свою по-
зицію стосовно того чи іншого питання, що 
є предметом їхнього розгляду. А у зв’язку із 
зростанням кількості таких судових установ 
постійно зростає і кількість рішень, у яких 
містяться посилання на звичаєві норми. 
Більше того, існує позиція, що міжнародні 
судові установі на сучасному етапі розвитку 
міжнародно-правового регулювання мають 
фактичну монополію у формуванні та реалі-
зації міжнародних звичаєвих норм.
Характерною особливістю звичаєвих 

норм, котра проявляється при їх застосу-
ванні судовими органами, є те, що, на від-
міну від договірних норм, які в більшості 
випадків достатньо чітко сформульовані, а 
також визначені межі та механізми їх реа-
лізації, вони не мають подібних приписів. 
Оскільки в процесі реалізації звичаєвих 
норм з боку суб’єктів міжнародного права 
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не відбувається формального закріплення 
цих особливостей, міжнародні, а іноді і на-
ціональні судові органи, в своїй практиці 
визначають їх та здійснюють тлумачення 
їхнього змісту і правової природи.

Мета дослідження
Метою цього наукового дослідження ви-

ступає конкретизація ролі звичаєвих норм 
у практиці міжнародних та національних 
судових органів. 

Виклад основного матеріалу
Перш ніж перейти до питання про роль 

судових органів у тлумаченні звичаєвих 
норм, видається доцільним розглянути 
основні теоретичні проблеми, пов’язані із 
тлумаченням права в цілому і міжнародно-
го публічного права зокрема.
Як і більшість інших термінів, «тлума-

чення» по-різному розглядається в право-
вій доктрині. Так, з позиції загальної теорії 
права, тлумачення найчастіше розгляда-
ють як «діяльність із встановлення змісту 
норм права». При цьому кожен автор додає 
власні, необхідні з його позиції, елементи. 
Зокрема, російський вчений С.С. Алексєєв 
розглядає тлумачення як діяльність із вста-
новлення змісту нормативних приписів.-
У зв’язку з цим він наголошує, що тлума-
чення не слід утотожнювати з пізнанням [1, 
с. 295]. Дещо інший підхід у М.І. Абдулає-
ва, на думку якого тлумачення права - це 
спеціальний вид юридичної діяльності із 
розкриття змісту правових норм, необхід-
ний у процесі як законотворчості, так і ре-
алізації права [2, с. 287]. Іноді тлумачення 
розглядають як діяльність державних орга-
нів, різних організацій і окремих громадян, 
спрямовану на з’ясування і роз’яснення 
змісту загальнообов’язкової волі законодав-
ця, вираженої в нормах права [3, с. 697].
У вітчизняній юридичній науці під тлу-

маченням норм права розуміють інтелек-
туально-вольову діяльність суб’єктів, «яка 
має об’єктивний та суб’єктивний характер, 
спрямована на з’ясування та роз’яснення 
волі законодавця, матеріалізований у нормі 
права, а також результати цієї діяльності» 
[4, с. 14]. Враховуючи той факт, що вказане 
наукове поняття стосується загальної теорії 

права в цілому, варто погодитись з думкою 
О. Мережка, що проблема тлумачення на-
лежить до актуальних питань сучасної те-
орії та практики юриспруденції, одним із 
яких виступає питання про наявність поді-
бних правил і принципів тлумачення для 
всіх галузей права, в тому числі і міжнарод-
ного права. І хоча існують окремі загальні 
принципи та підходи до тлумачення, однак 
різні галузі права через їхню специфіку й 
особливості предмета правового регулю-
вання мають більше відмінного, ніж спіль-
ного. Завершуючи свою думку О. Мережко 
зазначає, що ця теза «стосується і міжна-
родного права, що ґрунтується на принци-
пі суверенної рівності держав – принципі, 
якого немає в інших системах та галузях» 
[5, с. 230]. Саме тому, при аналізі норм зви-
чаєвого права необхідно використовува-
ти теоретичні дослідження представників 
міжнародно-правової науки.

Широкий підхід до тлумачення підтримує 
Лукашук І.І., який з цього приводу пише: 
«Тлумачення норм міжнародного права - це 
з’ясування змісту норми, її цілей з урахуван-
ням результатів її застосування в конкретній 
ситуації» [6, с. 155]. Садикова О.Л., розви-
ваючи попередню думку, стверджує, що 
«функція тлумачення пов’язана не тільки 
з необхідністю проникнення за допомогою 
зовнішньої форми права до змісту право-
вих приписів, а й з тлумаченням права в 
цілому - його сенсу, принципів, соціально-
політичного змісту [7, с. 22]. 
У спеціальних дослідженнях проблема 

тлумачення норм здебільшого розгляда-
ється на підставі матеріалів міжнародних 
договорів. У підручниках відповідний роз-
діл міститься в розділах про право міжна-
родних договорів. Однак зважаючи на той 
факт, що більшість постулатів стосовно тлу-
мачення можуть застосовуватися і до звича-
їв, спробуємо проаналізувати їх.
Так, на думку угорського вченого-

Д. Харашті, тлумачення слід розглядати як 
юридичну операцію, котра у зв’язку із за-
стосуванням договору до реального випад-
ку спрямована на роз’яснення намірів сто-
рін за допомогою пізнання тексту договору 
та інших відповідних матеріалів [8, р. 113]. 
Таким чином, основною метою тлумачення 
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є забезпечення ефективного застосування 
норми до конкретної фактичної ситуації. 
При цьому тлумачення слід відмежовувати 
від застосування права. Зокрема, тлумачен-
ня спрямоване на те, щоб роз’яснити зміст 
норми, тоді як застосування передбачає 
встановлення можливих юридичних на-
слідків, які настануть для сторін конкрет-
них відносин, а в деяких випадках і для 
третіх осіб.
Досить оригінальною є позиція Є. 

Хамбро, який зазначає, що метою тлума-
чення є встановлення загальних намірів 
суб’єктів правотворчості. Більше того, на 
його переконання, воля такого суб’єкта має 
найважливіше, абсолютне значення [9, р. 
34-35]. Цю думку ще раніше підтримував-
Ч. Хайд, який під тлумаченням розуміє 
процес з’ясування зв’язків, які сторони 
мали на увазі встановити між умовами і ці-
лями, і для досягнення яких було встанов-
лено таку норму [10, с. 116].
Представники марксистської школи 

юриспруденції виходили з того, що існу-
ють об’єктивні критерії правильного тлу-
мачення норм міжнародного права, ігно-
рування яких веде до спотворення істинної 
волі держави [11, с. 78]. Прихильники цієї 
течії вважали, що міжнародне право не є 
особливою системою права, а тому до тлу-
мачення її норм можна застосовувати всі 
прийоми тлумачення, відомі в теорії права 
і внутрішньодержавній практиці, за винят-
ком тих, які суперечать самій суті міжна-
родного права.
Як можна судити з усього вищезазна-

ченого, попри досить великі розбіжності у 
визначеннях поняття тлумачення, його ро-
зуміння можна звести до з’ясування змісту 
норми з метою її ефективного застосування.
Саме тому видається цілком правиль-

ним розкрити не тільки основні підходи до 
розуміння поняття тлумачення, але й його 
зміст. І тут найбільш вдалою можна вважа-
ти позицію І.І. Лукашука та О.І. Лукашук, 
на думку яких в процесі тлумачення змісту 
норми міжнародного права необхідно вста-
новити: а) її зміст; б) взаємозв’язок з інши-
ми принципами і нормами; в) взаємозв’язок 
норми з іншими нормативними явищами, 
політикою, мораллю. Слід також особливу 

увагу звернути на зв’язок тлумаченої нор-
ми з так званим «м’яким правом», яке ство-
рюють резолюції міжнародних органів і ор-
ганізацій [12, с. 15].
Як вже зазначалося вище, правила тлу-

мачення звичаєвих норм не отримали не-
обхідного теоретичного дослідження. При-
чин для цього є декілька. Та найважливі-
шою видається те, що існує тісний зв’язок 
процесу встановлення звичаю з визначен-
ням його змісту, тобто з його тлумачен-
ням. Тому деякі питання тлумачення зви-
чаю розглядалися в роботах, присвячених 
звичаєвим нормам міжнародного права. А 
це означає, що не було спеціальних робіт, 
присвячених тлумаченню звичаєвих норм. 
Однією з найбільш відомих таких робіт є 
стаття німецького вченого А. Блекманна 
«Встановлення і тлумачення міжнародного 
звичаєвого права» [13], яка була написана 
у 80-х роках минулого століття. У ній ав-
тор стверджує, що як будь-яка інша пра-
вова норма міжнародно-правовий звичай 
не може бути реалізований без з’ясування 
його змісту. При цьому тлумачення зви-
чаю видається більш складним процесом, 
ніж тлумачення договорів і тому породжує 
ряд додаткових проблем. Так, до прикла-
ду, процес встановлення змісту і сутності 
звичаєвої норми - спеціально-юридичне 
тлумачення і процес з’ясування її змісту - 
загальне тлумачення відрізняються одне 
від одного. За допомогою першого виду 
тлумачення встановлюється факт визнання 
суб’єктами юридичної обов’язковості за 
певною нормою, що склалася в практиці. 
Такий факт позначають латинською форму-
лою «opinio juris». Правда, в обох випадках 
об’єктом тлумачення є матеріали практи-
ки [13]. До їх числа Комісія міжнародного 
права віднесла: тексти міжнародних актів 
(договорів), рішення міжнародних і наці-
ональних судів, а також національне зако-
нодавство, дипломатичну кореспонденцію, 
думки юридичних радників держав, прак-
тику міжнародних організацій [14, с. 364-
367].
Однак, при встановленні факту визна-

ння ці матеріали виступають як докази на-
явності юридичної сили у звичаєвої норми, 
а при загальному тлумаченні - як засобу 
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з’ясування її змісту. Іншими словами, в пер-
шому випадку мова йде про специфічний 
вид тлумачення, типовий для звичаєвих 
норм, тоді як у другому випадку матеріали 
практики використовуються тим самим чи-
ном, що і при з’ясуванні змісту договірних 
норм. Наприклад, при зіставленні різних 
матеріалів застосовується систематичне 
тлумачення, а при з’ясуванні змісту пись-
мових актів практики застосовується гра-
матичне тлумачення тощо. 
Таким чином, процес встановлення на-

явності звичаєвої норми являє по суті спе-
ціально-юридичне тлумачення, в резуль-
таті якого визначається факт існування 
норми, її зміст, сфера дії. Ця думка загалом 
була підтримана Комісією міжнародного 
права ООН у згаданій вище доповіді про 
формування і докази міжнародного звича-
євого права.
Важливу роль у процесі як встановлен-

ня змісту звичаєвих норм, так і їх тлума-
чення відіграють судові органи. Застосу-
вання звичаєвих норм судовими органами 
міжнародної юрисдикції є надзвичайно 
важливим для визначення місця звичаю в 
ієрархії норм міжнародного права, його ха-
рактеру та обов’язкової сили. Судові орга-
ни в процесі застосування звичаєвих норм 
тлумачать їх і визначають умови та межі їх 
застосування.
Таке значення правозастосування ком-

петентними органами для звичаєвої норми 
знаходить своє відображення і у доктрині 
міжнародного права. Зокрема, Г. Кельзен 
писав, що «питання, існує чи ні факт зви-
чаю… може вирішувати лише правозас-
тосовний орган». Розвиваючи свою думку 
з цього приводу, він зазначив, як вказану 
тезу нерідко використовували для висно-
вку, що норми звичаєвого права створю-
ються саме судами, стаючи правовими нор-
мами, через визнання таким судом, який їх 
застосовує [15, с. 254].
Установчі документи міжнародних су-

дових органів включають звичаєві норми 
в перелік джерел, якими вони мають ке-
руватися при прийнятті своїх рішень. Так, 
у ст. 38 Статут Міжнародного Суду ООН 
йдеться про те, що Суд, вирішуючи спори, 
передані йому на розгляд, повинен засто-

совувати, зокрема, і «міжнародний звичай 
(international custom), як свідчення загаль-
ної практики, визнаної в якості правової 
норми» [16]. 
Разом з тим не варто розглядати рі-

шення міжнародних судових органів як 
універсальний механізм створення зви-
чаєвих норм міжнародного права – вони 
лише встановлюють факт того, що те чи 
інше правило поведінки є звичаєвою нор-
мою та застосовують його, але в жодному 
разі не надають звичаєвого характеру тій чи 
іншій нормі, чи створюють звичаєві норми 
в односторонньому порядку. Для того, 
щоб було визнано звичаєвий характер 
норми, необхідною є наявність матері-
альної (практика держав) і психологічної 
(opinio juris) складових звичаю. Встанов-
люючи факт існування звичаєвої норми, 
міжнародні судові органи враховують і 
практику визнання її такою в міжнарод-
но-правових відносинах.
Рішення міжнародних судових органів 

також підкреслюють і важливість кожного з 
елементів звичаю окремо – і матеріальної, і 
психологічної складових. У своїх рішеннях 
вони розкривають їх характерні особливос-
ті, які роблять їх невід’ємними елементами 
звичаєвих норм.
Сторона, яка звертається до міжнарод-

ного судового органу і обґрунтовує свою 
позицію міжнародними звичаєвими нор-
мами, повинна навести переконливі до-
кази того, що дане правило поведінки но-
сить саме звичаєвий характер. Міжнародні 
судові органи, у свою чергу, дають оцінку 
наведеній позиції, встановлюють наявність 
необхідних елементів звичаєвої норми і 
приймають рішення відносно її застосуван-
ня. Визнати за норму звичаєвий характер з 
будь-яких інших міркувань міжнародні су-
дові органи не можуть. 
Крім практики позитивного застосуван-

ня звичаєвих норм – коли судовий орган 
застосовує звичай як загальнообов’язкову 
норму, важливе значення має також не-
гативна практика застосування звичаєвих 
норм – коли суд відмовляється застосовува-
ти звичаєву норму або заперечує звичаєвий 
характер того чи іншого правила поведін-
ки. Це дозволяє краще розкрити і зрозумі-
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ти природу та сутність звичаю, визначити 
його межі та умови існування.
Якщо говорити про значення тлумачен-

ня звичаєвих норм, яке здійснюється на-
ціональними судовими органами, то слід 
зазначити, що воно має надзвичайно важ-
ливе значення для імплементації і застосу-
вання звичаєвих норм міжнародного права 
в національних правових системах. Як було 
зазначено, в багатьох національних зако-
нодавствах не встановлено, яким чином 
відбувається застосування міжнародного 
звичаю та його співвідношення з іншими 
джерелами національного права. Рішення 
національних судових органів, насамперед 
конституційної юрисдикції, дозволяють за-
повнити ці прогалини і гарантувати ефек-
тивне застосування звичаєвих норм у наці-
ональному праві.
Як свідчить практика іноземних дер-

жав, випадки, коли в судових процесах по-
зивачі безпосередньо посилаються на нор-
ми міжнародного звичаєвого права, тра-
пляються не так часто [17, р. 383], оскільки 
такі норми здебільшого є маловідомими. 
До того ж вони, як правило, регулюють 
власне публічно-правові відносини, лише 
певною мірою визначаючи конкретні пра-
ва та обов’язки індивідів [18, р. 51-52].
Необхідно мати на увазі, що завдання 

ідентифікації норми міжнародного звичає-
вого права, тобто визначення її існування 
та змісту є складною проблемою, особли-
во для судів загальної юрисдикції, яким 
на практиці бракує відповідного досвіду у 
міжнародно-правовій сфері. Враховуючи 
це, в деяких державах прямо передбача-
ється право конституційного суду давати 
зобов’язуюче тлумачення нормам міжна-
родного звичаєвого права. Так, наприклад, 
у статті 100 Конституції Німеччини перед-
бачено, що у випадку, «коли в юридичному 
спорі виникає сумнів щодо того, чи норма 
міжнародного права є складовою феде-
рального права і чи вона безпосередньо по-
роджує права й обов’язки для індивіда, суд 
має отримати рішення Федерального Кон-
ституційного Суду».
Першим міжнародним судовим орга-

ном, який був створений для вирішення 
спорів між державами і функціонував у 

межах Ліги Націй – була Постійна Палата 
міжнародного правосуддя. Вона визнава-
ла і використовувала попередньо практи-
ку судових і арбітражних органів як дока-
зи для доведення існування міжнародних 
звичаєвих норм, зокрема, практику По-
стійної палати третейського суду. Рішення 
Постійної Палати у «Справі «Лотус» (1927 
р.) виявилося найбільш показовим у плані 
тлумачення звичаєвих норм міжнародного 
права, а підходи, що були застосовані при 
цьому, стали класичними і мали вагомий 
вплив на формування принципів тлумачен-
ня звичаєвих норм у цілому. У вказаному 
рішенні наголошувалось на тому, аби певне 
правило набуло характеру звичаю навіть за 
наявності відповідної практики, необхідно, 
щоб ця практика «… базувалася на усвідом-
ленні державами відповідного обов’язку» 
[19]. Воно підкреслює, що у разі відсутності 
такого усвідомлення правило не є звичаєвою 
нормою і не носить обов’язкового характеру.
У подальшому рішення Постійної Па-

лати міжнародного правосуддя були ви-
користані у практиці Міжнародного Суду 
ООН та інших органів міжнародної юстиції 
при розгляді питань, пов’язаних із застосу-
ванням та тлумаченням норм звичаєвого 
права.
Серед рішень, у яких Міжнародний 

Суд торкався питання застосування звича-
євих норм і давав їм відповідне тлумачен-
ня, можна насамперед виділити рішення 
у наступних справах (перелік наведений 
у хронологічному порядку): «справа про 
притулок, Колумбія проти Перу» (Asylum 
Case (Colombia v. Peru), International Court 
of Justice, Judgment, 20 November 1950, 
ICJ Reports 1950); «справа про рибаль-
ство, Великобританія проти Норвегії» 
(Fisheries Case (United Kingdom v. Norway), 
International Court of Justice, Judgment 18 
December 1951 . Dissent opinion of the judge 
Read. - ICJ Rep. 1951); «справа про кон-
тинентальний шельф Північного моря», 
(North Sea Continental Shelf (Federal Republic 
of Germany v. Denmark; Federal Republic of 
Germany v. Netherlands), International Court 
of Justice, Judgment, 20 February 1969. - ICJ. 
Reports, 1969; «справа про юрисдикцію 
щодо рибальства», Великобританія проти 
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Ісландії» (Fisheries Jurisdiction Case (United 
Kingdom v. Iceland)), International Court 
of Justice, Merits - ICJ Rep. 1974); «справа 
про континентальний шельф, Туніс проти 
Лівії» Continental Shelf (Tunisia v. Libyan 
Arab Jamahiriya), International Court of 
Justice, Judgment, 22 February 1982. - ICJ 
Reports 1982; «справа про військові та во-
єнізовані дії в Нікарагуа, Нікарагуа проти 
США» (Military and Paramilitary Activities in 
and Against Nicaragua (Nicaragua v. United 
States of America), International Court of 
Justice, Judgement of 27 June 1986. - ICJ. 
Reports. 1986); «справа про застосування 
Конвенція про попередження і покаран-
ня злочину геноциду, Хорватія проти Сер-
бії» (Application of the Convention on the 
Prevention and Punishment of the Crime of 
Genocide (Croatia v. Serbia), International 
Court of Justice, Judgement of 2 July 1996. - 
ICJ. Reports. 1996). 
Крім того, Міжнародний Суду торкався 

питання тлумачення звичаєвих норм у дея-
ких своїх Консультативних висновках.
Якщо оцінювати практику Міжнародно-

го Суду ООН щодо тлумачення звичаєвих 
норм міжнародного права, можна конста-
тувати, що вона відрізняється аргументова-
ністю та послідовністю. Ухвалюючи рішен-
ня, Суд завжди намагається дослідити всі 
обставини і дати їм об’єктивну оцінку. По-
слідовність виявляється в тому, що, даючи 
тлумачення звичаєвим нормам, він врахо-
вує, в тому числі, і свою попередню практи-
ку, застосовуючи вже раніше задекларова-
ні підходи. Практика Міжнародного Суду 
в цьому питанні має велике значення для 
застосування звичаю у міжнародних право-
відносинах і, по суті, визначає його місце в 
системі джерел міжнародного права.
При тлумаченні звичаєвих норм між-

народного права національними судовими 
органами спостерігається залежність від 
типу правової системи, до якої належить 
держава. Суди держав континентальної 
правової системи зазвичай тлумачать між-
народний звичай як одне з джерел націо-
нального права. У свою чергу, суди англо-
саксонської правової системи розглядають 
звичаєві норми як додаткове джерело пра-
ва і надають їм пріоритет перед іншими 

джерелами.
Вищевикладене дає підстави зробити 

наступні висновки:
1. Процес тлумачення міжнародних 

звичаєвих норм є важливим у міжнарод-
ному праві. Він може застосовуватися на 
всіх стадіях правозастосовчого процесу. 
При цьому будь-яке застосування звичаю 
судовими органами завжди передбачає зді-
йнення правотлумачної діяльності.

2. Серед існуючих форм тлумачення 
звичаєвих норм судове тлумачення є най-
більш авторитетним, оскільки здійснюєть-
ся органом, незалежним від волі учасників 
спору.

3. У процесі тлумачення судами звича-
євих норм використовуються всі прийоми, 
притаманні тлумаченню правових норм. 
Однак, тлумачення звичаїв є значно склад-
нішим, оскільки щодо них відсутня фор-
мальна визначеність. 

Література
1. Алексеев С.С. Общая теория права. – 

Т.2. – М., 1982. – С. 295.
2. Абдулаев М.И. Теория государ-

ства и права. Учебник для вузов. – 2-е изд., 
доп. / М.: Финансовый контроль, 2004. – 
410 с. 

3. Большой юридический словарь. Под 
редакцией А.Я. Сухарева, В.Д. Зорькина, 
В.Е. Крутских. – М., 1998. – С. 697.

4. Власов Ю.Л. Проблеми тлумачення 
норм права. – К., 2001.

5. Мережко О.О. Право міжнародних 
договорів: сучасні проблеми теорії та прак-
тики. – Київ: Таксон, 2002. – 344 с.

6. Лукашук И.И. Международное право 
в судах государств. – М., 1993. 

7. Садыкова Э.Л. Проблема целевого 
толкования международных договоров. 
Дисертация на соискание ученой степе-
ни кандидата юридических наук. – Ка-
зань,1994. – 128 с.

8. Haraszti G. Some Fundamental 
Problems of the Law of Treaties. – Budapest. 
– 1973. – Р. 113.

9. Hambro Ed. The Case Law of the 
International Court. Oxford. – 1952. – p. 34-
35.



165

Àíäðåéê³â À.². - Òëóìà÷åííÿ íîðì çâè÷àºâîãî ïðàâà ó ïðàêòèö³ ì³æíàðîäíèõ...

10. Хайд Ч. Международное право, его 
понимание и применение Соединенными 
Штатами Америки /Пер. с англ. – М., 1950. 
– С. 116.

11. Талалаев А.Н. Право международных 
договоров. – М.,1985. – С. 78.

12. Лукашук И.И., Лукашук О.И. Тол-
кование норм международного права. – 
Москва, 2002. – С. 15.

13. Bleckmann A. Zur Feststellung und 
Auslegung von Volkergewonheitsrecht // 
Zeitschrift fur auslandisches offentliches Recht 
und Volkerrecht. Bd. – 1977.

14. Формирование и свидетельства меж-
дународного обычного права. – Документ 
ООН. А/66/10 – С. 365-375.

15. Кельзен Г. Чисте правознавство: З 
дод.: Проблеми справедливості [Пер. з нім. 
О. Мокровольського] / Г. Кельзен. – К.: 
Юніверс, 2004. – С. 253-255. – (Філософська 
думка).

16. Статут Международного Суда ООН. 
– ст. 38. – Офіційний сайт ООН. Доступ-
но з [http://www.un.org/ru/icj/statut.shtml]. – 
04.06.2010.

17. Cassese A. Modern Constitutions and 
International Law // RdC. – 1985 (III). – Vol. 
192. – P. 383.

18. Dominice G., Voeffrey F. L’application 
du droit international general dans l’ordre 
juridique interne // L’integration du droit 
international et communautaire dans l’ordre 
juridique national. – Paris, 1996. – P. 51-62.

19. The case of the S.S. «Lotus», PCIJ, 
Series A. – № 10, 1927. – Р. 28. 

SUMMARY 
The article considers content and specifi cs of 

interpretation of rules of customary law during 
adjudication by international and national courts. 
Stated, that any enforcement of customary law by 
judicial tribunals always involves interpretation of 
law. Paper points out, that interpretation of cus-
tomary law is more diffi cult comparing with con-
ventional rules, because they are no clear formula-
tion.

АНОТАЦІЯ 
У статті розглянуто зміст та особливості 

тлумачення норм звичаєвого права при роз-
гляді конкретних спорів міжнародними та на-
ціональними судовими установами. Зазначе-
но, що будь-яке застосування звичаю судовими 
органами завжди супроводжується здійснен-
ням інтерпретаційної діяльності. Виділено, 
що тлумачення звичаїв є значно складнішим у 
порівнянні з договірними нормами, оскільки в 
них відсутнє чітке формулювання.
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Ô²ÍÀÍÑÎÂÀ ÏÎË²ÒÈÊÀ ÓÊÐÀ¯ÍÈ ßÊ 
ÑÊËÀÄÎÂÀ ×ÀÑÒÈÍÀ ÂÍÓÒÐ²ØÍÜÎ¯ 

ÏÎË²ÒÈÊÈ ÄÅÐÆÀÂÈ

В статье проанализированы трактовки 
понятия финансовой политики отечествен-
ными учеными. Исследована современная фи-
нансовая политика Украины как составная 
часть внутренней политики государства, рас-
крыто ее тактические и стратегические зада-
чи. В работе также определена роль местных 
финансов в финансовой системе нашей стра-
ны.
Ключові слова: фінанси, фінансова політика, 

грошові відносини, фінансові ресурси, фінансова 
система, органи управління фінансами, фінансо-
ве законодавство, бюджетна політика, податкова 
політика, фінансова тактика і стратегія.

 ÑÀÂ×ÅÍÊÎ Àíàñòàñ³ÿ Îëåêñàíäð³âíà - âèêëàäà÷ êàôåäðè ïóáë³÷íî-
ïðàâîâèõ äèñöèïë³í Êè¿âñüêîãî ì³æíàðîäíîãî óí³âåðñèòåòó 

ÓÄÊ[346.6+351.72](477)

Ратифікувавши Угоду про асоціацію між 
Україною та Європейським Союзом, наша 
держава отримала інструмент та дорогов-
каз для своїх перетворень, які визначені у 
стратегії сталого розвитку «Україна – 2020» 
[1]. Основною метою стратегії є впрова-
дження в Україні європейських стандартів 
життя та вихід країни на провідні позиції у 
світі. Зокрема, ця стратегія передбачає реа-
лізацію 62 реформ та програм розвитку, од-
нією із найважливіших з яких є – Реформа 
фінансового сектору держави.
Проблемам розвитку фінансової полі-

тики присвячено чимало праць відомих 
зарубіжних вчених, а саме: Дж.М. Кейнса, 
Д. Кларка, Р. Лукаса, Б. Твісса, Р. Харрода, 
Й. Шумпетера. Серед вітчизняних еконо-
містів слід відзначити таких, як Алісов Є.О., 
Бандурка О.М., Василик О.М., Вороно-
ва Л.К., Гетманець О.П., Дмитренко Е.С., 

Кучерявенко М.П., Савченко Л.А., Туган-
Барановський М. І. та ін. Проте чимало пи-
тань, пов’язаних з фінансовим забезпечен-
ням реалізації розвитку фінансової політи-
ки нашої держави, поки що залишаються 
нерозв’язаними і потребують додаткового 
дослідження.
Тому дану статтю присвячено фінансо-

вій політиці України як складовій частині 
внутрішньої політики держави.
Фінанси (від лат. fi nancia – дохід, пла-

тіж) виникли в умовах регулярного то-
варно-грошового обігу у зв’язку з розви-
тком держави та її попитом у необхідних 
ресурсах. Так, відповідно до Конституції 
України, обов’язком держави є виконання 
багатьох різноманітних функцій – політич-
ної, економічної, соціальної, культурно-ви-
ховної, оборонної охорони правопорядку 
та інших, що пов’язано з необхідністю ви-
користання певних ресурсів. А в умовах 
сучасного товарно-грошового обігу одні-
єю з основних ознак фінансів є їх грошова 
форма, яка відображає фінансові відноси-
ни через реальний рух грошових коштів. 
Тобто умовою функціонування фінансів є 
обов’язкова наявність грошей, а причиною 
їх появи – потреба держави, її органів та 
окремих суб’єктів у ресурсах, що забезпечу-
ють їх діяльність, і створення відповідних 
грошових фондів цільового призначення. 
Розвиток суспільних потреб призводить 

до зміни складу і структури таких грошо-
вих (фінансових) фондів, які формуються, 
розподіляються та використовуються як 
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центральними органами державної влади 
і місцевого самоврядування, так і іншими 
юридичними та фізичними особами. 
Фінанси нерозривно пов’язані з грошо-

вим обігом, а тому є грошовими відноси-
нами. Але хоча всі фінансові відносини є 
грошовими, не всі грошові відносини є фі-
нансовими. Фінансовими є виключно від-
носини між різними суб’єктами щодо утво-
рення, розподілу та використання фондів 
коштів. Зокрема, до переліку фінансових 
відносин Р.О. Гаврилюк [2, c. 26 – 27] 
включає лише відносини, що виникають 
між:

1) підприємствами в процесі придбання 
товарно-матеріальних цінностей, реалізації 
продукції та послуг;

2) підприємствами та вищестоящими 
організаціями при створенні централізова-
них фондів і їх розподіл;

3) державою та підприємствами при 
сплаті ними податків у бюджетну систему і 
фінансуванні видатків;

4) підприємствами, громадянами та по-
забюджетними фондами при внесенні пла-
тежів і отриманні ресурсів;

5) окремими ланками бюджетної систе-
ми;

6) органами майнового й особистого 
страхування, підприємствами, населенням 
при сплаті страхових внесків і відшкоду-
ванні шкоди за умови настання страхового 
випадку;

7) грошові відносини, що опосередкову-
ють обіг фондів підприємств.
Але цей перелік фінансових грошових 

відносин, на нашу думку, не можна вважа-
ти виключним. Окрім того, деякі грошові 
відносини не відносяться до фінансових, а 
регулюються нормами адміністративного, 
кримінального та цивільного законодав-
ства. 
Таким чином, фінанси – це сукупність 

певних грошових відносин, пов’язаних з 
мобілізацією, формуванням, розподілом 
(перерозподілом) і використанням центра-
лізованих та децентралізованих фондів ко-
штів. 
Суб’єктами фінансових відносин є дер-

жава в цілому, державні органи управлін-
ня, органи місцевого самоврядування, під-

приємства, громадські організації, населен-
ня країни й окремі громадяни. 
Сутність фінансів яскраво виявляється 

у тих функціях, які вони виконують у сус-
пільному житті держави. Більшість вчених 
і фахівців вважає, що до основних функцій 
фінансів відносяться розподільча, стимулю-
юча та контролююча функції.
Розподільча функція фінансів повинна 

сприяти організації збалансованого й ефек-
тивного виробництва, розвитку галузей 
економіки відповідно до потреб держави 
та населення країни. За допомогою розпо-
дільчої функції фінансів здійснюється забез-
печення кожного суб’єкта господарювання 
необхідними йому фінансовими ресурсами. 
На основі цієї функції:
– здійснюється заміщення вартості спо-

житих засобів виробництва й утворення 
первинних доходів у вигляді прибутку, на-
рахування на соціальне страхування, утво-
рення резервних і страхових фондів;

– формуються ресурси на утримання та 
розвиток невиробничої сфери, здійснюєть-
ся внутрішньогалузевий, міжгалузевий і 
міжрегіональний розподіл національного 
доходу.
При формуванні та регулюванні фі-

нансових ресурсів держава може активно 
впливати на необхідні оптимальні пропо-
рції між нагромадженням і споживанням, 
виробничою та невиробничою сферами, 
окремими галузями господарства й адміні-
стративно-територіальними утвореннями. 
Тобто завдяки цій функції розподіляються 
і використовуються фонди коштів, що за-
безпечують різноманітні державні, місцеві 
та суспільні потреби.
Значення розподільчої функції фінан-

сів полягає в тому, що вони забезпечують 
планомірну організацію суспільного ви-
робництва, пропорційний і збалансований 
розвиток галузей матеріального виробни-
цтва, виконання соціально-економічних 
зобов’язань держави, найбільш повне задо-
волення різноманітних потреб юридичних 
та фізичних осіб. 
За допомогою стимулюючої (регулюю-

чої) функції фінансів здійснюється стиму-
лювання певних сфер суспільної діяльності 
держави, забезпечення ефективності ви-
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робництва окремих галузей господарства, 
створення необхідних умов для проведен-
ня режиму економії, підвищення продук-
тивності праці і якості продукції.
З розподільчою функцією фінансів тіс-

но пов’язана їх інша функція – контроль-
на. Вона передбачає здійснення перевірки 
дотримання всіма суб’єктами фінансових 
відносин порядку формування і викорис-
тання фондів грошових коштів суспіль-
ного призначення та виконання фінансо-
вих зобов’язань перед державою. Завдя-
ки контрольній функції фінансів держава 
отримує інформацію про те, як розподіля-
ються кошти, наскільки своєчасно фінан-
сові ресурси доходять до бюджетів різних 
рівнів; як ефективно та чи за призначен-
ням вони використовуються. Контрольна 
функція фінансів забезпечує здійснення 
фінансового контролю за формуванням, 
розподілом та використанням фондів фі-
нансових ресурсів. Причому, контрольна 
функція фінансів реалізується в тісній вза-
ємодії з розподільчою, адже у реальному 
житті фінансові відносини одночасно ма-
ють і розподільчий, і контрольний харак-
тер.
Фінанси як суспільні відносини, обслу-

говуючи різноманітні потреби суспільства 
(політичну, економічну, оборонну та соці-
ально-культурну сфери), складають єдину 
фінансову систему нашої країни, що вклю-
чає декілька самостійних взаємопов’язаних 
ланок (інститутів) та органів. 
Матеріальним вираженням фінансової 

системи є певні фонди грошових коштів. 
Таким чином, фінансова система як сукуп-
ність фінансових інститутів – однорідних, 
але відносно відокремлених груп економіч-
них відносин, взаємопов’язаних за метода-
ми і формами утворення, розподілу та ви-
користання фондів коштів – складається з 
таких ланок:

– бюджетна система;
– державні цільові позабюджетні фонди;
– фінанси підприємств, установ та орга-

нізацій;
– фінанси обов’язкового державного 

страхування;
– кредитна система (державний, місце-

вий і банківський кредити).

Центральне місце у фінансовій системі 
України займає бюджетна система, кошти 
якої в основному утворюються за рахунок 
податків та інших обов’язкових платежів 
юридичних і фізичних осіб. Саме за раху-
нок коштів державного та місцевих бюдже-
тів реалізуються загальнодержавні й місце-
ві плани соціально-економічного розвитку, 
забезпечується охорона та безпека держа-
ви. Тобто бюджетна система фактично є фі-
нансовою основою існування й розвитку як 
країни в цілому, так і окремих її регіонів та 
адміністративно-територіальних утворень.
Самостійною ланкою фінансової сис-

теми України є державні цільові позабю-
джетні фонди, до яких належить, зокрема, 
Пенсійний фонд України, інші фонди дер-
жавного обов’язкового соціального страху-
вання тощо. Правовий статус таких фондів 
визначається відповідними Положеннями, 
а кошти цільових державних фондів форму-
ються як за рахунок обов’язкових платежів 
юридичних та фізичних осіб (наприклад за 
рахунок єдиного соціального внеску), так і 
за рахунок добровільних внесків, та вико-
ристовуються на визначені цілі відповідно 
до нового призначення. Кошти цих фондів 
не можуть використовуватися на покриття 
бюджетних витрат (тому вони і є позабю-
джетними), а от кошти бюджету можуть пе-
рераховуватися до позабюджетних фондів 
у випадках, визначених законодавством 
України.
Але основою фінансової системи Укра-

їни є фінанси підприємств, установ та ор-
ганізацій, які є децентралізованою ланкою 
фінансової системи. Кошти цих фондів пе-
ребувають у розпорядженні конкретного 
підприємства, установи чи організації і ви-
користовуються ними для виконання своїх 
виробничих завдань та функцій, пов’язаних 
з їх основною уставною діяльністю. Осно-
вним джерелом фондів є відрахування від 
прибутку цих установ. Такі фінансові ре-
сурси, які утворюються безпосередньо на 
підприємствах, є важливим джерелом фор-
мування бюджетної системи і державних 
цільових позабюджетних фондів.
Важливе місце у фінансовій систе-

мі України займає обов’язкове державне 
страхування. Страхові фонди таких коштів 
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спрямовуються на покриття матеріальної 
шкоди, спричиненої фізичним та юридич-
ним особам стихійними лихами, нещасним 
випадками й іншими несприятливими ви-
падками. Формуються такі страхові фонди 
за рахунок сплати фізичними та юридични-
ми особами страхових платежів (страхових 
внесків, премій) і доходів від розміщення 
коштів цих фондів. Також законодавством 
України передбачені випадки страхування 
окремих категорій громадян (військово-
службовців, працівників міліції, прокурату-
ри, суду тощо) за рахунок коштів держав-
ного бюджету.
Окремою ланкою фінансової системи 

України є кредит, сутність якого полягає у 
залученні тимчасово вільних коштів різних 
суб’єктів, акумуляції їх у грошовій формі та 
наданні іншим суб’єктам у тимчасове ко-
ристування на платній основі й строковос-
ті. Розрізняють такі форми кредиту: дер-
жавний, місцевий, банківський. В умовах 
становлення в Україні ринкових відносин 
у нашій державі коло об’єктів і суб’єктів 
кредитування постійно змінюється, форму-
ється система кредитних органів, заснова-
них на різних формах власності, що сприяє 
стабілізації соціально-економічної ситуації 
в країні та зміцненню фінансової системи.
З іншого погляду, фінансова система 

держави представляє собою сукупність ор-
ганів управління фінансами. В Україні ця 
система включає в собі такі органи: Мініс-
терство фінансів України, фінансові управ-
ління і відділи місцевих державних адміні-
страцій, органи Державного казначейства, 
Національний банк України та його терито-
ріальні органи, органи Державної фіскаль-
ної служби України і її регіональні органи, 
Державну аудиторську службу України та 
її регіональні органи, органи управління 
державних цільових фондів тощо.
Форми і методи використання фінансо-

вих ресурсів змінюються залежно від змін 
соціальної природи суспільства. Так, цен-
тралізовані фонди коштів пов’язані з мо-
білізацією, розподілом та використанням 
грошових фондів, які знаходяться в роз-
порядженні держави як суб’єкта публічної 
влади. За рахунок цих фондів, як правило, 
фінансуються видатки держави на управ-

ління, оборону, правоохоронну діяльність, 
соціальний захист населення, міжнародну 
діяльність, інвестування у стратегічні галузі 
промисловості тощо.
Децентралізовані фонди коштів можуть 

утворюватися на підприємствах усіх галу-
зей господарства, в установах, організаціях, 
тобто в окремих суб’єктах господарювання, 
за рахунок власних прибутків.
І сьогодні провідні вчені, економісти, 

юристи підкреслюють фундаментальні від-
мінності між державними та приватними 
фінансами. Основні відмінності приватних 
фінансів від державних визначив П. Годме 
[3, c. 41 – 42]. Вони зводяться до наступ-
ного:

«– держава може в примусовому поряд-
ку забезпечити власні доходи за допомогою 
системи податків та інших обов’язкових 
платежів, у той час як примусового вико-
нання щодо самої держави ніколи не буває. 
Приватні особи не можуть у примусовому 
порядку забезпечити власні доходи і, від-
повідно, можуть виявитись неспроможни-
ми виконати свої зобов’язання;

– державні фінанси пов’язані з грошо-
вою системою, яка в більшій або меншій 
мірі управляється державою, тоді як ця 
система не залежить від волі приватного 
власника, що розпоряджається лише влас-
ними фінансами;

– приватні фінанси зорієнтовані на 
одержання прибутку. Державні фінанси, 
навпаки, – це засіб здійснення загального 
інтересу;

– розміри державних фінансів незрів-
нянно більші, ніж розміри приватних фі-
нансів, якими розпоряджаються окремі 
особи».

«Цих відмінностей цілком достатньо, 
щоб розглядати фінансове право як само-
стійну науку, яка, не дивлячись на свій 
зв’язок з приватними фінансами, не зали-
шає місця для того, щоб створити єдину на-
уку про фінанси, яка б об’єднувала як дер-
жавні, так і приватні фінанси».
Таким чином, на думку О.П. Гетманець 

[4, c.13], державні фінанси – це грошові 
відносини, що існують у сфері розподілу і 
перерозподілу вартості суспільного про-
дукту та частини національного багатства, 
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пов’язані з формуванням фінансових ресур-
сів, які знаходяться у розпорядженні дер-
жави та її суб’єктів і які використовуються 
для розширеного виробництва, задоволен-
ня соціально-культурних потреб суспіль-
ства, оборони і управління та інші. Отже, 
державні фінанси – це система грошових 
відносин, яка виникає разом із державою і 
нерозривно пов’язана з її існуванням.
Стан приватних фінансів залежить ви-

ключно від законів ринкової економіки.
Тому предметом фінансового права є 

саме державні фінанси. І сутність управ-
ління державними фінансами полягає в 
тому, що за будь-яким типом економічних 
відносин держава повинна забезпечувати 
фінансовими ресурсами загальносуспільні 
потреби, які неможливо отримати тільки 
через ринкові відносини. При цьому дер-
жава, враховуючи об’єктивну потребу у фі-
нансових рахунках, розробляє різні форми 
реалізації фінансових відносин, встановлює 
або відміняє різні види платежів, змінює 
форми витрачання коштів фінансових фон-

дів і т.д., що визначає фінансову політику 
держави.
Енциклопедичний словник економіки 

та права [5] визначає фінансову політику 
як заходи держави з організації та вико-
ристання фінансів задля здійснення своїх 
функцій; систему форм і методів мобіліза-
ції фінансових ресурсів, їх розподіл між 
соціальними групами населення, галузя-
ми діяльності та регіонами. Фінансова по-
літика є складовою внутрішньої політики 
держави. Разом з тим фінансова політика 
– це складне багатопланове явище. Вона, 
перш за все, спрямована на формування 
максимально можливого обсягу фінансових 
ресурсів, які є матеріальною основою для 
вирішення конкретних і досягнення окрес-
лених завдань.
Слід зауважити, що єдності думок серед 

вітчизняних вчених у визначенні поняття 
фінансової політики поки що не досягнуто 
(табл. 1).
Проявляється фінансова політика у:
– фінансовому законодавстві;

Таблиця 1
Трактування поняття фінансової політики

№
№ 
п/п

Автори та дже-
рела літератури Тлумачення поняття «фінансова політика»

1
1.

Василик О.Д. Фінансова політика – діяльність держави, підприємства щодо ціле-
спрямованого використання фінансів.

В2. Федосов В.М. Фінансова політика – це цілеспрямована діяльність держави та інших 
суб’єктів господарювання у сфері формування, розподілу та викорис-
тання фінансових ресурсів задля досягнення поставленої мети.

23. Опарін В.М. Фінансова політика – комплекс дій і заходів, що здійснюються держа-
вою в межах наданих їй функцій та повноважень у сфері фінансової 
діяльності суб’єктів господарювання та фінансових інституцій, грома-
дян і безпосередньо держави з метою вирішення певних завдань і до-
сягнення поставлених цілей.

34. Романенко О.Р. Фінансова політика – сукупність заходів, спрямованих на мобілізації 
фінансових ресурсів, їх раціональний розподіл і використання, які 
держава здійснює через фінансову систему.

45. Юрій С.І. Фінансова політика – сукупність фінансових (розподільчих і перероз-
подільчих) заходів, які держава здійснює через фінансову систему.

56. Сліпушко О.М. Фінансова політика – система заходів у сфері фінансів з метою ціле-
спрямованого впливу держави на розвиток фінансово-кредитної сис-
теми і національної економіки загалом.

67. Дмитренко Е.С. Фінансова політика – це сукупність заходів, які здійснюють держава, 
органи місцевого самоврядування у сфері управління публічним фі-
нансами та їх використання для здійснення своїх завдань і функцій з 
метою впливу на стан фінансової системи України.
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– у системі форм і методів мобілізації фі-
нансових ресурсів (найважливішими з яких 
є податки);

– у перерозподілі фінансових ресурсів 
між окремими верствами населення, галу-
зями діяльності, регіонами країни;

– у структурі доходів та видатків бюдже-
тів та ін.
Найважливішими умовами результа-

тивності фінансової політики є: 
– врахування дії економічних законів 

розвитку суспільства;
– вивчення і використання досвіду по-

передніх етапів господарського будівни-
цтва;

– врахування специфіки сучасних умов, 
зміни у зовнішній та внутрішній політиці;

– комплексність у розробці заходів, 
пов’язаних із вдосконаленням фінансових 
відносин.
Фінансова політика складається із на-

ступних компонентів:
1) бюджетна політика;
2) податкова (фіскальна) політика;
3) грошово-кредитна політика;
4) цінова політика;
5) соціальна політика;
6) інвестиційна політика;
7) політика у сфері міжнародних фінан-

сів.
Основу фінансової політики складає бю-

джетна політика, яка насамперед пов’язана 
із формуванням державного і місцевого бю-
джетів, цільових загальнодержавних та міс-
цевих позабюджетних фондів.
На жаль, проведенню ефективної полі-

тики значною мірою шкодить непослідов-
ність у реформуванні податкової системи, її 
нестабільність. Перші кроки реформування 
податкової системи зроблені. Але назвати 
їх вдалими навряд чи можна. Робота з фор-
мування податкової політики ще попереду, 
її необхідно завершити якомога швидше. 
Податкова політика має спрямовуватися на 
розв’язання таких двох взаємопов’язаних 
завдань, як забезпечення збалансованості 
бюджету та пожвавлення ділової активнос-
ті, підтримки виробництва.
Розробка й реалізація ефективної фі-

нансової політики держави на державному 
і місцевому рівнях та на рівні підприємств 

є складною і актуальною проблемою на су-
часному етапі розвитку української еконо-
міки. Основними пріоритетами реформу-
вання фінансової політики можна вважати:

– фінансування із бюджету тільки дер-
жавних витрат, державних програм та за-
мовлень, у тому числі оборонних витрат, 
особливо в умовах проведення АТО;

– посилення контролю за раціональним 
і ефективним витрачанням коштів бюдже-
тів усіх рівнів з метою скорочення бюджет-
ного дефіциту та призупинення інфляцій-
них процесів;

– сприяння підвищенню кредитної 
спроможності банків, зниженню рівня від-
соткової ставки і збільшенню частки довго-
термінових кредитів;

– завершення процесу доведення опла-
ти житлово-комунальних послуг населення 
до їх обґрунтованої фактичної вартості;

– створення сприятливих умов для за-
лучення в національну економіку інозем-
ного капіталу, віддаючи перевагу прямим 
іноземним інвестиціям;

– ведення активної та цілеспрямованої 
діяльності щодо повернення в Україну гро-
шових коштів, виведення за межі держави, 
скорочення тіньового сектора економіки, 
повернення закордонних кредитів, одер-
жаних підприємством під гарантії уряду.
У кожній країні конкретні методи про-

ведення фінансової політики залежать від 
історичних умов, рівня економічного роз-
витку, національних традицій та інших 
чинників. Сучасну фінансову політику 
України в значній мірі визначає важкий 
стан економіки, як наслідок тривалої анти-
терористичної операції.
Фінансова політика має надзвичайно 

велике значення в житті суспільства і при 
дотриманні вищенаведених умов може 
сприяти розвитку продуктивних сил, по-
кращенню добробуту населення, вирішен-
ню національних і міжнародних проблем, 
підвищенню обороноздатності країни. За-
лежності від характеру заходів і часу, на 
які вони розраховані, розрізняють наступ-
ні поняття: фінансова тактика і фінансова 
стратегія.
Фінансова тактика спрямована на ви-

рішення завдань окремого етапу розвитку 
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країни і полягає у зміні форм організації 
фінансових відносин. Яскравим прикладом 
фінансової тактики є удосконалення сис-
теми оподаткування, територіальний пе-
рерозподіл фінансових ресурсів через бю-
джетну систему.
Фінансова стратегія – це основні напря-

ми використання фінансів на тривалу пер-
спективу. Прикладом стратегічних завдань 
та, відповідно, їх фінансового забезпечення 
є подолання інфляції і спаду виробництва, 
забезпечення європейських стандартів 
життя населення та гармонійний розвиток 
фінансово-економічного потенціалу всіх 
регіонів України.
Але сьогодні тактичні й стратегічні за-

вдання фінансової політики в Україні бага-
то в чому співпадають завдяки проведенню 
в нашій країні реформи місцевого само-
врядування та територіальної організації 
влади, що значно підвищує роль місцевих 
фінансів у фінансовій системі держави.
Закріплення принципів організації 

місцевого самоврядування у Європейській 
хартії місцевого самоврядування [7], у 
Конституції України [8], законах України 
«Про місцеве самоврядування» [9], «Про 
засади державної регіональної політики» 
[10], «Про добровільне об’єднання тери-
торіальних громад» [11] як права і спро-
можності місцевої влади, у межах закону, 
здійснювати регулювання та управління 
суттєвою часткою державних справ, які 
належать до їх компетенції в інтересах міс-
цевого населення, як права територіаль-
ної громади самостійно вирішувати питан-
ня місцевого значення, спричинило виді-
лення місцевих (регіональних) фінансів 
в окремий важливий елемент фінансової 
системи України.
Місцеві (регіональні) фінанси охоплю-

ють:
а) місцеві (регіональні) бюджети і бю-

джети територіальних громад (сіл, селищ, 
міст);
б) прибутки підприємств комунальної 

власності;
в) позабюджетні кошти місцевого само-

врядування;
г) місцеві позики, які здійснюються у 

підприємстві і населення.

Таким чином, регіональні фінанси, за ви-
значенням Кравчук Ю. та Гули А. [12, c. 155], 
– це система економічних відносин, що ре-
гулює розподіл та перерозподіл національ-
ного доходу і фонду грошових надходжень, 
які використовуються для економічного й 
соціального розвитку територій.. Метою 
використання місцевих фінансів є форму-
вання спроможних територіальних гро-
мад. До спроможних територіальних гро-
мад, відповідно до чинного законодавства 
[13], відносяться територіальні громади сіл 
(селищ, міст), які в результаті добровільно-
го об’єднання здатні самостійно або через 
відповідні органи місцевого самоврядуван-
ня забезпечити належний рівень надання 
послуг, зокрема у сфері освіти, культури, 
охорони здоров’я, соціального захисту, 
житлово-комунального господарства, з ура-
хуванням кадрових ресурсів, фінансового 
забезпечення та розвитку інфраструктури 
відповідної адміністративно-територіаль-
ної одиниці.
Бюджети територіальних громад, що 

об’єдналися, виконуються окремо до за-
кінчення бюджетного періоду. У подаль-
шому бюджет об’єднаної територіальної 
громади розробляється з урахуванням під-
готовки місцевих бюджетів, визначених 
бюджетним законодавством. При цьому 
держава здійснює фінансову підтримку до-
бровільного об’єднання територіальних 
громад сіл, селищ, міст шляхом надання 
об’єднаній територіальній громаді коштів 
у вигляді субвенцій на формування відпо-
відної інфраструктури згідно з планом со-
ціально-економічного розвитку відповідної 
громади. А загальний обсяг субвенції на 
формування відповідної інфраструктури 
об’єднаних територіальних громад визна-
чається Законом України «Про державний 
бюджет України».
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АНОТАЦІЯ 
У статті проаналізовано трактування 

поняття фінансової політики вітчизня-
ними вченими. Досліджено сучасну фінан-
сову політику України як складову частину 
внутрішньої політики держави, розкрито її 
тактичні та стратегічні завдання. У робо-
ті також визначено роль місцевих фінансів 
у фінансовій системі нашої країни.

SUMMARY 
The article analyzes the interpretation of the 

concept of fi nancial policy by domestic scientists. 
Research modern fi nancial policy of Ukraine as 
an integral part of the internal policy of the state, 
disclosed its tactical and strategic objectives. The 
paper also defi nes the role of local fi nance in the 
fi nancial system of our country.
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²ÂÀÍÎÂÈ×À «ÏÐÀÂÎ ² ÑÈÑÒÅÌÀ ÇÀÊÎÍÎÄÀÂÑÒÂÀ 
ÇÀÕ²ÄÍÎ-ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÎ¯ ÍÀÐÎÄÍÎ¯ ÐÅÑÏÓÁË²ÊÈ»1

 ÌÅËÅÍÊÎ Ñåðã³é Ãàâðèëîâè÷ - äîêòîð þðèäè÷íèõ íàóê, ïðîôåñîð, 
çàâ³äóâà÷ êàôåäðè ªâðîïåéñüêîãî ïðàâà òà ïîð³âíÿëüíîãî ïðàâîçíàâñòâà 
×åðí³âåöüêîãî íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó ³ìåí³ Þð³ÿ Ôåäüêîâè÷à

1Нещодавно в івано-франківському ви-
данні «Симфонія форте» побачила світ моно-
графія молодого вченого-юриста Мирослава 
Івановича Луцького «Право і система законо-
давства Західно-Української Народної Респу-
бліки». Актуальність проблем, яким присвя-
чена рецензована монографія, зумовлюється 
тим, що дослідження історико-правової тра-
диції національного державотворення, оцінка 
уроків становлення і розвитку правової думки 
є важливою для сьогодення і має як практич-
не, так і теоретичне значення. Правовий роз-
виток держави характеризується активними 
процесами реформування та трансформації 
як свідомості, так і правового побуту населен-
ня, а ці процеси повинні здійснюватися на 
основі певного історичного досвіду та подій, 
що мали місце в минулому. 
На початку ХХ ст. українські землі стали 

ареною напруженої політичної боротьби, що 
ознаменувалися подіями демократичної ре-
волюції 1917-1921 рр. На західноукраїнських 
землях, які входили до складу імперії Габ-
сбургів у жовтні-листопаді 1918 р., розпочали-
ся активні революційні події, зумовлені рядом 
суб’єктивних та об’єктивних чинників як вну-
трішнього, так і зовнішнього характеру.
Структура монографічного дослідження 

чітко відповідає хронологічно-проблемному 
підходу до розкриття правової системи та ак-
сіологічності змісту нормативно-правових ак-
тів ЗУНР. Заслугою автора є те, що, окрім ана-

1 Луцький М. І. Право і система законодавства За-
хідно-Української Народної Республіки / М. І. Луць-
кий. – Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2015.

лізу широкого кола наукової літератури, ним, 
у процесі написання праці, було опрацьовано 
та використано значний обсяг історико-пра-
вових джерел, у тому числі й неопублікова-
ні архівні матеріали, а також відомості, які 
було вміщено на шпальтах тогочасної преси. 
Автором було проведено ґрунтовний аналіз 
правових підстав виникнення і становлення 
ЗУНР як незалежної держави крізь призму 
визначення юридичних та фактичних підстав 
включення Галичини, Буковини і Закарпаття 
до складу Австрійської імперії. Окрім деталь-
ного висвітлення конституційного ладу та осо-
бливостей адміністративно-правового устрою 
західноукраїнських земель у ХІХ – на початку 
ХХ ст., автор чітко визначає основні фактори 
міжнародного характеру, які й відіграли роль 
підстав проголошення незалежності ЗУНР. У 
цьому ракурсі, зауваження про те, що договір 
між УНР та Австрійською імперією у Брест-
Литовському, а також процеси із відродження 
національних держав іншими слов’янськими 
народами імперії Габсбургів, як фактори ста-
новлення незалежної ЗУНР, є слушними.
У другому розділі монографії розкривають-

ся конституційно-правові засади становлення 
ЗУНР. М. І. Луцький розглянув значний обсяг 
робіт та сформував логічну і послідовну струк-
туру розвитку конституційного законодавства 
досліджуваного періоду починаючи від консти-
туційного проекту С. Дністрянського поданого 
на розгляд австрійським парламентарям, і до 
«Проекту основ державного устрою Галицької 
республіки». Тимчасовий основний закон від 
13 листопада 1918 р. розцінюється автором 
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у якості акту значної юридичної сили, що, не 
зважаючи на його лаконічність, забезпечував 
повноцінне функціонування усіх органів влади 
та був доповнений численними нормативно-
правовими актами конституційного характеру.
Окремий акцент робиться на аналізі пра-

вових наслідків підписання Акту злуки УНР 
та ЗУНР. Сам «Акт злуки» – це конституцій-
ний документ, який чітко визначав особли-
вості правової взаємодії двох держав та роз-
межовував сфери їхнього пливу. Автор вкотре 
зосередив увагу на тому, що об’єднання двох 
держав не мало практичних наслідків, а було 
лише виявом укладання «формального» пра-
вового акту.
Третій та четвертий розділи монографії 

присвячені розкриттю конкретно-правових 
проблем, а саме аналізу системи права та за-
конодавства ЗУНР. Характеризуючи правову 
систему ЗУНР, М. І. Луцький зосередив ува-
гу на аналізі норм звичаєвого права, які мали 
місце в правовій практиці національного уря-
ду 1918-1919 рр. Окрему увагу слід приділи-
ти проблемі впливу християнських правових 
норм, а зокрема суспільної моралі на соціаль-
ну свідомість та систему права досліджуваного 
періоду. Автор продовжив започатковану про-
фесором І. М. Луцьким наукову проблематику 
вивчення рівня впливу запозичених у христи-
янстві норм етики та моралі на правову сис-
тему нашої держави. Саме в ракурсі впливу 
християнських правових норм здійснюється 
аналіз системи судочинства та рецепції міжна-
родно-правових норм у системі права ЗУНР.
Слушними видаються наведені відомості 

застосування норм міжнародних актів, зокре-
ма Гаазької конвенції про закони і звичаї сухо-
путної війни від 1907 р., щодо поводження із 
польським населенням та військовополонени-
ми в умовах українсько-польської війни.
Аналізуючи систему законодавства ЗУНР, 

М.І. Луцький здійснив ґрунтовну роботу із 
систематизації нормативно-правового мате-
ріалу та визначив основні причини рецепції 
австрійського та угорського законодавства. 
Власне рецепція норм австро-угорського 
права була ключовою і зумовлювалася рядом 
чинників. Цікавими з правової точки зору ви-
даються положення монографії, які вказують 
на факт впровадження норм римського права 
до вітчизняної правової традиції, що є досить 

актуальним з огляду на приналежність нашої 
держави до романо-германської правової сім’ї. 
Власне принципи римського права становили 
основу австрійського права як кримінального, 
так і цивільного. Австрійський кримінальний 
та цивільний кодекси склали основу правової 
системи ЗУНР, а їхні норми ефективно регу-
лювали правові відносини населення західно-
українських земель.
Окрім значної рецепції норм криміналь-

ного та цивільного права, Українська Націо-
нальна Рада, як вищий законодавчий орган 
влади, додав чимало зусиль для розробки 
власної системи законодавства у сфері адміні-
стративного, трудового, а особливо земельно-
го права. На відміну, від інших вітчизняних 
дослідників даної проблеми, М. І. Луцький 
скрупульозно підійшов до аналізу положень 
конкретних законодавчих актів. Особливо 
цінними видаються дослідження, що відобра-
жають рівень соціального та майнового забез-
печення малозахищених верств населення, а 
також державних службовців. Позитивним 
фактором видається також систематизація 
видів та розмірів фінансової допомоги, що ре-
презентовано дослідником у формі таблиць.
Автор монографії з нових позицій підій-

шов до аналізу земельного законодавства 
ЗУНР, зокрема в плані порівняння його з 
аналогічними правовими нормами Директо-
рії УНР та визначив основоположні причини, 
що призвели до зволікання з практичним ви-
користанням відповідних правових норм.
Наведені автором висновки є достатньо 

повними, об’єктивними, систематизованими 
та вирізняються новими підходами до аналізу 
системи права та законодавства ЗУНР. Вони 
суттєво доповнюють вітчизняну історико-пра-
вову науку та є прикладом нового, сучасного 
підходу до розкриття достатньо актуальної та 
науково затребуваної проблеми.
У підсумку зазначимо, що рецензована мо-

нографія М. І. Луцького «Право і система зако-
нодавства Західно-Української Народної Респу-
бліки» значно доповнює методологічні засади 
вітчизняної історико-правової науки та може 
бути корисною під час подальших наукових 
розробок вчених-юристів, істориків, філософів, 
студентів та фахівців у сфері законотворення, 
які цікавляться особливостями вітчизняної тра-
диції державо- та правотворення.
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ÏÐÅÄÌÅÒ ÏÎÑßÃÀÍÍß ÒÀ ÎÁÑÒÀÍÎÂÊÀ 
Â×ÈÍÅÍÍß ÊÐÀÄ²ÆÎÊ Ç ÆÈÒËÎÂÈÕ ÁÓÄÈÍÊ²Â 

ÑÀÄÈÁÍÎÃÎ ÒÈÏÓ

Исследованы такие составляющие кри-
миналистической характеристики краж из 
жилых домов усадебного типа как предмет 
преступного посягательства и обстановка 
совершения уголовного преступления. Разра-
ботана криминалистическая классификация 
приусадебных участков в зависимости от: кон-
струкции здания и количеству хозяев, степени 
защищенности дома и приусадебного участка, 
характеристики застройки земельного участ-
ка и его назначения, места расположения на-
селенного пункта, времени нахождения хозяев 
на усадебных участках. Исследованы время 
и место совершения преступления, их зави-
симость от объекта преступного посягатель-
ства.

Ключові слова: садиба, садибна ділянка, кра-
діжка, криміналістична характеристика, пред-
мет посягання, обстановка вчинення злочину. 
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ковому етапі розслідування для побудови 
слідчих версій, планування розслідування, 
вирішення поточних завдань, основним з 
яких є встановлення та затримання особи 
злочинця. Зважаючи на означене та врахо-
вуючи недостаню розробленість самої мето-
дики розслідування крадіжок з житлових 
будинків садибного типу, розробці таких 
елементів криміналістичної характеристи-
ки як предмет посягання та обстановка вчи-
нення злочину слід приділити увагу.

Аналіз публікацій, в яких започатко-
вано розв’язання даної проблеми
Розробкою криміналістичної характе-

ристики та її елементів, як складових мето-
дики розслідування окремих видів злочинів 
приділялась значна увага з боку вчених-
криміналістів. Значних внесок у розробку 
цієї проблеми, в тому числі у відношенні 
злочинів проти власності, зробили В. П. Ба-
хін, Р. С. Бєлкін, О. М. Васильєв, А. Ф. Воло-
буєв, В. К. Гавло, І. Ф. Герасімов, В. А. Жу-
равель, О. Н. Колесниченко, В. О. Коно-
валова, В. С. Кузьмічов, В. Г. Лукашевич, 
Є. Д. Лук’янчиков, Є. І. Макаренко, Г. А. Ма-
тусовський, І. Ф. Пантелєєв, М. В. Сал-
тевський, Р. Л. Степанюк, В. В. Тищенко, 
О. Г. Швидкий, В. М. Шевчук В. Ю. Шепіть-
ко, М. Г. Шурухнов, М. П. Яблоков та інші. 
Однак розробці окремих елементів кримі-
налістичної характеристики методики роз-
слідування крадіжок з житлових будинків 
садибного типу, приділено недостатньо ува-
ги в їх роботах.

Постановка проблеми
Одними з вагомих елементів криміна-

лістичної характеристики будь-якого зло-
чину є предмет злочинного посягання та 
обстановка, що у якій його було вчинено. 
Зазначені елементи криміналістичної ха-
рактеристик взаємопов’язані між собою та 
з іншими елементами, такими як способи 
вчинення злочину, типовими слідами, що 
залишаються на місці події, особою злочин-
ця та потерпілого. При розслідуванні кра-
діжок з житлових будинків садибного типу, 
вказані елементи криміналістичної характе-
ристики мають суттєве значення на почат-
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Метою статті є визначення предмета 
злочинного посягання та обстановки вчи-
нення злочину як елементів криміналістич-
ної характеристики крадіжок з житлових 
будинків садибного типу.

Виклад основного матеріалу
Для визначення предмета злочинно-

го посягання потрібно з’ясувати, які саме 
споруди відносяться до житлових будинків 
садибного типу. Розглядаючи нормативно-
правові акти, зазначимо, що класифікацію 
будівель, віднесених до житлового фонду, 
наведено у ст. 14 пункті 14.1.129.1. Подат-
кового кодексу України, де серед інших ви-
значень понять, що вживаються у кодексі 
зазначено: «житловий будинок – будівля 
капітального типу, споруджена з дотриман-
ням вимог, встановлених законом, іншими 
нормативно-правовими актами, і призначе-
на для постійного у ній проживання. Жит-
лові будинки поділяються на житлові бу-
динки садибного типу та житлові будинки 
квартирного типу різної поверховості. Жит-
ловий будинок садибного типу – житловий 
будинок, розташований на окремій земель-
ній ділянці, який складається із житлових 
та допоміжних (нежитлових) приміщень» 
[1]. Цивільний кодекс України визначає са-
дибу, як об’єкт права власності: «садибою є 
земельна ділянка разом з розташованими 
на ній житловим будинком, господарсько-
побутовими будівлями, наземними і підзем-
ними комунікаціями, багаторічними наса-
дженнями» (ст. 381) [2]. Під допоміжними 
(нежитловими) приміщеннями потрібно 
розуміти передпокій, коридор, кухню, ве-
ранду, санвузел, комору, приміщення для 
автономної системи опалення або котель-
ню, пральню, сараї, гаражі, майстерні, по-
греби, навіси, трансформаторні підстанції, 
системи водопостачання, очисні споруди 
тощо. Словник української мови визначає 
садибу як «житловий будинок та господар-
ські будівлі з прилеглими до них садом і го-
родом, що разом є окремим господарством» 
[3]. Спираючись на законодавство, садибу 
можна визначити як певний цілісний май-
новий комплекс, що складається з житло-
вого будинку з допоміжними господарсько-

побутовими будівлями та земельної ділян-
ки, на якій вони розташовані, розміри якої 
виходять за межі цих будівель і забезпе-
чує житлові інтереси громадян та ведення 
ними побутової господарської діяльності. 
Будинки садибного типу належать до мало-
поверхових забудов (1-3 поверхи). 
Аналіз матеріалів кримінальних прова-

джень, емпіричної бази дослідження, до-
зволив розробити класифікацію будинків 
садибного типу, що впливає на вчинення 
у відношенні до них крадіжок або кримі-
налістичну класифікацію. Класифікація є 
процесом упорядкування певних об’єктів, 
процесів або явищ за окремими ознаками. 
Класифікація забезпечує можливість більш 
глибокого пізнання об’єктів, що класифіку-
ються, встановлення їх загальних законо-
мірностей і властивостей, тому з метою на-
укового аналізу, детального розгляду того 
чи іншого явища її застосовують в криміна-
лістиці. Науково обґрунтована класифіка-
ція практично і теоретично актуальна для 
криміналістичного вивчення місця вчинен-
ня злочину, що дозволить глибше пізнати 
даний елемент криміналістичної характе-
ристики у зв’язку з іншими.
Під класифікацією розуміється логічний 

процес поділу обсягу поняття, що пред-
ставляє собою окрему сукупність поділів 
на класи, види, підвиди. Науковими осно-
вами класифікації є принципи діалектики і 
правила формальної логіки, концептуальні 
положення філософії і теорії права. До пра-
вил формальної логіки можна віднести такі: 
поділ має бути сумарний, тобто об’єднання 
обсягів членів поділу має давати обсяг по-
дільного поняття; поділ має виконуватись 
за однією підставою; члени поділу мають 
виключати один одного, адже в результаті 
поділу маємо отримати супідрядні понят-
тя; поділ має здійснюватися у неперервний 
спосіб, тобто у процесі поділу вихідного 
родового поняття слід переходити до його 
найближчих видів, не пропускаючи їх [4, с. 
59-61].
З огляду на множинності і суттєвої різ-

ниці ознак, що характеризують місце вчи-
нення крадіжки, відокремимо декілька 
ознак, залежно від яких повинна бути про-
ведена класифікація.
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1. За конструкцією будинку та кількістю 
господарів поділяються:

– будинки, що є власністю однієї особи. 
Це будинки, оточені ділянкою місцевості, 
які мають, як правило, один чи два входи. 
Один з входів може бути з іншого боку бу-
динку, або розташованих як прохід через 
гараж або терасу. Такі будинки розташова-
ні, як правило, у межах міста або у безпосе-
редньо за його межами;

– двоквартирні будинки, що належать 
двом власникам. Як правило, у таких бу-
динках є конструктивно спільна стіна з ви-
ходами у протилежні боки на відокремлені 
земельні ділянки;

– блокові садибні будинки, що належать 
декільком власникам. Вони  мають декілька 
входів за кількістю власників, як правило, 
з однієї сторони будівлі. Кожен з них ви-
ходить на власну земельну ділянку. Такі 
будинки частіше за все розташовані у селах 
та малих містах. Особливістю даних об’єктів 
полягає в тому, що вхід в квартиру органі-
зований з присадибної ділянки. Таким чи-
ном, в будинку немає таких елементів за-
гального користування, як сходові клітини 
та майданчики. 

2. За ступенем захищеності будинка та 
присадибної ділянки:

– будинок без захисту, ділянка не охоро-
няється: немає огороджувального паркану, 
відсутня сторожова охорона, заходів щодо 
захисту власності не прийнято. За резуль-
татами нашого дослідження встановлено, 
що 45 % садиб не мають сторожової охо-
рони; 32 % дільниць не обнесені парканом 
або він має суттєві недоліки у конструкції, 
що не заважають вільного проникнення на 
ділянку; 9 % громадян ніяких заходів за-
хисту своєї власності не застосовують. За 
матеріалами кримінальних проваджень 
встановлено, що у 22 % садиб є зовсім не 
захищеними;

– середній ступінь охорони: є огороджу-
вальний паркан, створена сторожова охо-
рона – в наявності сторож або охоронець, 
можливо один на декілька садиб. Наші до-
слідження показали, що 68 % дільниць ого-
роджені парканом, понад 46 % ділянок роз-
ташовані у товариствах, що мають сторожо-
ву охорону, 58 % власників мають залізні 

двері, 24 % мають решітки на вікнах. У 66 % 
випадків будинки мають середню захист;

– високий ступінь охорони: садиба зна-
ходиться у товаристві, що охороняється по-
ліцією охорони МВС або приватними охо-
ронними агентствами; будинок оснащений 
сигналізацією або має всі інші ступені за-
хисту (міцні двері, решітки на вікнах тощо). 
Така ступінь охорони в наявності у 12 %. 
Зрозуміло, що від ступеня захищеності 

залежить кількість вчинюваних крадіжок, 
професіоналізм злочинців, застосовувані 
знаряддя вчинення злочину та інші обста-
вини, що впливають на характеристику да-
них кримінальних правопорушень.

3. За характеристикою забудови земель-
ної ділянки та її призначенням:

 – садибна ділянка призначена для від-
починку. Серед забудов можливі: альтан-
ка для відпочинку, басейн, майданчик для 
ігор, плодові або декоративні дерева, га-
зон. Це характерно для земельних ділянок 
у межах міста, у садибних товариствах, що 
мають охорону. На зазначених ділянках, як 
правило, крадіжок майна не відбувається;

– садибна ділянка для ведення невели-
кого господарства та відпочинку. На такій 
ділянці, як правило, розташовані плодові 
дерева, невеликий город для вирощування 
овочів для власного споживання. Серед бу-
дівель можуть бути розташовано сарай для 
сільськогосподарських інструментів, льох, 
альтанка для відпочинку, майданчик для 
ігор. Як правило це обгороджені та част-
ково охоронювані ділянки, розташовані у 
передмісті та малих містах, на яких можли-
ві, хоча й малоймовірні, крадіжки сільсько-
господарської продукції, саджанців, дерев і 
чагарників;

– садибна ділянка призначена для ви-
рощування овочів і фруктів та розведення 
дрібної худоби і птиці. Така ділянка скла-
дається з частини, на якій ростуть фруктові 
дерева, городу з посадженими овочами та 
будівлями, що забезпечують обробку зем-
лі, збереження врожаю та тримання худо-
би та птиці: льох, сарай для інструментів та 
сільськогосподарської техніки, літня кухня, 
курятник, свинарник тощо. Такі садибні ді-
лянки знаходяться як правило, у селах та 
селищах міського типу, вони не мають до-
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статньої охорони та можливо вчинення на 
їх території крадіжок врожаю, сільськогос-
подарського інвентаря, консервації, мета-
левих предметів та ін.;

– садибна ділянка, призначена для роз-
міщення на ній невеликих промислових 
підприємств (олійниця, млин тощо) або 
майстерень для ремонту (наприклад авто-
мобілів) чи виробництва продукції (столяр-
ні, слюсарні тощо). Такі садибні ділянки мо-
жуть бути розташовані як в межах міста, так 
і в селах. Предметом крадіжки тут можуть 
бути та засоби продукти виробництва.

4. За місцем розташування від населено-
го пункту:

– у межах великих міст;
– розташовані у безпосередній близькос-

ті до великих міст (у межах 5 кілометрової 
зони;

– у невеликих містах та селищах місько-
го типу;

– у селах, розташованих не ближче 15 
км від міста.

5. За часом знаходження господарів на 
садибних ділянках:

– постійне проживання (85 % опитаних 
господарів садиб);

– відвідування в теплий період року (кві-
тень-жовтень) та періодично у інший час 
(15 %). Такі господарі мають інше житло у 
місті та використовують садибу для відпо-
чинку, залишаючи її у свою відсутність, як 
правило, під охороною. 
Визначена нами криміналістична класи-

фікація об’єктів злочинного посягання до-
зволяє більш детально і ретельно викорис-
товувати отримані дані для встановлення 
інших елементів криміналістичної характе-
ристики досліджуваних видів крадіжок, та 
формулювання у підсумку обґрунтованих 
рекомендацій з їх розслідування. Узагаль-
нюючи наведені дані та проаналізувавши 
матеріали кримінальних проваджень щодо 
крадіжок з житлових будинків садибного 
типу, виділимо основні предмети, що мо-
жуть бути вкрадено злочинцями:

1. З будинку садиби:
– гроші у будь-якій валюті та цінні папе-

ри (68 %);
– золоті, срібні прикраси, вироби з до-

рогоцінним камінням (56 %);

– предмети культури: картини, вази, 
статуетки тощо (15 %);

– побутова техніка: ноутбуки, телевізо-
ри, кухонні комбайни, обладнання для су-
путникових антен тощо (35 %);

– предмети одягу: хутрові вироби, нові 
предмети одягу та взуття провідних фірм 
(27 %);

– продукти харчування та алкогольні 
напої (18 %);

2. З присадибної ділянки та допоміжних 
приміщень, розташованих на ній:

– зелені насадження: саджанці дерев, 
кущі (15 %); 

– сільськогосподарська продукція: 
фрукти та овочі та продукція їх переробки 
(18 %);

– засоби для відпочинку: надувні чов-
ни, мотори до човнів, мопеди, мотоцикли, 
велосипеди, надувні матраци, риболовні 
снасті тощо (28 %);

– сільськогосподарський інвентар, ін-
струменти (38 %);

– будівельні матеріали (6 %); 
– металеві вироби (11 %).
Наведені дані аналізу матеріалів кримі-

нальних проваджень мають певну ступінь 
кореляції щодо справжнього становища, 
що пояснюється латентністю даного виду 
крадіжок. Господарі садиб практично не 
звертаються до поліції у разі крадіжок зеле-
них насаджень, сільськогосподарської про-
дукції, продуктів харчування та алкоголь-
них напоїв, одягу, речей побуту, будівель-
них матеріалів, металевих виробів. 
Предмет злочинного посягання як еле-

мент криміналістичної характеристики тіс-
но пов’язаний з обстановкою вчинення зло-
чину. Загалом під обстановкою розуміють 
«сукупність умов, за яких що-небудь від-
бувається» [5, с. 820]. У криміналістиці від-
сутнє чітке формулювання цього поняття, 
проте складові обстановки науковці визна-
чають майже однаково. Ми погоджуємось 
з думкою М. П. Яблокова, який визначає 
обстановку вчинення злочину як «систему 
різного роду взаємодіючих між собою до й 
у момент злочину об’єктів, явищ і процесів, 
що характеризують місце, час, речовинні, 
природно-кліматичні, виробничі, побутові 
й інші умови навколишнього середовища, 
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особливості поведінки непрямих учасників 
протиправної події, психологічні зв’язки 
між ними й інші фактори об’єктивної реаль-
ності, що визначають можливість, умови та 
інші обставини вчинення злочину» [6, с. 86]. 
Одним із основних елементів обстанов-

ки є час учинення злочину. Час учинення 
злочину залежить від предмета посягання. 
Саджанці дерев і кущів, луковиці квітів ви-
копують, як правило, після їх посадки – у 
листопаді чи квітні, залежно від сорту рос-
лини. Сільськогосподарську продукцію кра-
дуть після її визрівання – у більшості випад-
ків з серпня по жовтень у будні дні у денний 
час, коли господарів немає вдома. Інші речі, 
що розташовуються будинку: одяг, побутові 
речі, гроші, техніку; продукти харчування, 
алкогольні напої також викрадають за від-
сутності хазяїв у будинку.
Місця вчинення кримінального право-

порушення як елемент обстановки нами 
частково розглянуто. Місце обирається зло-
чинцем в залежності від зазначених нами 
чинників, а саме: розташування садибної 
ділянки по відношенню до міста, ступені 
захищеності садиби, наявності та кількості 
мешканців, режиму їх проживання у садибі. 
На обрання місця вчинення злочину впли-
ває також ступінь заселення навколишньої 
території. Садиби, розташовані неподалеку 
від магазинів, зупинок громадського тран-
спорту, будівель підприємств, організацій 
в меншій ступені піддаються посяганням. 
Ступінь згуртованості сусідів також впли-
ває на можливість вчинення злочину. У 
об’єднаннях садибних дільниць, де кожен 
власник знайомий з сусідами складніше 
вчинити злочин. Оскільки поява незнайо-
мих осіб на вулиці завжди насторожує меш-
канців і вони попереджають один одного 
про сторонніх осіб.
Сезонний характер робіт, відвідування 

громадянами садиб в основному у вихідні 
дні, явно недостатній рівень охорони май-
на власників з їх боку і з боку суспільства, 
віддаленість садиб від місць дислокації по-
ліції, відсутність освітленості робить дослі-
джуваний вид крадіжок безпечним і при-
бутковим заняттям. На нашу думку, підви-
щена суспільна небезпека крадіжок з жит-
лових будинків садибного типу, полягає як 

в об’єктивних, так і в суб’єктивних ознаках 
і особливості. Об’єктивно проникнення на 
об’єкт, що має підвищену віктимність, ха-
рактеризує злочинців як нахабних, які роз-
раховують на свою повну безкарність, на 
більш ймовірне заподіяння істотної шкоди 
власнику. Суб’єктивною ознакою є навмис-
ний характер таких діянь, значну енергію, 
високу інтенсивність злочинної поведінки. 
Зазначені обставини поряд з інтенсивною 
корисливою мотивацією, вчинення краді-
жок в складі групи значно підвищують сус-
пільну небезпеку аналізованих діянь.
Наведені нами кількісні показники щодо 

предмета злочинного посягання та обста-
новки вчинення злочину було отримано 
вивченням матеріалів кримінальних про-
ваджень на території Дніпропетровської, 
Запорізької, Івано-Франківської, Кірово-
градської, Тернопільської та Харківської 
областей. При цьому ступінь розбіжностей 
у показниках складає не більше 7-10 %, що 
свідчить про певну однорідність учинення 
розглядуваних злочинів по всій території 
України, а звідси й про можливість вико-
ристання методики розслідування даної 
категорії злочинів незалежно від місця роз-
ташування дачної ділянки.

Висновки
Підсумовуючи, можна зазначити, що 

нами на основі аналізу та узагальнення 
матеріалів кримінальних проваджень та 
статистичних матеріалів були визначені 
предмет злочинного посягання та елемен-
ти обстановки, у якій вчинюються крадіж-
ки з житлових будинків садибного типу. 
Названі елементи криміналістичної харак-
теристики є визначальними для розробки 
та використання при розслідуванні інших 
її складових, а саме: способів та слідів вчи-
нення злочину, характеристики особи по-
терпілого та злочинця, встановлення яких 
є перспективним напрямком подальших 
наукових розробок.
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АНОТАЦІЯ 
Досліджено такі складові криміналістич-

ної характеристики крадіжок з житлових бу-
динків садибного типу як предмет злочинного 
посягання та обстановка вчинення кримі-
нального правопорушення. Розроблено кримі-
налістичну класифікацію садибних дільниць в 
залежності від: конструкції будинку та кіль-
кісті господарів, ступені захищеності будинка 
та присадибної ділянки, характеристики за-
будови земельної ділянки та її призначення, 
місця розташування від населеного пункту, 
часу знаходження господарів на садибних ді-
лянках. Досліджено час та місце вчинення 
злочину, їх залежність від об’єкта злочинного 
посягання.

SUMMARY 
The following components of the forensic 

characteristics of thefts from residential houses 
of the manor type as a subject of criminal 
encroachment and the situation of committing a 
criminal offense have been studied. The forensic 
classifi cation of manor plots depending on : 
construction of the house and number of owners, 
degree of protection of the house and homestead 
plot, characteristics of land plot construction and 
its purpose, location from the settlement, time of 
owners on the manor plots is developed. The 
time and place of the crime, their dependence on 
the object of criminal encroachment have been 
studied.
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²ÑÒÎÐÈ×Í² ÇÀÑÀÄÈ ÊÐÈÌ²ÍÀËÜÍÎ¯ 
Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜÍÎÑÒ² ÇÀ ÏÅÐÅØÊÎÄÆÀÍÍß 

Ç’ßÂËÅÍÍÞ ÑÂ²ÄÊÀ, ÏÎÒÅÐÏ²ËÎÃÎ, ÅÊÑÏÅÐÒÀ, 
ÑÏÅÖ²ÀË²ÑÒÀ, ÏÐÈÌÓØÓÂÀÍÍß ¯Õ ÄÎ Â²ÄÌÎÂÈ 

ÄÀÂÀÍÍß ÏÎÊÀÇÀÍÜ ×È ÂÈÑÍÎÂÊÓ

Щодо правосуддя, як справедливість, го-
ворить і одна із заповідей Ісуса Христа – не 
давай неправдивих свідчень (Євангеліє від 
Матфея, 19:18). В статті розглядаються 
основні витоки та розвиток кримінально-
го законодавства, а саме історичний аспект 
становлення кримінальної відповідальності 
щодо перешкоджання з’явленню свідка, потер-
пілого, експерта, спеціаліста примушування їх 
до відмови від давання показань чи висновків 
слід з’ясовувати, виходячи із історичних пері-
одів розвитку Українського суспільства та дер-
жавності, на прикладі «Руської Правди», Ли-
товських Статутів, Кримінальних Кодексів 
1922р., 1960р., 2001 р.). Особливий характер 
об’єкта правового регулювання, його соціальна 
цінність, прямий зв’язок з конституційними 
засадами державності, правами і свободами 
особистості вимагають більш чіткого пра-
вового регулювання багатьох складів кримі-
нальних правопорушень проти правосуддя, їх 
реконструювання, відмови від простих диспо-
зицій, встановлення більш чітких меж кримі-
нальної відповідальності і покарання, і одним 
з цих кримінальних правопорушень виступає 
перешкоджання з’явленню свідка, потерпіло-
го, експерта, спеціаліста, примушування їх 
до відмови від давання показань чи висновку. 
У структурі офіційно зареєстрованої злочин-
ності посягання проти правосуддя, а саме за 
перешкоджання з’явленню свідка, потерпіло-
го, експерта, спеціаліста, примушування їх до 
відмови від давання показань чи висновку про-
довжують займати незначне місце, оскільки 
має високу латентність. Тому врахування 

Ключові слова: історичні засади, етапи форму-
вання законодавства, «Руська Правда», Литовські 
Статути, Кримінальні Кодекси 1922р., 1960р., 
2001 р., кримінальне правопорушення передбачене 
ст. 386 КК України.

 ÊÎÂÀËÅÍÊÎ Äìèòðî - çäîáóâà÷ êàôåäðè êðèì³íàëüíîãî ïðàâà 
Íàö³îíàëüíî¿ àêàäåì³¿ âíóòð³øí³õ ñïðàâ 

ÓÄÊ 343.3/.7

історичного досвіду розвитку законодавства у 
досліджуваній сфері дозволяє глибше зрозумі-
ти дійсну соціальну обумовленість існуючої 
кримінальної відповідальності за це кримі-
нальне правопорушення, передбачене ст. 386 
КК України, яке має істотне значення для 
розуміння суті і природи на сучасному етапі 
кримінального права і практики застосуван-
ня цієї кримінально-правової норми. Тому на 
сьогоднішній день необхідно систематизувати 
наявний матеріал, що надасть змогу удоско-
налити базу законодавства в кримінальній 
галузі як з теоретичної, так і з практичної 
точки зору. 

Постановка проблеми
Самостійна, сильна, незалежна судова 

влада виступає невід’ємною ознакою пра-
вової держави, тому одним із головних за-
вдань визначає утвердження судової влади в 
державному механізмі як самостійної, впли-
вової і незалежної сили суспільства. Саме 
кримінально-правова захищеність судової 
влади є одним з обов’язкових елементів її 
зміцнення, підвищення авторитету держави 
і носить багатогранний характер. Особли-
вий характер об’єкта правового регулюван-
ня, його соціальна цінність, прямий зв’язок 
з конституційними засадами державності, 
правами і свободами особистості вимагають 
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більш чіткого правового регулювання бага-
тьох складів кримінальних правопорушень 
проти правосуддя, їх реконструювання, 
відмови від простих диспозицій, встанов-
лення більш чітких меж кримінальної від-
повідальності і покарання, і одним з таких 
кримінальних правопорушень виступає пе-
решкоджання з’явленню свідка, потерпіло-
го, експерта, спеціаліста, примушування їх 
до відмови від давання показань чи висно-
вку. У структурі офіційно зареєстрованої 
злочинності посягання проти правосуддя, 
а саме за перешкоджання з’явленню свідка, 
потерпілого, експерта, спеціаліста, приму-
шування їх до відмови від давання показань 
чи висновку продовжують займати незна-
чне місце, оскільки має високу латентність, 
тому вивчення історичного підґрунтя вчи-
нення цього кримінального правопорушен-
ня допоможе окреслити основні засади для 
боротьби на сьогоднішній день.

Аналіз останніх досліджень 
і публікацій

Теоретичним підґрунтям стали наукові 
праці, зокрема, таких учених, як: Н.Ю. Алєк-
сеєва, П. П. Андрушко, О.О. Вакулик, 
А.А. Вознюк, В. К. Грищук, О.М. Джужею, 
О. О. Дудоров, З. А. Загиней, О. О. Книжен-
ко, В.В. Кузнецова, М. В. Шепітько та інші. 
Сформульовані цими дослідниками виснов-
ки становлять основу для розв’язання про-
блем кримінально-правового забезпечен-
ня підвищення ефективності регулятивної 
сутності кримінального права у сфері належ-
ного забезпечення одержання достовірних 
доказів, виконання свідком, потерпілим, 
експертом, спеціалістом покладених на них 
обов’язків.

Мета статті
Проведення історико-правового аналізу 

кримінальної відповідальності за ст. 386 КК 
України дозволить з’ясувати структуру сус-
пільних відносин того часу й ефективність 
їх кримінально-правової охорони; виявити 
недоліки і переваги кримінально-правової 
регламентації посягання на ці відносини; 
провести аналіз еволюції кримінального за-
конодавства на певних етапах. 

Виклад основного матеріалу
Правосуддя як особлива юрисдикційна 

діяльність уповноважених органів держа-
ви має захищати права та свободи людини 
і громадянина від будь-яких посягань, за-
безпечувати вирішення соціальних кон-
фліктів на підставі чинних правових норм. 
Надзвичайно важливим у цьому аспекті є 
захист особи, суспільства та держави від 
кримінальних правопорушень, охорона 
прав, свобод і законних інтересів учасників 
кримінального провадження, а також забез-
печення швидкого, повного й неупередже-
ного розслідування та судового розгляду, 
які визнаються завданнями кримінального 
провадження (ст. 2 КПК України). Забез-
печення їх дотримання необхідне для того, 
щоб особа, яка вчинила кримінальне право-
порушення та визнана винуватою у його 
вчиненні, була притягнута до кримінальної 
відповідальності. Історичні документи кри-
мінального права та кримінально-процесу-
ального свідчать про те, що відповідальність 
за протиправні діяння в галузі правосуддя, 
відносно перешкоджання з’явленню свідка, 
потерпілого, експерта, спеціаліста, приму-
шування їх до відмови від давання показань 
чи висновку, існувала протягом всього пері-
оду розвитку української держави. Першим 
писаним джерелом українського права, зо-
крема кримінального, є «Руська Правда», 
яка була укладена у 1016 році. В усіх трьох 
редакціях «Руської Правди» кримінальна 
відповідальність була встановлена за кримі-
нальні правопорушення проти правосуддя, 
що вчиняються свідками, експертами, пе-
рекладачами, спеціалістами або щодо них, 
хоча відповідальність існувала і у «Просто-
ровій Руській Правді» і у «Скороченій Русь-
кій Правді». Так, норми «Просторової Русь-
кої Правди» досить детально для того часу 
регламентували обов’язки і права свідків у 
судовому процесі, оскілки у ст. 66 передба-
чено, що свідком холоп (залежна людина) не 
може бути, але якщо не було вільної люди-
ни, яка могла виступити в якості свідка, то 
можуть бути прийняті показання боярсько-
го тіуна або закупа і це зазначено у ст. 85 – 
що показання можуть давати лише свідки із 
числа вільних людей та згідно ст. 18 «Про-
сторової Руської Правди» свідки мали дава-
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ти присягу перед даванням показань. По-
ложення «Скороченої Руської Правди», які 
закріплені в її нормах не відрізняються від 
попередньої редакції Руської Правди, свід-
ків йдеться у ст. 5 та збереглося у скороченій 
редакції «Руської Правди» і положення про 
те, що свідками можуть бути лише вільні 
люди, а холопи не можуть давати ніяких по-
казань (ст. 29) [1]. 
Наступним періодом у розвитку кримі-

нального права України є друга половина 
XIV – перша половина XVII ст. і норма-
тивно-правовими актами, що діяли на те-
риторії України, були три Литовські Стату-
ти (кодифікацією стали Литовські статути 
(1529, 1566 та 1588 років). У 1468 р. було 
створено Судебник Казимира, який разом із 
нормами звичаєвого права та «Руської Прав-
ди», ліг в основу Першого Литовського ста-
туту 1529 р. та був поділений на тринадцять 
розділів, оскільки в окремих були зібрані 
норми процесуального (шостий розділ) та 
кримінального (сьомий розділ) права, а нор-
ми, які регламентували дії свідків у судовому 
процесі, були розміщені у розділі шостому 
«Про суддів» Першого литовського Статуту. 
Як і в «Руській Правді», положення свідків 
залежало від їх соціального стану. Стосовно 
інших кримінальних правопорушень про-
ти правосуддя, що вчиняються свідками, 
експертами, перекладачами або щодо них, 
за які передбачена відповідальність у чин-
ному КК України, жодної згадки про них у 
Литовському Статуті 1529 р. не було. Дру-
гий Литовський Статут було затверджено 
сеймом у 1554, але він набрав чинності аж 
у 1566 р. За порівняння Першого та Друго-
го литовських Статутів, в останньому більш 
досконало систематизовано правовий ма-
теріал. Цей Статут також був поділений на 
чотирнадцять розділів, система і розподіл 
лишилися ті самі, що і у Статуті 1529 р. Су-
доустрою був присвячений четвертий роз-
діл, а кримінальне і процесуальне право ре-
гулювали декілька розділів (з одинадцятого 
по чотирнадцятий). Як зазначається у пра-
вовій літературі, саме розділ про судоустрій 
привертає особливу увагу. У розділі четвер-
тому Другого литовського Статуту містили-
ся норми (артикули), які регламентували 
положення і діяння свідків у суді, а також 

норми, які закріплювали положення про 
докази по справі. Так, в артикулі 51 зазна-
чається, що свідками могли бути лише хрис-
тияни, які не були підозрюваними по жод-
ній із справ, а також такі, які присягнулися 
Богом у суді. В артикулі 53 вказувалося, що 
в якості свідків не могли виступати в суді не-
вільники за пана, «шалені», тобто неосудні, а 
також ті, які разом обвинувачувалися у вчи-
ненні злочину або були їх помічниками (спі-
вучасники). У артикулах 54-56 йшлося про 
те, що свідки у будь-якому випадку (чи при 
своєму свідченні, чи при запитаннях, які 
їм могли бути поставлені) повинні були ді-
яти під присягою. Але про відповідальність 
свідків за давання неправдивих показань, 
перекладачів або експертів за неправиль-
ні переклад чи висновок, чи про злочини 
щодо них не йшлося у жодній із норм роз-
ділу четвертого Другого литовського Стату-
ту. У Третьому литовському Статуті вперше 
з’явилися артикули, які закріплювали статус 
перекладачів. А артикул 41 встановлював 
відповідальність за неправильний (злий) 
переклад у виді позбавлення волі строком 
на дванадцять тижнів і штрафом. Також у 
розділі четвертому містилися норми, що за-
кріплювали статус свідків, їх обов’язки у суді 
(дані артикули були аналогічними до тих, 
що містилися у четвертому розділі Другого 
литовського Статуту). Але, на відміну від по-
переднього Статуту, артикул 76 четвертого 
розділу Третього литовського Статуту не 
лише визначав, хто може виступати у суді в 
якості свідка, а також і визначав, що свідок, 
який надасть неправдиві, фальшиві свідчен-
ня, підлягають покаранню за шкоду, спри-
чинену тому, проти кого вони свідчили [3]. 
Ці нормативно-правові акти діяли в осно-
вному на території Правобережної Укра-
їни. Наступною визначною подією у ста-
новленні української правової системи було 
створення такого нормативного акту, як 
«Права, за якими судиться малоросійський 
народ» (далі – «Права…») у 1743 р. Діяль-
ність судів, суддів та інших осіб, що могли 
бути суб’єктами правосуддя, регулювалась 
нормами, які були включені у три розділи 
«Прав…»: Глава шоста «Про суди духовним 
чинам з мирськими, і про приходських свя-
щенників», Глава сьома «Про суди, суддів та 
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інших персон, що належать до суду, і про 
зміст правного порядку у справах судових» 
і Глава восьма «Про чолобитників та відпо-
відачів, також і про судовий процес або до-
кази, про декрети чи вироки, про апеляції, і 
про штрафи: так судимим за неправильний 
позов, як і судячим – за неправосуддя».. На-
приклад, у Артикулі 15 у Главі восьмій по-
яснювалося, хто взагалі може бути свідком 
у суді, а у наступному - 16, роз’яснювалося, 
хто не може бути свідком. Про відповідаль-
ність свідка за давання завідомо неправди-
вих показань йшлося у Пункті 2 Артикулу 
18 «Хто б на яких свідків посилався, а по-
тім їх за це свідоцтво порочив, і про неправ-
дивих свідків». Суд мав право карати тих 
свідків, які давали неправдиві показання 
чотирнадцятиденним арештом і відшкоду-
ванням збитків. Також відповідальність за 
кримінальні правопорушення проти право-
суддя встановлювалася і в «Уложенні про 
покарання кримінальні та виправні» 1845 р. 
(далі – «Уложення…»). Відповідальність за 
неправдивий донос, неправдиві показання 
була встановлена нормами, що розміщува-
лися у Відділенні четвертому «Про пору-
шення до початку чи продовження проти-
законних позовів і тяжб, про неправдиві 
доноси, неправдиві свідчення і неправдиві 
показання на повальних обшуках» Глави 
ІІІ «Про порушення громадського спокою, 
порядку та …» Розділу VIII «Про злочини і 
проступки проти громадського благоустрою 
та благочинства» (ст. 1165-1172). За неправ-
диве показання свідка, дане під час слідства 
і в суді під присягою, винні підлягали по-
каранню за ст. 1168 «Уложення…». За ч. 3 
ст. 1168 кримінальній відповідальності під-
лягала особа, яка схиляла іншу до завідо-
мо неправдивого показання. Таким чином, 
можна зробити висновок, що «Уложення …» 
в частині встановлення відповідальності за 
злочини проти правосуддя, що вчиняють-
ся свідками, є досить прогресивним і його 
норми достатньо чітко визначали обставини 
вчинення даного кримінального правопо-
рушення [4]. 
У 1919 р. була прийнята Постанова про 

«Керівні начала по кримінальному праву 
РРФСР» [2], дія яких поширювалася і на 
УРСР, що складалася з декількох розділів з 

нормами декларативного характеру. 1 черв-
ня 1922 р. у законну силу вступив КК РРФСР 
був поділений на Загальну і Особливу час-
тини, які в свою чергу поділялися на глави. 
Глава 2, яка включала статті, що визначали 
покарання за посадові (службові) злочини, 
містила ст. 112 згідно з якою відповідаль-
ність встановлювалася за примушування до 
давання показань при допиті шляхом за-
стосування незаконних засобів стороною, 
що провадить слідство чи дізнання. Інша 
норма (ст. 178), що встановлювала відпові-
дальність за завідомо неправдиві показан-
ня, містилась у Главі 5, що включала статті, 
які встановлювали покарання за злочини 
проти життя, здоров’я, свободи і гідності 
особи. Дана стаття передбачала настання 
кримінальної відповідальності за завідомо 
неправдиві показання, дані свідком, екс-
пертом чи перекладачем при проваджен-
ні дізнання, слідства чи судового засідання 
по справі; покаранням за цей злочин було 
позбавлення волі на строк не менше одно-
го року. КК УРСР, прийнятий 22 листопа-
да 1926 р. [5], вступив в силу 1 січня 1927 р. 
Він був поділений на Загальну та Особливу 
частини, які поділялися на окремі глави, але 
злочини проти правосуддя не були виділе-
ні в окрему структурну частину. Норми, які 
встановлювали відповідальність за злочи-
ни проти правосуддя, в тому числі і ті, що 
вчинювалися свідками, експертами, пере-
кладачами або щодо них, розміщувалися у 
двох главах КК 1926 р.: Главі 2 «Інші зло-
чини проти порядку управління» (ст. ст. 92, 
95, 96) та у Главі 3 «Посадові (службові) зло-
чини» (ст. 115). Ст. 92 КК 1926 р. встанов-
лювала покарання за ухилення свідка від 
явки за викликом органу дізнання, слідчого 
чи судового органу чи відмову від давання 
показань, а також перешкоджання цій явці 
з боку особи, від якої той, хто не з’явився, 
є матеріально або службово залежний; по-
карання за цей злочин призначалося у виді 
виправно-трудових робіт на строк до 3 міся-
ців або штрафу (ч. 1). Завідомо неправдивий 
донос, а також завідомо неправдиве пока-
зання, дане свідком, експертом чи перекла-
дачем при провадженні дізнання, слідства 
чи судового слухання по справі каралося 
позбавленням волі або виправно-трудовими 
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роботами на строк до 3 місяців (ч. 1 ст. 95). 
Кваліфікуючими ознаками завідомо неправ-
дивого доносу або показання було вчинення 
цих діянь, поєднаних із: а) обвинуваченням 
тяжкого злочину; б) з корисливими мотива-
ми; в) штучним створенням доказів обвину-
вачення, за що могло бути призначено по-
карання у виді позбавлення волі строком до 
2 років (ч. 2). 
У 1960 р. було створено новий КК, який 

вступив у законну силу на території Украї-
ни у 1961 р. У ньому було виділено окремий 
розділ VIII «Злочини проти правосуддя», 
який включав норми, що визначали пока-
рання за злочини проти правосуддя, в тому 
числі і ті, які вчиняються свідками, експер-
тами, перекладачами або щодо них. За вка-
заний вид кримінального правопорушення 
проти правосуддя відповідальність встанов-
лювалася чотирма статтями (ст.ст. 178-181) 
КК 1960 р. Згідно ст. 180 КК 1960 р. кримі-
нально караним було перешкоджання явці 
свідка, потерпілого, експерта, примушуван-
ня їх до відмови від давання показань чи 
висновку, підкуп цих осіб або погроза пом-
стою за раніше дані показання чи висновок. 
Позбавленням волі на строк до 4 років або 
виправними роботами до 2 років карало-
ся перешкоджання явці свідка, потерпіло-
го, експерта до суду, органів попереднього 
слідства чи дізнання, примушування їх до 
відмови від давання показань чи висновку, 
до давання завідомо неправдивих показань 
чи висновку шляхом погрози вбивством, на-
сильством, знищенням майна цих осіб чи 
їхніх близьких родичів або розголошення 
відомостей, що їх ганьблять, підкуп свідка, 
потерпілого чи експерта з тією ж метою, 
а так само погроза вчинити зазначені дії з 
помсти за раніше дані показання чи висно-
вок. 
З 1 вересня 2001 р. у законну силу всту-

пив чинний на даний час КК України. В 
частині встановлення відповідальності за 
злочини, які вчиняються свідками, перекла-
дачами, експертами або щодо них, ми мо-
жемо відмітити, що вони не мають суттєвої 
різниці. Крім того, ст. 386 КК України змі-
нювалася декілька разів. ЗУ Про тимчасові 
слідчі комісії, спеціальну тимчасову слідчу 
комісію і тимчасові спеціальні комісії Верхо-

вної Ради України: Закон України від 15 січ. 
2009 р. у диспозиції ст. 386 КК слова «тимча-
совою спеціальною комісією» та «тимчасових 
спеціальних комісій» були замінені словами 
«спеціальною тимчасовою слідчою комісі-
єю» та «спеціальної тимчасової слідчої ко-
місії». Відповідно до ЗУ Про внесення змін 
до деяких законодавчих актів України щодо 
приведення законодавства у відповідність 
з Кримінальним процесуальним кодексом 
України: Закон України від 16 травня 2013 
р. було приведено у відповідність терміно-
логію диспозицій ст. 386 КК з термінологією 
КПК та виключено слова «чи дізнання». Не-
зважаючи на визнання неконституційним 
ЗУ «Про тимчасові слідчі комісії, спеціальну 
тимчасову слідчу комісію і тимчасові спеці-
альні комісії Верховної Ради України», про 
що вказувалося вище, це не відобразилося 
на остаточних редакціях ст. 386 КК, у дис-
позиціях яких і досі вживаються такі термі-
ни, як «спеціальна тимчасова слідча комісія 
ВРУ» (на офіційному веб-сайті парламенту).

Висновки і пропозиції
Щодо правосуддя, як справедливість, го-

ворить і одна із заповідей Ісуса Христа – не 
давай неправдивих свідчень (Євангеліє від 
Матфея, 19:18). Витоки та розвиток кримі-
нального законодавства, а саме історичний 
аспект становлення кримінальної відпо-
відальності за перешкоджання з’явленню 
свідка, потерпілого, експерта, спеціаліста 
примушування їх до відмови від давання 
показань чи висновку слід з’ясовувати, ви-
ходячи із історичних періодів розвитку 
Українського суспільства та державності. 
Врахування історичного досвіду розвитку 
законодавства у досліджуваній сфері до-
зволяє глибше зрозуміти дійсну соціальну 
обумовленість існуючої кримінальної відпо-
відальності за це кримінальне проваджен-
ня, передбачене, оскільки має істотне зна-
чення для розуміння суті і природи цього 
протиправного діяння на сучасному етапі 
кримінального права і практики застосу-
вання цієї кримінально-правової норми. 
Тому на сьогоднішній систематизований 
наявний матеріал надасть змогу удоскона-
лити базу законодавства в кримінальній 
галузі як з теоретичної, так і з практичної 
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точки зору. Все це в поєднанні і зумовлює 
своєчасність його вивчення, необхідність 
комплексного дослідження цих проблем, та 
виробити уніфіковані підходи до застосуван-
ня відповідної кримінально-правової норми 
з урахуванням сучасних досягнень науки 
кримінального права й може слугувати ос-
новою для протидії цьому кримінальному 
правопорушенню.
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Dmitry Kovalenko 
HISTORICAL PRINCIPLES OF 

CRIMINAL RESPONSIBILITY FOR 
OBSTACLING THE APPEARANCE OF A 

WITNESS, VICTIM, EXPERT, SPECIALIST, 
COORDINATION IN FORCE.

As for justice, one of the commandments of 
Jesus Christ speaks as justice - do not give false 

testimony (Matthew 19:18). The article consid-
ers the main origins and development of crimi-
nal law, namely the historical aspect of crimi-
nal liability for preventing the appearance of a 
witness, victim, expert, specialist forcing them 
to refuse to testify or conclusions should be 
clarifi ed based on historical periods of Ukrai-
nian society and statehood, on the example of 
“Russian Truth”, Lithuanian Statutes, Crimi-
nal Codes of 1922, 1960, 2001). The special 
nature of the object of legal regulation, its so-
cial value, direct connection with the constitu-
tional principles of statehood, individual rights 
and freedoms require clearer legal regulation 
of many types of criminal offenses against jus-
tice, their reconstruction, rejection of simple 
dispositions, establishing clearer boundaries of 
criminal responsibility and punishment, and 
one of these criminal offenses is to prevent the 
appearance of a witness, victim, expert, special-
ist, forcing them to refuse to testify or conclude. 
In the structure of offi cially registered crime, 
encroachments against justice, namely for ob-
structing the appearance of a witness, victim, 
expert, specialist, forcing them to refuse to 
testify or conclude, continue to occupy a small 
place, as it has a high latency. Therefore, taking 
into account the historical experience of the 
development of legislation in the study area al-
lows a deeper understanding of the real social 
conditionality of the existing criminal liability 
for this criminal offense under Art. 386 of the 
Criminal Code of Ukraine, which is essential for 
understanding the essence and nature at the 
present stage of criminal law and the practice 
of applying this criminal law. Therefore, today 
it is necessary to systematize the available mate-
rial, which will improve the legal framework in 
the criminal fi eld, both from a theoretical and 
practical point of view.

Key words: historical principles, stages of leg-
islation formation, Ruska Pravda, Lithuanian 
Statutes, Criminal Codes of 1922, 1960, 2001, 
criminal offense provided by Art. 386 of the 
Criminal Code of Ukraine.
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ÌÅÆ² ÂÇÀªÌÎÄ²¯ Ì²Æ ÑÓÄÎÂÎ-ÅÊÑÏÅÐÒÍÈÌÈ 
ÓÑÒÀÍÎÂÀÌÈ ÓÊÐÀ¯ÍÈ

У статті наголошено на необхідності ви-
значення та дотримання меж взаємодії між 
судово-експертними установами, як важли-
вого чинника повного та об’єктивного прове-
дення експертного дослідження. Вказано на 
те, що основним критерієм визначення меж 
взаємодії є наявність відповідних спеціальних 
знань у певній галузі та рівень компетенції 
експерта. У рамках статті також виділе-
но та проаналізовано принципи, які мають 
бути покладені в основу взаємодії між судово-
експертними установами та, які здатні за-
безпечити самостійність та незалежність 
судового експерта при проведенні експертного 
дослідження. Встановлено, що втручання у 
діяльність щодо проведення експертизи кож-
ним конкретним судовим експертом є заборо-
неною, в той час, як їх взаємодія між собою не 
тільки дозволена, а є необхідною для з’ясування 
сутності справи, а отже на законодавчому та 
практичному рівні мають закріплюватися 
чіткі межі взаємодії між судово-експертними 
установами та окремими експертами.

Ключові слова: взаємодія, судово-експертна 
установа, судовий експерт, експертиза. 
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охорони здоров’я України; експертні служ-
би Міністерства внутрішніх справ України, 
Міністерства оборони України, Служби без-
пеки України та Державної прикордонної 
служби України [1]. Досить часто обставини 
справи вимагають комплексного проведен-
ня експертиз, а тому фактично має місце 
взаємодія між різними судово-експертни-
ми установами. Особливо гостро при дослі-
дженні взаємодії між судово-експертними 
установами України набуває питання ви-
значення меж такого співробітництва. За 
загальним правилом, межі взаємодії судо-
во-експертних установ визначаються рівнем 
відповідних спеціальних знань у тій чи ін-
шій галузі, які є необхідними для повного 
та об’єктивного вивчення об’єкту, наданого 
для проведення експертного дослідження. 
Проте, на практиці досить часто виникають 
питання саме правильної організації відно-
син між експертами, тобто незалежної учас-
ті кожного з них у процесі здійснення екс-
пертного дослідження. 

Стан дослідження проблеми
Окремі аспекти взаємодії при прове-

денні експертних досліджень досліджува-
ли такі вчені як: В.М. Бараняк, О.М. Клю-
єв, О.А. Лопата, І.В. Пиріг, О.В. Ринко-
ва, Е.Б. Сімакова-Єфремян, П.В. Цимбал, 
М. Г. Щербаковский тощо. Але, відзначимо, 
що питання взаємодії між судово-експерт-
ними установами, наразі є досить актуаль-
ною проблемою, оскільки законодавством 
закр іплено самостійність та незалежність су-

Постановка проблеми
Законодавством України передбачено 

досить розгалужену систему судово-екс-
пертних установ, які відносяться до різних 
міністерств та відомств: науково-дослідні 
установи судових експертиз Міністерства 
юстиції України; науково-дослідні устано-
ви судових експертиз, судово-медичні та 
судово-психіатричні установи Міністерства 
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дових експертів при проведенні експертиз, 
а тому будь-який вплив на їх діяльність є 
неприпустимим. На сьогодні, з метою нала-
годження ефективного та цілеспрямованого 
процесу проведення експертних досліджень 
між різним и судово-експертними установа-
ми, актуальним є визначення чітких меж 
їх взаємодії між собою, з тим, щоб кожна із 
таких установ та кожний окремий експерт 
незалежно від інших суб’єктів здійснювати 
власні повноваження, були незалежними та 
самостійними при проведенні експертних 
досліджень. 

Мета і завдання дослідження полягає в 
ретельному досліджені меж взаємодії між су-
дово-експертними установами та окремими 
експертами різних міністерств та відомств 
при організації та проведенні експертних 
досліджень, встановлення чітких критеріїв 
такої взаємодії. Зважаючи на сформульова-
ну мету, завданнями наукової статті є роз-
криття основних принципів, які покладені 
в основу взаємодії між судово-експертними 
установами та визначають межі діяльності 
однієї установи (експерта) по відношенню 
до іншої установи (експерта). 

Наукова новизна дослідження
Наукова новизна полягає у тому, що 

робота є першою науковою працею, в якій 
чітко визначено принципи, що виражають 
межі взаємодії між судово-експертними 
установами при проведенні експертних до-
сліджень. 

Виклад основного матеріалу
Одним із перших аспектів, які варто оха-

рактеризувати при визначенні меж взаємо-
дії між судово-експертними установами є на-
явність в експерта відповідних спеціальних 
знань, необхідних для проведення дослі-
дження. Загалом у криміналістиці під фор-
мою використання спеціальних знань розу-
міють зовнішній прояв їх суті, що зумовлена 
їх змістом та знаходить своє практичне ві-
дображення під час розслідування злочинів 
[2, с. 157]. В.Г. Гончаренко вказує, що за су-
часною юридичною доктриною, спеціальні 
знання – це знання, що не мають масового 
поширення та якими володіє обмежене коло 

фахівців (фахівець – загальне поняття для 
позначення особи, яка володіє спеціальним 
знаннями), тому застосування спеціальних 
знань у досудовому розслідуванні базується, 
насамперед, на залученні до процесу розслі-
дування спеціаліста й експерта, тобто осіб, 
які володіють такими спеціальними зна-
ннями та навичками. Коло питань, які ви-
рішуються кожним з них у кримінальному 
провадженні, обумовлюється їхнім процесу-
альним статусом [3, с. 638]. Н.Г. Сафонов під 
спеціальними знаннями розуміє сукупність 
теоретичних знань і практичних умінь і на-
вичок у галузі науки, техніки, мистецтва чи 
ремесла, набутих в результаті спеціальної 
теоретичної підготовки або професійного 
досвіду роботи, що використовуються з ме-
тою розкриття, розслідування і запобігання 
злочинам [4, с. 124]. Досить широке поняття 
спеціальних знань надає І.І. Когутич, який 
спеціальні знання розглядає як сукупність 
професійних знань, навичок та вмінь, які 
отримані в результаті спеціальної освіти та/
або досвіду роботи, відповідає сучасному 
розвитку певної галузі правозастосування, 
науки, техніки, мистецтва або ремесла, є 
достатньою для проведення відповідними 
суб’єктами компетентного (кваліфікованого) 
вирішення питань, які цікавлять слідство чи 
суд в конкретному провадженні (справі) [5, 
с. 114]. Отже, аналізуючи поняття спеціаль-
них знань варто погодитися із позицією від-
повідно до якої характерною рисою спеці-
альних знань є те, що останні набуваються 
в процесі навчання і практичної діяльності 
за певною спеціальністю (фахом) [6, с. 109]. 
Для кожної із експертиз передбачено кон-
кретні цілі та завдання, реалізація яких 
здійснюється саме із застосуванням спеці-
альних знань та умінь. Наприклад, основни-
ми питаннями, які вирішуються судово-ме-
дичним експертом, є: яка причина смерті; 
коли настала смерть; які ушкодження є на 
трупі (їх характер, локалізація, знаряддя і 
час нанесення); які з наявних ушкоджень є 
прижиттєвими, які нанесені посмертно; яка 
послідовність нанесення ушкоджень, яке 
саме пошкодження стало причиною смер-
ті; чи відповідають ушкодження на одязі 
пошкодженням на трупі (за характером, 
кількістю), чи здатний був потерпілий піс-
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ля спричинення йому ушкоджень здійснити 
будь-які самостійні дії (пересуватися, крича-
ти тощо); чи є на трупі сліди, що вказують 
на боротьбу та самооборону; чи вживав по-
терпілий незадовго до смерті алкоголь, і в 
якій кількості; чи вживав потерпілий їжу, і 
яку саме, яка групова приналежність і тип 
крові потерпілого [7, с. 69-105; 8, с. 92-116]. 
Можна зробити висновок, що саме наяв-
ність спеціальних знань є ключовим аспек-
том у визначенні меж взаємодії між судо-
во-експертними установами та окремими 
експертами, які не мають права проводити 
ті чи інші експертні дослідження не маючи 
при цьому відповідних спеціальних знань, 
умінь та навиків. 
Проте, межі взаємодії визначаються й ін-

шими, не менш важливими факторами. Так, 
досліджуючи межі взаємодії між судово-екс-
пертними установами наголосимо на тому, 
що така взаємодія має здійснюватися у від-
повідності до наступних принципів:
По-перше, за загальним правилом кож-

ний з експертів є самостійним учасником 
експертизи, наділений власною правоздат-
ністю, дієздатністю та деліктоздатністю. 
Тобто, співробітники експертних установ 
наділені процесуальною самостійністю, 
тобто є незалежними у виборі засобів і ме-
тодів проведення дослідження. Експерт 
є самостійною процесуальною фігурою, 
який наділений відповідними правами та 
обов’язками. Зазначимо, що наразі межі 
процесуальної самостійності судового екс-
перта не визначені, хоча остання має до-
сить важливе значення. Важливість проце-
суальної самостійності судового експерта, 
на нашу думку, полягає в тому, що вона є 
ключовою умовою ефективного, всебічного, 
повного та неупередженого встановлення 
всіх обставин справи, та надання повного 
та об’єктивного відповідного експертного 
висновку за результатами проведеного до-
слідження. Самостійність судового експерта 
встановлюється на законодавчому рівні та 
характеризується так званою гарантією не-
втручання у його діяльність. Особливо го-
стро питання процесуальної самостійності 
виникає при проведенні комплексних судо-
вих експертиз. Тому, погодимося із думкою, 
Ю.Ю. Ярослава, який зазначає, що гаранті-

єю невтручання члена експертної комісії у 
проведення судової комісійної експертизи з 
метою відхилення від методично правиль-
ної лінії дослідження (що, зрозуміло, неу-
хильно призведе до хибного висновку) є де-
клароване право кожного члена експертної 
комісії на складання окремого висновку, у 
якому формулюється його думка: «якщо для 
проведення експертизи залучається кілька 
експертів, експерти мають право скласти 
один висновок або окремі висновки» [9, с. 
85]. Отже, судовий експерт є процесуально 
самостійним учасником судової експертизи 
та не залежить від думки та позиції інших 
судових експертів, при, наприклад, прове-
денні комплексної судової експертизи. 
По-друге, кожний з експертів є незалеж-

ним при проведенні експертизи. Характе-
ризуючи незалежність експерта В.М. Бара-
няк зазначає, що експерт надає висновки по 
експертизі за своїм внутрішнім переконан-
ням, що ґрунтується на його спеціальних 
знаннях і апробованих методиках дослі-
дження. Він складає висновок експерта від 
свого імені та несе особисту відповідальність 
за його правдивість. За надання завідомо 
неправдивого висновку або за відмову без 
поважних причин від виконання покладе-
них на нього обов’язків, а також за розго-
лошення без дозволу прокурора, слідчого 
або особи, яка провадить дізнання, даних 
досудового слідства, експерт несе відпові-
дальність згідно з чинним законодавством. 
Тому незалежно до якого міністерства чи 
відомства належить експертна установа, у 
якій працює експерт, він несе відповідаль-
ність за виконану експертизу перед законом 
і своєю совістю [10, с. 470-471]. Незалеж-
ність експерта означає, що не допускається 
будь-який вплив на експерта, як з сторони 
судів, прокурорів, слідчих, так і зі сторони 
інших експертів, які залучені до проведення 
експертного дослідження. Фактично мова 
йде про втручання у діяльність судового 
експерта, під якою у Великому тлумачному 
словнику розуміють «самочинно займатися 
чиїмись справами, встрявати в чиї-небудь 
стосунки — брати активну участь у чомусь 
для припинення чого-небудь, протидіян-
ня чому-небудь» [11, с. 210]. Аналізуючи 
принцип незалежності судового експерта 
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варто погодитися із зауваженням В.М. Ба-
раняк. Науковець зазначає, що відсутність 
як у чинному законі України «Про судову 
експертизу», так і у проекті Закону України 
«Про судово-експертну діяльність» визна-
чень понять «втручання» та «впливу», а та-
кож не запровадження норм, що передбача-
ють кримінальну відповідальність за такі дії 
нівелює принцип незалежності експерта і 
дозволяє будь-кому втручатися у виконання 
судової експертизи і впливати на експерта 
[10, с. 471]. Наразі на законодавчому рівні, а 
саме статтею 4 Закону України «Про судову 
експертизу» передбачено, що незалежність 
судового експерта та правильність його ви-
сновку забезпечуються: забороною під за-
грозою передбаченої законом відповідаль-
ності втручатися будь-кому в проведення 
судової експертизи [1]. 
По-третє, кожний з експертів має діяти 

виключно у межах своєї компетентності. На 
думку В. Ю. Шепітька, компетенція експер-
та – це володіння теорією і методикою су-
дової експертизи конкретного роду, виду і 
підвиду, а також коло питань, які він вправі 
вирішити на основі своїх спеціальних знань. 
Він також розрізняє об’єктивно науковий 
і суб’єктивний бік компетенції експерта 
[12, с.114]. У науковій літературі говорять 
про два різновиди компетенції: об’єктивну 
компетенцію, тобто обсяг знань, якими має 
володіти експерт, та суб’єктивну компетен-
цію – ступінь оволодіння спеціальними зна-
ннями конкретного експерта та суб’єктивну 
компетенцію часто називають компетентніс-
тю експерта. Вона визначається його освіт-
нім рівнем, спеціальною експертною підго-
товкою, стажем експертної роботи, досвідом 
у вирішенні аналогічних задач, індивідуаль-
ними здібностями [13, с. 177]. Це є досить 
важливим принципом, оскільки як зазначає 
Т.В. Авер’янова, судовій практиці відомі 
численні випадки відхилення висновку екс-
перта як джерела доказів на тій підставі, що 
експерт при обґрунтуванні висновків вий-
шов за межі своїх знань і присвоїв собі функ-
ції судових і слідчих органів з оцінки наяв-
них у справі доказів [14, с. 33]. Крім того, 
заборона виходу судового експерта за межі 
своєї компетенції чітко передбачено й на 
нормативно-правовому рівні. Наприклад, 

пунктом 3 Інструкції про проведення судо-
вих експертиз та експертних досліджень в 
системі Служби безпеки України, затвер-
дженої Наказом Центрального управлін-
ня Служби Безпеки України від 29.05.2015 
№ 371 передбачено, що експерту забороня-
ється вирішувати питання, які виходять за 
межі спеціальних знань експерта. Цим же 
документом закріплено, що якщо в одному 
документі про призначення експертизи (за-
лучення експерта) ставляться питання, що 
стосуються різних видів експертиз, началь-
ник Центр судових і спеціальних експертиз 
Українського науково-дослідного інститу-
ту спеціальної техніки та судових експер-
тиз Служби безпеки України (ЦССЕ ІСТЕ 
СБУ) (начальник структурного підрозділу 
ЦССЕ ІСТЕ СБУ, начальник зонального 
експертного сектору) визначає, які питан-
ня підлягають вирішенню у відповідному 
структурному підрозділі ЦССЕ ІСТЕ СБУ 
(відповідним експертом) та послідовність їх 
виконання [15]. 
По-четверте, у рамках визначення меж 

взаємодії важливе місце посідають індиві-
дуальні та колективні основи роботи. До-
сліджуючи вказану ознаку О.А. Лопата на-
голошує на тому, що експерт, працюючи в 
окремому колективі, що поєднаний спіль-
ністю вирішуваних завдань, має свої кон-
кретні цілі, що досягаються власними його 
зусиллями. Індивідуальність експертної ро-
боти характеризується ще й персональною 
відповідальністю за результати своїх дослі-
джень. Водночас, експертна діяльність, ма-
ючи складний характер, разом з індивіду-
альними діями експерта реалізується спіль-
ними діями співробітників експертної уста-
нови, що виконують різні функції [16, с. 49]. 
Отже, проводячи експертне дослідження 
кожний експерт керується своїми власни-
ми завданнями та цілями, які в цілому ма-
ють бути узгоджені із завданнями та цілями 
проведення експертизи в цілому. Крім того, 
нормами законодавства передбачено юри-
дичну відповідальність судового експерта за 
надання завідомо неправдивого висновку. 
А також, погодимося із думкою Н.Ю. Жи-
галова та А.Н. Хоменка, які говорять про 
те, що експерт несе і морально-етичну від-
повідальність за якість своєї роботи перед 
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особою, що призначила судову експертизу, 
судом, потерпілим, підозрюваним (обви-
нуваченим), керівником судово-експертної 
установи, адже за результатами проведено-
го дослідження експерт зобов’язаний дати 
висновок дотримуючись професійної етики 
та власної совісті [17, с.128].
По-п’яте, варто зауважити, що експерт 

не має права за власною ініціативою збира-
ти матеріали для проведення експертизи; 
спілкуватися з особами, які беруть участь у 
справі, а також іншими учасниками цивіль-
ного процесу, за винятком дій, пов’язаних 
з проведенням експертизи; розголошувати 
відомості, що стали йому відомі у зв’язку з 
проведенням експертизи, або повідомляти 
будь-кому, крім суду, про результати екс-
пертизи. Він невідкладно повинен повідо-
мити суд про неможливість проведення ним 
експертизи через відсутність у нього необ-
хідних знань або без залучення інших екс-
пертів [18].
По-шосте, кожний експерт при прове-

денні дослідження має право самостійно 
обирати методи дослідження, технічні при-
йоми та засоби. Фактично така позиція обу-
мовлена тим, що різні об’єкти, які надають-
ся для проведення експертного досліджен-
ня є індивідуальними, а отже кожного разу 
вимагають застосування нових прийомів та 
методів дослідження, нових знань, вмінь та 
навиків в оцінці виявлених ознак. Чим біль-
шим запасом прийомів, методів та засобів 
володіє експерт, тим вище його професійна 
майстерність. Погодимося з цього приводу 
із думкою Є.В. Ковалевської, яка наголошує 
на тому, що визначення методики конкрет-
ного дослідження, вибір науково-технічних 
засобів аналізу й оцінювання отриманих ре-
зультатів належать експертові. Конкретна 
методика експертизи – це галузь спеціаль-
них пізнань експерта, тому вибір і реаліза-
ція методики дослідження належать до ком-
петенції експерта [19, с. 234]. Ця ж норма за-
кріплена й на нормативно-правовому рівні. 
Інструкцією про призначення та проведен-
ня судових експертиз та експертних дослі-
джень, затвердженою наказом Міністерства 
юстиції України 08.10.1998 № 53/5, а саме 
пунктом 1.4 закріплено, що визначення спо-
собу проведення експертизи (вибір певних 

методик, (методів дослідження)) належить 
до компетенції експерта [20].
Як висновок зазначимо, що взаємодія 

між судово-експертними установами Украї-
ни в цілому є досить значною, а тому на за-
конодавчому та практичному рівні мають 
закріплюватися чіткі межі взаємодії між 
судово-експертними установами та окреми-
ми експертами. Незважаючи на те, що про-
ведення судових експертиз перед експер-
тами ставить одну й ту ж мету, межі участі 
кожного експерта в проведенні експертизи 
є індивідуальними. Втручання у діяльність 
щодо проведення експертизи кожним кон-
кретним судовим експертом є забороненою, 
в той час, як їх взаємодія між собою не тіль-
ки дозволена, а є необхідною для з’ясування 
сутності справи. А тому на практиці встанов-
люється чітка межа між втручанням в діяль-
ність судового експерта та взаємодією між 
ними. 
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SUMMARY 
The article emphasizes the need to defi ne and 

adhere to the boundaries of interaction between 
forensic institutions as an important factor in a 
full and objective conduct of expert research. It is 
pointed out that the main criterion for determining 
the boundaries of interaction is the availability of 
relevant special knowledge in a particular fi eld 
and the level of competence of the expert. The 
article also identifi es and analyzes the principles 
that should underlie the interaction between 
forensic institutions and which are able to ensure 
the independence and autonomy of the forensic 
expert in conducting expert research. It has been 
established that interference in the examination 
activities by each specifi c forensic expert is 
prohibited, while their interaction with each other 
is not only allowed, but is necessary to clarify the 
merits of the case, and therefore at the legislative 
and practical level should be set clear boundaries. 
interactions between forensic institutions and 
individual experts.
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ÏÎÍßÒÒß ÒÀ ÂÈÄÈ ÏÐÀÂÎÏÎÐÓØÅÍÜ Ó ÑÔÅÐ² 
ÃÎÑÏÎÄÀÐÑÜÊÎ¯ Ä²ßËÜÍÎÑÒ² ßÊ ÎÁ’ªÊÒÀ 
ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÒÈÂÍÎ-ÏÐÀÂÎÂÎ¯  ÏÐÎÒÈÄ²¯

У статті здійснено теоретико-правовий 
аналіз сутності та змісту терміну «правопо-
рушення». На основі отриманих відомостей 
запропоновано авторське поняття правопо-
рушень в сфері господарської діяльності. На-
дано характеристику основним видам право-
порушень в сфері господарської діяльності. 
Акцентовано увагу на тому, що господарська 
діяльність об’єднує в собі правовідносини, які 
виникають в галузі суспільного виробництва, 
тобто, підприємництва, направленого на реа-
лізацію відповідних товарі та послуг за винаго-
роду, з метою отримання прибутку або інших 
благ. Ґрунтуючись на представленій інфор-
мації правопорушення в сфері господарської 
діяльності визначено як протиправний, соці-
ально-юридичний, психологічно-суб’єктивний 
акт (діяльність) відповідного суб’єкта, який 
порушує легальний стан господарського секто-
ру держави, правовий статус інших суб’єктів 
господарської діяльності, а також спричиняє 
суспільно-шкідливі наслідки, що в сукупності 
перешкоджає веденню законного підприємни-
цтва та отримання бажаного прибутку у ви-
гляді матеріальних або інших благ.

Ключові слова: правопорушення, господарська 
діяльність, порушення в галузі господарської діяль-
ності. 
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ючи між собою у відносини, люди еволюці-
онують як духовно, так і фізично, технічно, 
тощо. В процесі свого розвитку люди утво-
рили різні моделі вступу у взаємовідноси-
ни, а також винайшли право, в яке втілили 
розуміння особистого, природного фактору 
свободи та обов’язку поважати останню, як 
невід’ємної частини будь-якої людини. На 
сьогоднішній день ми не уявляємо свого 
життя без права, яке пронизує всю соціаль-
ну матерію. 
Проте, соціальні відносини далеко не 

завжди мають позитивний характер та 
приводять до еволюції суспільних зв’язків, 
розвитку людини, як індивідуальної осо-
бливості та укоріненню думки про непо-
рушність правового поля особи. Досить 
часто, взаємовідносини між людьми при-
ймають руйнівний, негативний характер, 
який завдає не тільки суспільно-моральної 
шкоди, але й правової. Дане явище нази-
вається правопорушенням, та на сьогод-
нішній день воно виникає практично в усіх 
галузях суспільного життя. Однією з таких 
є сфера господарської діяльності, правопо-
рушення в якій мають особливий характер, 
та внаслідок ряду факторів є специфічними 
за своїм юридичним обрамленням об’єктом 
адміністративно-правової протидії, про що 
піде мова далі у статті. 

Стан дослідження проблеми
Доктринальну основу проведеного у 

статті дослідження складають напрацюван-
ня вчених, які в своїх роботах аналізували 

Постановка проблеми
Соціум будь-якої країни – це складне 

явище, зміст якого виражається у відно-
синах між людьми, тобто у соціальних від-
носинах. Останній, фактично є рушійним 
елементом життя всіх країн. Адже, вступа-
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зміст, поняття та різновиди правопору-
шень, як загальноюридичної проблемати-
ки. Так, в основу статті покладено роботи 
А.С. Шабурова, В.Н. Хропанюка, В.С. Не-
рсесянца, В.К. Колпакова, А.М. Куліша, 
О.М. Музичука, А.М. Бойко, А. Т. Комзюка, 
Р.І. Кузьміна та інших науковців. Дійсно, 
вказані правники зробили вагомий внесок 
у вирішення вказаної проблематики, однак 
при цьому на сьогоднішній день невирі-
шеним є питання щодо визначення видів 
правопорушень у сфері господарської ді-
яльності як об’єкта адміністративно-право-
вої протидії.

Мета і завдання дослідження
Мета статті полягає у визначенні док-

тринальної сутності правопорушення, як 
загально юридичної категорії, та на основі 
такого її розуміння у контексті господар-
ської діяльності, як об’єкту адміністратив-
но-правової протидії. Зважаючи на сфор-
мовану мету завданнями наукової статті є: 
розкрити поняття «правопорушення»; ви-
значити поняття «правопорушення в сфері 
господарської діяльності»; здійснити їх кла-
сифікацію. 

Наукова новизна полягає в тому, що 
робота є однією із перших праць, в якій 
комплексно проаналізовано зміст право-
порушень на основі загально юридичних 
аспектів, а також надано характеристику 
та висвітлено різновиди правопорушень в 
сфері господарської діяльності безпосеред-
ньо. Крім того, висвітлено базові особли-
вості правопорушень в сфері господарської 
діяльності, які визначають їх як об’єкти ад-
міністративно-правової протидії. 

Виклад основного матеріалу
Формування теоретичної позиції з при-

воду якогось наукового явища потребує 
проведення ґрунтовного аналізу усіх його 
базових складових. Так, правопорушення 
у сфері господарської діяльності – це лише 
частина великої юридичної проблематики 
правопорушень. Етимологічно, відповідно 
до словникової літератури термін «пору-
шення», а також похідні від нього форми 
«порушування», «порушувати» визнача-

ються таким чином: надавання руху чому-
небудь, зрушення з місця чогось; робити 
що-небудь усупереч наказові, закону і таке 
інше; діяти, чинити не так, як належить за 
традицією, звичаєм, загальноприйнятими 
правилами тощо [1, с.1074].
Велике кількість різноманітних визна-

чень терміну «правопорушення» міститься 
не тільки у словниково-довідниковій літе-
ратурі, але й наукових працях багатьох вче-
них. Наприклад, А.С. Шабуров стверджує, 
що правопорушення – це суспільно шкід-
ливе винне діяння дієздатного суб’єкта, 
яке протирічить вимогам правових норм 
[2, с.408]. В.Н. Хропанюк вказує, що пра-
вопорушення – це винна поведінка право-
дієздатного індивіда, яка протирічить при-
писам норм права, спричиняє шкоду іншим 
особам і тягне за собою юридичну відпові-
дальність [3, с.329]. На думку В.С. Нерсе-
сянца правопорушення – це неправомірне 
(протиправне), суспільно шкідливе, винне 
діяння (дія чи бездіяльність) деліктоздат-
ного суб’єкта, за яке в чинному праві пе-
редбачена юридична відповідальність [4, 
с.517]. Як слушно відзначає В.К. Колпаков 
термін «правопорушення» означає пору-
шення права. Ним є акт, який суперечить 
праву, його нормам, закону [5, с.47]. На 
думку Р.З. Лівшиця, правопорушення – це 
явище, яке дезорганізовує порядок відно-
син між людьми, колективами, державою і 
громадянином, що склався в суспільстві [6, 
с.184]. Отже, спираючись на представлені 
вище визначення сутності правопорушень 
у праві в цілому, а також у сфері господар-
ської діяльності, вбачається, що зазначеній 
категорії притаманні наступні ознаки: 
по-перше, правопорушення – це соці-

ально-юридичне явище, виникнення якого 
завжди пов’язано із діяльністю людей, тоб-
то, його вираженням є діяльність відповід-
них суб’єктів;
по-друге, правопорушення завжди є 

шкідливою діяльністю, яка викликає появу 
відповідних негативних наслідків у вигляді 
матеріальної або іншого виду шкоди, а та-
кож порушення прав інших суб’єктів, або 
легального режиму якогось явища;
по-третє, правопорушення – це набір 

нетипових, «спотворених» протиправною 
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поведінкою людей правовідносин, що ви-
биваються з нормального кола об’єктів 
правового регулювання;
по-четверте, правопорушення завжди 

має психологічний аспект, що виражено у 
ставленні індивіда до вчинюваних ним дій 
та наслідків реалізації останніх;
по-п’яте, правопорушення має проти-

правний характер, тобто, це суб’єктивний 
акт, який засуджується з боку чинного за-
конодавства. 
В той же час, зміст правопорушень у 

сфері господарської діяльності, окрім наве-
дених ознак, також обтяжено цілим рядом 
інших аспектів, які походять від галузі, в 
якій дані правопорушення існують. В дано-
му аспекті ми говоримо про господарську 
діяльність, сутність якої досить глибока та 
складна. Саме через це вчені по-різному 
підходять до визначення її сутності. Зо-
крема, А.М. Бойко вказує, що господарська 
діяльність – це діяльність з виробництва, 
розподілу, обміну та споживання благ, що 
дає людям змогу створювати блага, необ-
хідні для існування, передусім – їжу, одяг, 
житло та ін. З огляду на те, що природа не 
дає більшості благ у готовому вигляді, все, 
необхідне для життєдіяльності людини, 
потрібно продукувати: обробляти землю, 
рубати ліс, розводити домашню худобу, за-
йматися певними ремеслами тощо. Тобто 
люди навчились спільно використовувати 
природні ресурси, виготовляти найрізно-
манітніші інструменти, пристрої та ін. По-
треби людей, природа і спосіб задоволення 
узалежнює їх один від одного, зумовлює 
необхідність взаємодії, і так виникають 
суспільні відносини. Інтерес, спрямований 
на задоволення власних життєвих потреб, 
спричиняє об’єднання людей для спільної 
господарської діяльності. Це робить люди-
ну представником певної соціальної спіль-
ноти. Жодне суспільство не може існувати 
без виробництва предметів і засобів. Якщо 
на початках людської цивілізації господар-
ська діяльність мала примітивні форми, а 
виготовлені блага безпосередньо спожи-
вала сім’я чи рід, то з розвитком господар-
ських відносин люди почали обмінюватись 
результатами діяльності, розподіляючи в 
такий спосіб створені блага, і лише після 

цього споживали їх. Такі відносини здій-
снювались на основі зіставлення витрат та 
отриманих результатів господарської ді-
яльності, й у цьому сенсі вони є господар-
ськими [7, с.12;8, с.55 – 56]. Р.І. Кузьмін 
вважає, що господарська діяльність, як 
категорія більш об’ємна, вміщує форми ді-
яльності, спрямовані на здобуття економіч-
но значимого результату (господарської ви-
годи), в тому числі і підприємництво. При 
цьому господарська діяльність - це діяль-
ність, яка завжди пов’язана з виготовлен-
ням і реалізацією продукції, виконанням 
робіт, наданням послуг і забезпеченням їх 
виробників необхідними ресурсами, що пе-
редбачає специфічну організацію управлін-
ня майном або справою та участь суб’єктів 
такої діяльності в господарських відноси-
нах як носіїв певних властивостей [9;10, 
с.93]. О.М. Вінник стверджує, що госпо-
дарська діяльність – це суспільно-корисна 
діяльність суб’єктів господарювання щодо 
виробництва продукції, виконання робіт, 
надання послуг з метою їх реалізації за пла-
ту (як товару), що ґрунтується на поєднанні 
приватних і публічних інтересів, здійсню-
ється професійно та зазнає значного регу-
лювання з метою соціального спрямування 
економіки [11]. 
Тож, господарська діяльність об’єднує в 

собі правовідносини, які виникають в галу-
зі суспільного виробництва, тобто, підпри-
ємництва, направленого на реалізацію від-
повідних товарі та послуг за винагороду, з 
метою отримання прибутку або інших благ. 
Ґрунтуючись на представленій інформації 
правопорушення в сфері господарської ді-
яльності можна визначити, як протиправ-
ний, соціально-юридичний, психологічно-
суб’єктивний акт (діяльність) відповідного 
суб’єкта, який порушує легальний стан 
господарського сектору держави, правовий 
статус інших суб’єктів господарської діяль-
ності, а також спричиняє суспільно-шкід-
ливі наслідки, що в сукупності перешко-
джає веденню законного підприємництва 
та отримання бажаного прибутку у вигляді 
матеріальних або інших благ. 
Проте, щоб повністю розібратись зі 

змістом правопорушень поняття яких ми 
визначили, як об’єкту адміністративно-
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правової протидії, варто звернути вагу на їх 
різновиди, що є індикатором поширеності 
та небезпечності даних правопорушень. 
На наш погляд, правопорушення в 

сфері господарської діяльності являють со-
бою окрему групи негативних явищ, які 
не можна класифікувати загально право-
вими способами. Зазначену групу складає 
три різновиди правопорушень, першими з 
яких є найбільш суспільно небезпечні про-
типравні діяння. В цьому аспекті ми гово-
римо про кримінальні правопорушення, 
що є, відповідно до Кримінального кодексу 
України від 05.04.2001 №2341-ІІІ (далі – 
ККУ) суспільно небезпечними винними ді-
яннями (дія або бездіяльність), які вчинено 
суб’єктом кримінального правопорушення. 
При цьому, кримінальні правопорушення 
поділяються на кримінальні проступки і 
злочини. Кримінальним проступком є пе-
редбачене цим Кодексом діяння (дія чи 
бездіяльність), за вчинення якого перед-
бачене основне покарання у виді штрафу 
в розмірі не більше трьох тисяч неоподат-
ковуваних мінімумів доходів громадян або 
інше покарання, не пов’язане з позбавлен-
ням волі [12].
Окрема частина, перелічених у тек-

сті Кримінального кодексу України від 
05.04.2001 №2341-ІІІ кримінальних пра-
вопорушень відносяться безпосередньо 
до сфери господарської діяльності. Так, 
наприклад, в Розділі VII ККУ передбаче-
но кримінальну відповідальність за виго-
товлення, зберігання, придбання, переве-
зення, пересилання, ввезення в Україну з 
метою використання при продажу товарів, 
збуту або збут підроблених грошей, дер-
жавних цінних паперів, білетів державної 
лотереї, марок акцизного податку чи голо-
графічних захисних елементів [12]. Стаття 
201 того ж Розділу встановлює санкцію за 
контрабанду – переміщення через митний 
кордон України поза митним контролем 
або з приховуванням від митного контр-
олю культурних цінностей, отруйних, силь-
нодіючих, вибухових речовин, радіоак-
тивних матеріалів, зброї або боєприпасів 
(крім гладкоствольної мисливської зброї 
або бойових припасів до неї), частин вогне-
пальної нарізної зброї, а також спеціальних 

технічних засобів негласного отримання 
інформації [12]. До кримінальних право-
порушень, відповідно до статті 206, також 
відноситься протидія законній господар-
ській діяльності, тобто протиправна вимо-
га припинити займатися господарською ді-
яльністю чи обмежити її, укласти угоду або 
не виконувати укладену угоду, виконання 
(невиконання) якої може заподіяти матері-
альної шкоди або обмежити законні права 
чи інтереси того, хто займається господар-
ською діяльністю, поєднана з погрозою на-
сильства над потерпілим або близькими 
йому особами, пошкодження чи знищення 
їхнього майна або захоплення цілісного 
майнового комплексу, його частини, буді-
вель, споруд, земельної ділянки, об’єктів 
будівництва, інших об’єктів та незаконне 
припинення або обмеження діяльності на 
цих об’єктах та обмеження доступу до них 
за відсутності ознак вимагання [12].
Наступним видом правопорушень в 

сфері господарської діяльності є адміні-
стративні. Відповідною до Кодексу Укра-
їни про адміністративні правопорушення 
від 07.12.1984 №8073-Х (далі – КУпАП), 
адміністративним правопорушенням ви-
знається протиправна, винна (умисна або 
необережна) дія чи бездіяльність, яка по-
сягає на громадський порядок, власність, 
права і свободи громадян, на встановле-
ний порядок управління і за яку законом 
передбачено адміністративну відповідаль-
ність [13]. 
За аналогією до ККУ в КУпАП також 

виділено окрему главу для злочинів в га-
лузі господарської діяльності. До останніх, 
зокрема, відноситься стаття 155 що визна-
чає відповідальність за порушення правил 
торгівлі і надання послуг працівниками 
торгівлі, громадського харчування та сфе-
ри послуг, громадянами, які займаються 
підприємницькою діяльністю [13]. До адмі-
ністративних правопорушень також відне-
сено порушення правил торгівлі пивом, ал-
когольними, слабоалкогольними напоями 
і тютюновими виробами, що виражено у 
роздрібній або оптовій торгівлі зазначени-
ми товарами без марок акцизного податку 
чи з підробленими марками цього податку 
[13].
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Окремим видом правопорушень у сфе-
рі господарської діяльності можна вважа-
ти господарсько-правові правопорушення, 
які викликають накладення адміністратив-
но-господарських санкцій. Так, відповідно 
до положень Господарського кодексу Укра-
їни від 16.01.2003 №436-IV за порушення 
встановлених законодавчими актами пра-
вил здійснення господарської діяльності до 
суб’єктів господарювання можуть бути за-
стосовані уповноваженими органами дер-
жавної влади або органами місцевого само-
врядування адміністративно-господарські 
санкції, тобто заходи організаційно-право-
вого або майнового характеру, спрямовані 
на припинення правопорушення суб’єкта 
господарювання та ліквідацію його наслід-
ків [14]. 

Висновки
Отже, правопорушення в сфері госпо-

дарської діяльності являють собою багато-
манітну групу негативних діянь, які пору-
шують нормальний стан юридичних відно-
син в секторі підприємницької діяльності. 
При цьому, детальний розгляд цих пра-
вопорушень дав можливість виділити ряд 
моментів, які визначають останні як об’єкт 
адміністративно-правової протидії:
по-перше, інтенсивність шкоди право-

порушень даної групи є крайнє варіатив-
ною. Так, різновиди правопорушень в сфе-
рі господарської діяльності містять в своє-
му переліку діяння як суспільно-шкідливі 
(адміністративні та господарсько-правові 
правопорушення), так і суспільно небез-
печні (кримінальні правопорушення); 
по-друге, правопорушення в сфері гос-

подарської діяльності порушують сформо-
вані в країні соціально-господарські устої 
ведення підприємництва, що в кінцевому 
результаті негативно впливає на бізнес клі-
мат в Україні загалом та її економічне ста-
новище у світі;
по-третє, правопорушення в сфері гос-

подарської діяльності охоплюють велике 
коло діянь фінансово-економічного, гос-
подарського та адміністративно-управлін-
ського змісту;
по-четверте, правопорушення в сфері 

господарської діяльності наносять значну 

шкоду бюджетному сектору держави, об-
межуючи в окремих випадках надходжен-
ня до державної казни, руйнуючи тим са-
мим механізм ефективної роботи всього 
державного апарату. 
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SUMMARY 
The article provides a theoretical and legal 

analysis of the essence and content of the term 
“offense”. On the basis of the received information 
the author’s concept of offenses in the sphere of 
economic activity is offered. The characteristics of 
the main types of offenses in the fi eld of economic 
activity are given. Emphasis is placed on the fact 
that economic activity combines legal relations 
that arise in the fi eld of social production, ie, 
entrepreneurship aimed at the sale of relevant 
goods and services for a fee, for profi t or other 
benefi ts. Based on the information provided, the 
offense in the fi eld of economic activity is defi ned 
as an illegal, socio-legal, psychological-subjective 
act (activity) of the entity, which violates the legal 
status of the economic sector, the legal status of other 
economic entities, as well as causes socially harmful 
consequences, which together hinder the conduct of 
lawful business and the desired profi t in the form of 
material or other benefi ts.
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violations in the fi eld of economic activity.
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ÎÑÎÁËÈÂÎÑÒ² ÇÀÊÎÍÎÄÀÂ×ÎÃÎ ÇÀÁÅÇÏÅ×ÅÍÍß 
ØËÞÁÍÎ-Ñ²ÌÅÉÍÈÕ Â²ÄÍÎÑÈÍ Â ÓÊÐÀ¯Í² 

Ó ÕV²²² - Õ²Õ ÑÒ.

Наукова стаття присвячена досліджен-
ню особливостей законодавчого забезпечення 
шлюбно-сімейних відносин в Україні у ХVІІІ 
–ХІХ ст. Укладення шлюбу відбувалося за дво-
ма традиційними обрядами: законна форма 
укладення шлюбу – церковне таїнство вінчан-
ня та обов’язковий за правовим звичаєм об-
ряд – весілля. Шлюб визнавався законним як 
що він забезпечувалася додержанням відповід-
них умов – досягнення шлюбного віку, вільна 
згода наречених та благословення батьків, ду-
ховна та фізична здатність до шлюбу та ін. 
Світське законодавство так само закріплю-
вало право вільного та невимушеного вступу у 
шлюб.

 Доведено, що у ХVІІІ ст. на території 
України відбулися відповідні зміни щодо регу-
лювання шлюбно-сімейних правовідносин. У 
сферу життя суспільства починає втруча-
тись і світська влада, прагнучі поставити під 
контроль функції церкви. Означена політи-
ка в повному обсязі поширювалась і на таку 
сферу взаємин духовенства з парафіянами, 
як участь у таїнствах. Причому найбільшої 
регламентації з боку центральної влади за-
знало таїнство шлюбу. Крім того, світська 
та церковна влада зосередили свою увагу на 
об’єднанні та наведення порядку у суспільстві. 
Так, з одного боку питання укладення шлюбу 
продовжували вирішуватися суто в рамках ка-
нонічних правил, а з іншого весілля мало ви-
рішальне значення після церковних обрядів, 
яке породжувало юридичні наслідки укладення 
шлюбу. 

Ключові слова: шлюб, шлюбні правовідносини, 
сім’я, сімейні правовідносини, шлюбно-сімейні від-
носини.
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Порядок укладення церковного шлюбу на 
території України у складі Російської імперії 
був закріплений й світським законодавством і 
введений у дію у 1840-1842 рр. Норми, що ре-
гулювали шлюбно-сімейні відносини містили-
ся у першій частині Зводу законів ще з 1832 р. 
під назвою «Звіт законів цивільних».

Постановка проблеми
Проблема законодавчого забезпечення 

шлюбно-сімейних відносин в Україні є акту-
альною, з економічної, моральної, етичної, 
культурної та соціальної точки зору. Вказані 
відносини сьогодні лежать не тільки в осно-
ві розвитку суспільства, але займають одне з 
провідних місць в історичної площині ста-
новлення держави і права Україна. Особли-
ве місце в якому займає період коли Україна 
знаходилася у складі Великого князівства 
Литовського, козацького управління та Ро-
сійської імперії. 
Крім того, дослідження законодавчого 

забезпечення шлюбно-сімейних відносин в 
Україні дуже важливо з де кількох причин. 
З одного боку, для з’ясування причин при-
йняття відповідної нормативної бази щодо 
шлюбно-сімейних відносин в указаний пе-
ріод, а з іншого, простежити їх наслідки і 
вплив на життя мешканців у суспільстві. 
Саме тому процес розкриття законодавчого 
забезпечення шлюбно-сімейних відносин в 
Україні у ХVІІІ –ХІХ століття є надзвичай-
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но актуальним і потребує подальшого дослі-
дження. 

Аналіз останніх досліджень та публі-
кацій, у яких започатковано розв’язання 
вказаної проблематики свідчить проте, що 
питання законодавчого забезпечення шлюб-
но-сімейних відносин в Україні у ХVІІІ–
ХІХ ст. не знайшло належного висвітлення 
у науковій літературе. Ті чи інші питання, 
пов’язані із законодавчим забезпеченням 
правовідносин, відображені в роботах: М. 
Владимирського-Буданова, О. Євтушенка, 
А. Колодія, І. Лимана, Г. Ліпак, В. Озель, І. 
Петренка, Н. Пилипенка, Я. Новохатської, 
А. Шевченка, М. Цатурова та ін. Тому ви-
вчення законодавчого забезпечення шлюб-
но-сімейних відносин в Україні в історич-
ному аспекті є надзвичайно актуальним і 
потребує ґрунтовного розгляду. Крім того, 
вказана проблематика законодавчого забез-
печення шлюбно-сімейних відносин в Укра-
їні у ХVІІІ – ХІХ століття не розглядалася 
комплексно.

Метою статті є дослідження шлюбно-
сімейних відносин в Україні на основі ви-
явлення особливостей їх законодавчого 
закріплення в історичній ретроспективі. 

Викладання основного матеріалу до-
слідження

Наука має у своєму розпорядженні ве-
лику й достовірну інформацію про характер 
шлюбно-сімейних взаємовідносин в історії 
розвитку суспільства. Зміни у сім’ї еволюці-
онували від проміскуїтету (безладних стате-
вих зв’язків), групового шлюбу, матріархату 
й патріархату до моногамії. Сім’я переходи-
ла від нижчої форми до вищої, відповідно 
тому як суспільство піднімалося по щаблях 
свого розвитку. 
Еволюція суспільних відносин і відпо-

відна зміна інституційного середовища, еко-
номічні умови, соціальна форма організації 
суспільства, поступові зміни в ментальності 
народу під впливом трансформації релігій-
них уявлень, соціальних та моральних норм 
і правил, взаємодії з ідейними і моральними 
стандартами інших народів є складовими іс-
торичного розвитку певного суспільства, які 

впливали на систему шлюбно-сімейних від-
носин, форми, принципи, умови укладання 
й існування шлюбу. 
Вже у XIX ст. з’являються емпіричні до-

слідження емоційної сфери сім’ї, потягів і 
потреб її членів. Сім’я вивчається як мала 
група із властивим їй життєвим циклом, іс-
торією виникнення, функціонування й роз-
паду. Предметом дослідження стають почут-
тя, пристрасті, розумове й моральне життя. 
Далі дослідження взаємостосунків у родині 
концентруються на вивченні взаємодії, ко-
мунікації, міжособистісної згоди, близькості 
членів родини в різних соціальних і сімей-
них ситуаціях, на організації сімейного жит-
тя й факторах стійкості родини як групи.
Відомо, що у ХVІІІ ст. на території Укра-

їни відбулися відповідні зміни щодо регу-
лювання шлюбно-сімейних правовідносин. 
У сферу життя суспільства починає втруча-
тись і світська влада, прагнучі поставити під 
контроль функції церкви. Означена політи-
ка в повному обсязі поширювалась і на таку 
сферу взаємин духовенства з парафіянами, 
як участь у таїнствах. Причому найбільшої 
регламентації з боку центральної влади за-
знало таїнство шлюбу. Крім того, світська та 
церковна влада зосередили свою увагу на 
об’єднанні та наведення порядку у суспіль-
стві. Так, з одного боку питання укладення 
шлюбу продовжували вирішуватися суто в 
рамках канонічних правил, а з іншого ве-
сілля мало вирішальне значення після цер-
ковних обрядів, яке породжувало юридичні 
наслідки укладення шлюбу. Це є переконли-
вим свідченням того, що в першій половині 
ХVІІІ ст. вінчання не сприймалося в рамках 
звичаєвого права як обов’язкова умова для 
визнання законності шлюбу. Проте із періо-
дичних джерел встановлено що таке рішен-
ня ґрунтувалося виключно на дозволі грома-
ди [1]. Крім того, шлюбно-сімейні відносини 
розглядалися як суто цивільна процедура, 
причому освячувалася в церкві та супрово-
джувалася більш-менш урочистим святку-
ванням. Причому укладення шлюбу відбу-
валося в три етапи, що розрізнялися у часі: 
шлюбна інтерциза – передшлюбний договір; 
шлюб – вінчання; акт весільний – весілля. 
Таким чином, звичаєве право, як виразник 
народного сприйняття шлюбно-сімейних 
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правовідносин, зберегло всі етапи ритуалу: 
змовини, заручини, весілля. 
Літературні джерела свідчать про те, що 

актові книги Київського округу були пере-
повнені «шлюбними інтерцизами», а цер-
ковний шлюб, не скріплений інтерцизою і 
весіллям, не мав сили, оскільки траплялися 
випадки, коли дівчина вже повінчана вихо-
дила заміж за іншого [2]. Таким чином, зви-
чаєве право, як виразник народного сприй-
няття шлюбно-сімейних правовідносин, збе-
регло всі етапи ритуалу: змовини, заручини, 
весілля. 
Шлюбно-сімейні правовідносини зна-

йшли своє відображення також у актах світ-
ського права. Так, за Кодексом 1743 р. забо-
ронялось вимагати неустойку за порушення 
передшлюбної домовленості, водночас, до-
зволялося використовувати завдаток, який 
виступав гарантією майнового відшкоду-
вання у разі порушення домовленості про 
шлюб. (п. 2 арт. 3 гл.10 Кодексу 1743 р.) [3]. 
Наукові джерела містять цікаві свідчен-

ня щодо укладенню церковного шлюбу. Так, 
до 1765 р. однією з особливостей церковного 
шлюбу було існування «вінечної пам’яті», що 
видавалася єпархіальним ієреєм на ім’я пара-
фіяльного священика як дозвіл вінчати нарече-
них. За цей документ була встановлена певна 
плата, яка збільшувалася, якщо особа вступала 
в другий або третій шлюб. «Вінечна па’мять» 
була засобом попередження укладення неза-
конних шлюбів. Така ж функція була покладе-
на на єпархіальних ієреїв. Священики добре 
знали своїх прихожан, їхні родинні та духовні 
зв’язки, тому церковне та світське право при-
писувало вінчати шлюби виключно парафіяль-
ним священикам. Таке правило Кормчої книги 
було підтверджено у 1721 р. «Регламентом или 
Уставом Духовной Коллегии» та Синодським 
указом від 29 листопада 1731 р. [4]. 
Порядок укладення церковного шлюбу 

на території України у складі Російської ім-
перії був закріплений й світським законодав-
ством і введений у дію у 1840-1842 рр. Нор-
ми, що регулювали шлюбно-сімейні відноси-
ни містилися у першій частині Зводу законів 
ще з 1832 р. під назвою «Звіт законів цивіль-
них». Цей нормативний документ складався 
з семи книг, який ділився на розділи, глави, 
відділення. 

Книга перша регулювала сімейні права 
та обов’язки і включала в себе три розділи: 
перший – «Про шлюб», другий «Про союз 
батьків та дітей, про родинний союз», третій 
– «Про сімейну опіку та піклування». 
Заслуговує на увагу першій розділ «Про 

шлюб», оскільки в ньому закріплено право-
ві підстави шлюбу, порядок вступу у шлюб, 
підтвердження шлюбу, норми про визнання 
шлюбу недійсним, припинення і розірвання 
шлюбних відносин. Причому перші три гла-
ви регулювали порядок укладання шлюбу 
відповідно до релігійної приналежності на-
речених [5]. 

 Визначено що вінчання є єдиною закон-
ною формою укладення шлюбу. Крім того, 
законний шлюб між приватними особами 
належало засвідчувати у церкві за особистої 
участі цих осіб у дні та години для цього від-
ведені за присутності двох або трьох свідків 
сукупно із обрученням та за правилами та 
обрядами Православної Церкви (ст. 31). Але 
був передбачений виняток, коли дозволяло-
ся здійснювати вінчання поза церквою, у тих 
тільки випадках, якщо за обставинами немає 
можливості здійснити вінчання у приміщен-
ні церкви. Також законом встановлювалося, 
що відомості про укладення шлюбу повинні 
заноситися до метричних книг, що були за-
проваджені в Росії з 1702 р. [6]. 
Особливе місце у Зводі законів Росій-

ської імперії займала низка указів, якими 
було визначено мінімальний вік осіб, котрі 
могли брати шлюб. Дотримання правил сто-
совно заборони таких шлюбів свідчить про 
те, що були випадки їх порушення. Причо-
му правила порушувались і через матеріаль-
ну зацікавленість, і через незнання законів, 
і під тиском. Так, шлюбний вік визначався з 
18 років для чоловіка, з 16 років для жінки. 
Особам старшим 80 років брати шлюб забо-
ронялося.(ст. 4 кн. І т. Х). 
Заборона укладення шлюбів особами по-

хилого віку тим більше ставала актуальною, 
коли існувала практика укладення вкрай не-
пропорційних за віком шлюбів, про що було 
засвідчено у Синодському указі 1775р.: «…в 
противность законам Божиим, в летах меж-
ду собою весьма несходственных вступают в 
брак, через что бывают несогласия и прось-
бы о разводе» [4]. Священики, що здійснюва-
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ли обряд вінчання за таких умов, позбавля-
лися сану, а шлюб згідно церковних законів 
повинен був визнаватися недійсним.
Світське законодавство так само закріплю-

вало право вільного та невимушеного вступу 
у шлюб. У результаті кодифікації українсько-
го права в Кодексі 1743 р. «Права, за якими 
судиться малоросійський народ» було закрі-
плене право як чоловіка, так і жінки на вільне 
одруження (арт. 2 гл. 10). Крім того, Кодекс 
1743 р. надавав право дітям або погодитися 
на шлюб, або відмовитися (арт.1 гл.10). Звід 
законів Російської імперії також узаконив не-
обхідність вільного волевиявлення наречених 
під час укладення шлюбу (ст. 12 ч. 1 т. Х) [4].
В ХІХ ст. сформовано практику, згідно з 

якою, якщо не було офіційної заборони бать-
ків на шлюб певної особи, то вважалося, що 
є їхня згода, і шлюб укладався. Існували та-
кож обставини, за яких шлюб міг укладати-
ся без батьківського дозволу. Це, по-перше, 
досягнення нареченими громадянського 
повноліття (21 року), якщо батьки або опіку-
ни, зловживаючи своєю владою, «не пекутся 
о браке ихъ». По-друге, за рішенням Святі-
шого Синоду від 28 жовтня 1842 р., дітям 
розкольників, що прийняли православ’я, 
дозволялося укладати шлюб за православ-
ними канонами, не випитуючи дозволу бать-
ків, якщо вони дадуть обітницю, що будуть 
самі неухильно перебувати в православ’ї та 
виховувати своїх дітей згідно із законами 
цієї релігії. І, по-третє, існував виняток для 
дівчат, зокрема, що мешкали в Полтавській 
і Чернігівській губерніях: вони мали право 
домагатися у судовому порядку надання до-
зволу на шлюб, якщо їхні батьки або опіку-
ни перешкоджали їм у бажанні вийти заміж, 
маючи на меті утримати у своєму управлінні 
належне повнолітній дівчині майно [4].
Не можна обійти увагою таку умову 

для укладення шлюбу, як дозвіл поміщика 
(пана), а для військових – дозвіл полкового 
командира. Такі дозволи на укладення шлю-
бу зовсім не пов’язані із канонічними норма-
ми, а були встановлені нормами світського 
права. Основна мета таких дозволів, з точки 
зору шлюбного права – контроль над дотри-
манням принципу моногамії. 
На українських землях до ХVІІІ ст. се-

ляни могли вільно змінювати місце прожи-

вання. Проте з 1738 р. російський уряд забо-
ронив перехід селян між Слобідською Укра-
їною, Гетьманщиною та Росією, а в 1763 р. 
Катерина ІІ остаточно підтвердила заборону 
переходу кріпаків. Крім того, у 1742 р. було 
заборонено українцям одружуватися з крі-
посними дівчатами та жінками [6]. 
Вінчати кріпаків священики могли тіль-

ки за наявності спеціального письмового до-
зволу – «увольнєнія» від поміщика. А дівчата, 
які виходили заміж і переходити за чолові-
ком до іншого поміщика, повинні були спла-
тити «вивідну плату» [7]. Але Маніфестом від 
17 березня 1775 р. було скасовано плату за 
дозвіл, необхідний для укладення шлюбу. 
Проте, «вивідна плата», не дивлячись на її 
відміну, фактично продовжувала стягува-
тися. Навіть монастирські селянки повинні 
були платити за дозвіл одружитися із чолові-
ком, який був підданим іншого власника [8].
Дозволи «увольненія» не скасовували-

ся, а ще додатково підтверджувалися вла-
дою (у липні 1782 р. та жовтні 1880 р.). Так, 
в указі благочинним 1880 р. про заборону 
вінчати вдів і дівчат духовного відомства 
з поміщицькими селянами, якщо вони не 
мали «увольнительных писем» від сільських 
старост, священиків було зобов’язано дава-
ти підписку духовному правлінню з цього 
приводу [9]. Ці міри були обумовлені тим, 
що урядові приписи про заборону вінчати 
селян без дозволів нерідко порушувалися 
священиками. 
Дозвіл на шлюб з метою контролю над 

моногамією вимагався не лише від селян. 
Згода на шлюб полкового командира для 
військовослужбовців була запроваджена у 
Морським регламентом (5 квітня 1722 р.). 
Святіший Синод Указом від 29 липня 1783 
р. підтвердив заборону вінчати військових 
без отримання письмових свідоцтв від пол-
кових командирів. Згодом з’явилося пол-
кове духовенство. А Указом Синоду від 13 
травня 1798 р. було встановлено, що пара-
фіяльні священики, у тому числі Київської 
єпархії, продовжували вінчати «полкових 
чинов безъ всякого ношения и позволенія 
полковыхъ командировъ». Тому для уник-
нення випадків багатошлюбності, «справясь 
прежде с полковими списками, не имеет лик 
то в живыхъ жены?», дозволялося вінчати 
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військових виключно полковим священи-
кам, а парафіяльні усувалися від освячення 
таких шлюбів [4]. 
У ХІХ ст. принцип моногамії подружжя 

так само набув нового захисту з боку світсько-
го законодавства. Вже у 1812 р. з’явився сенат-
ський указ «О признании браков солдатських 
вдов, совершенных без надлежащего удосто-
верения о смерти мужей их незаконными, а 
детей в сих вторых браках прижитых принад-
лежащими воинскому ведомству» [10].
Звід законів Російської імперії також 

містить заборону вступати в шлюб при на-
явності дійсного шлюбу (с. 20, ч.1, т.Х) [11]. 
Святішим Синодом було видано ще ряд ука-
зів, якими підтверджувалася заборона укла-
дення шлюбу без дозволу військового ко-
мандування та посилено контроль над вико-
нанням цих приписів. Але функції полкових 
командирів зводилися лише до засвідчення, 
що немає перешкод для укладення шлюбу. 
Таке тлумачення було надане Синодом в 
Указі від 18 червня 1806 року. Для спрощен-
ня процедури контролю над сімейним ста-
ном військових, які звільнялися, у 1834 році 
(а для нижніх чинів морського відомства у 
1836 р.) були запроваджені спеціальні біле-
ти, де священики підчас вінчання повинні 
були позначати, де, коли і з ким був укладе-
ний шлюб, а у 1861 року дозволили одружу-
ватися військовим під час відпусток [4].
Законодавчого закріплення набула й за-

борона вступу у шлюб осіб, що не мали здо-
рового розуму з народження, непридатних 
ні до навчання, ні до служби (Указ від 6 квіт-
ня 1722 р.) [12]. Також за ст. 217, 218 Уставу 
Духовних Консисторій такі шлюби визна-
ються недійсними [13]. Пізніше у Зводі зако-
нів Російської імперії також була закріплена 
відповідна норма (ст. 5 кн. І т.Х) [10].
Шлюби осіб, нездатних до шлюбного 

співжиття, згідно Зводу законів Російської 
імперії та Уставу Духовних Консисторій не 
заборонялися, проте, після закінчення три-
річного строку після його укладення, дозво-
лялося розлучення з цієї причини.
Стосовно духовного споріднення церква 

із плином часу ставилася поступово лояль-
ніше. У ХІХ столітті таке споріднення при 
укладенні шлюбів вже до уваги не бралося. 
Так, указом Святішого Синоду від 19 січня 

1810 р. заперечувалися відносини духовно-
го споріднення між хрещеними батьками та 
хрещениками, а також між дітьми хрещених 
батьків і хрещениками. Синодським указом 
1837 р. заперечувалася спорідненість між ку-
мом і кумою, а указом 1873 р. навіть дозво-
ляється укладення шлюбу між хрещеними 
батьками та хрещениками різної статі [14].
Відповідно до шлюбів православних з 

іновірними, то у ХІХ столітті з’явилося уза-
конення, яким дозволялися шлюби право-
славних виключно з особами римсько-като-
лицького та лютеранського віросповідання. 
Саме на цій підставі Духовною Консисторі-
єю у 1904 р. було заборонено священику Во-
линської єпархії вінчати особу православну з 
особою без певного віросповідання [15]. 

Висновки
Таким чином, шлюбно-сімейні право-

відносини у ХVІІІ – ХІХ столітті на тери-
торії України характеризувались значною 
сталістю і майже не змінювались протягом 
століть. Причому провідну роль у регулю-
ванні шлюбно-сімейних правовідносин віді-
грала православна церква. Так, укладення 
шлюбу відбувалося за двома традиційними 
обрядами: законна форма укладення шлюбу 
– церковне таїнство вінчання та обов’язковий 
за правовим звичаєм обряд – весілля. Шлюб 
визнавався законним як що він забезпечу-
валася додержанням відповідних умов – до-
сягнення шлюбного віку, вільна згода наре-
чених та благословення батьків, духовна та 
фізична здатність до шлюбу та ін. Світське 
законодавство так само закріплювало право 
вільного та невимушеного вступу у шлюб. 
Проте з 1832 р. завдяки Зводу законів 

Російської імперії під назвою «Звіт законів 
цивільних» шлюбно-сімейні норми були сис-
тематизованими. В результаті на законодав-
чому рівні були закріплені правові підстави 
шлюбу, порядок вступу у шлюб, підтвер-
дження шлюбу, норми про визнання шлюбу 
недійсним, припинення і розірвання шлюб-
них відносин.
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SUMMARY 
The scientifi c article is devoted to the study of 

the peculiarities of legislative provision of marriage 
and family relations in Ukraine in the XVIII-
XIX centuries. Marriage took place according to 
two traditional rites: the legal form of marriage 
- the church sacrament of marriage and the rite 
obligatory by legal custom - wedding. Marriage 
was recognized as legal if it was ensured by the 
corresponding conditions - reaching the marriage 
age, the consent of the bride and the blessing of the 
parents, spiritual and physical ability to marry, etc. 
Secular legislation also enshrined the right of free 
and relaxed marriage.

It has been proved that in the XVIII century 
in Ukraine there were corresponding changes 
regarding the regulation of marriage and family 
legal relations. Secular power is also beginning to 
intervene in the sphere of society, striving to bring 
the functions of the church under control. This 
policy fully extended to such a sphere of clergy 
relations with parishioners as participation in 
sacraments. Moreover, the sacrament of marriage 
has undergone the greatest regulation on the part 
of the central government. In addition, secular and 
church authorities focused on uniting and restoring 
order in society. So, on the one hand, the issues of 
marriage continued to be resolved exclusively within 
the framework of canonical rules, and on the other, 
the wedding was decisive after church rites, which 
gave rise to the legal consequences of marriage.

The procedure for concluding church marriage 
on the territory of Ukraine as part of the Russian 
Empire was also enshrined in secular legislation 
and put into effect in 1840-1842. The norms 
governing marriage and family relations were in 
the fi rst part of the Code of Laws since 1832 under 
the title “Report of civil laws.”

Keywords:. marriage, marriage legal 
relationship, family, family legal relationship, 
matrimonial relations.
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ÏÐÈÍÖÈÏÈ ÂÇÀªÌÎÄ²¯ ÂËÀÄÈ 
ÒÀ Á²ÇÍÅÑÓ Â ÓÊÐÀ¯Í²

В статье проанализированы научные 
подходы к определению понятия «принципы», 
на основании чего предложено собственное 
определение принципов взаимодействия влас-
ти и бизнеса в Украине. На основании прове-
денного исследования осуществлена   характе-
ристика принципов взаимодействия власти и 
бизнеса, которые предложено классифициро-
вать на общесоциальные (равенства перед за-
коном, согласование интересов, открытости 
и прозрачности, взаимной ответственности) 
и специально-юридические (соответствия 
потребностям общества, общественной ре-
зультативности, учета опыта иностранных 
государств в процессе формирования взаимо-
действия власти и бизнеса) принципы.
Ключевые слова: взаимодействие, бизнес, 

власть, принципы, общесоциальные, специ-
ально-юридические.

 ÏªÒÓÕÎÂ Àíäð³é Þð³éîâè÷ - çäîáóâà÷ Óí³âåðñèòåòó ñó÷àñíèõ çíàíü

Аналіз останніх досліджень і 
публікацій

Питанню взаємодії влади з бізнесом 
присвячена увага таких науковців, як: 
О. Грішнова, В. Гостеніна, В. Давиденко, 
С.Д. Данасарова, А.П. Денисенко, Б. Де-
зілец, Т. Дерев’ягіна, І. Дубровський, 
І.В. Запатріна, О. Маслюківська, В.А. Ми-
хєєв, О.М. Полякова, Е.Р. Уайт, Ю.Шевчук 
та інших. 

Метою даної статті є визначення прин-
ципів взаємодії влади та бізнесу в Україні 
та їх класифікація.

Виклад основного матеріалу
Принципи права – це об’єктивно зумов-

лені нормативні засади, що є своєрідним 
відображенням законів і закономірнос-
тей суспільного розвитку, соціальних по-
треб, цінностей, законів і закономірностей 
управління, закріплені в Основному Зако-
ні, в юридичних актах у вигляді керівних 
правил і норм поведінки, що відповідають 
цілям діяльності системи управління й ви-
значають вимоги до системи, структури, 
організації та процесу управління [1, c. 
39-40]. Ю.П. Битяк пропонує розуміти під 
принципами права вихідні, об’єктивно зу-
мовлені основоположні засади, відповідно 
до яких формується й функціонує система 
та зміст системи права відповідно до окре-
мої галузі. Як справедливо зазначає вче-
ний принципи права можуть існувати та 
мати значення для встановлення правого 

Постановка проблеми
На даний час в Україні відбувається 

процес становлення взаємодії влади та біз-
несу, ефективна співпраця яких можлива 
лише за умови визначення основополож-
них засад (принципів) такої взаємодії. Го-
ловною метою взаємодії влади та бізнесу 
є одночасне отримання прибутку і досяг-
нення суспільно корисних цілей у різних 
галузях суспільного життя. Однак, досяг-
нення поставленої мети є неможливим без 
вивчення та розуміння основних теоре-
тичних засад взаємодії влади та бізнесу в 
Україні.



207

Ïºòóõîâ À.Þ. - Ïðèíöèïè âçàºìîä³¿ âëàäè òà á³çíåñó â Óêðà¿í³

регулювання тільки при систематичному 
їх застосуванні при вчиненні активного 
регулювання правовідносин, що виника-
ють у суспільстві. Вказані керівні ідеї не 
можуть існувати поза межами активного 
правозастосування у реальному суспільно-
му житті [2, с. 33]. Як справедливо зазна-
чає А. М. Колодій, принципи – це явища, 
що не тільки пов’язують право з політи-
кою, економікою, духовним життям сус-
пільства, а й забезпечують єдність різних, 
власне правових процесів, форм,теорій, 
ідей і концепцій, понятійно-категоріаль-
них рядів [3, с. 3]. Н.І. Дідик стверджує, 
що принципи являють собою результат 
узагальнення людьми об’єктивно діючих 
законів та закономірностей, властивих їм 
загальних рис, характерних ознак, які й 
визначають зміст такої діяльності. Інши-
ми словами, об’єктивна реальність є дже-
релом формування принципів [4, с. 93]. У 
своєму досліджені з державного управлін-
ня Г. Атаманчуком вироблено загальні ви-
моги, яким повинні відповідати принципи 
права. Зокрема, автор вказує, що останні 
мають відображати головні, пріоритетні, 
об’єктивні та сталі закономірності, які ви-
никають в процесі регулювання суспіль-
них відносин, останні повинні бути за-
гальними та відображати своєрідність та 
винятковість [5, с. 188].
Значення принципів полягає в тому, 

що вони: 1) є першоджерелом, що обумов-
лює порядок здійснення, ефективність, 
спрямованість і причинність взаємодії 
влади та бізнесу; 2) є гарантіями забез-
печення прав і свобод людини та грома-
дянина; синхронізують систему правових 
норм і забезпечують узгодженість право-
вих інститутів; 3) вважаються юридичною 
базою для тлумачення правових норм і ви-
рішення суперечливих питань, сприяючи 
правильному правозастосуванню; 4) є ви-
хідними положеннями для вдосконален-
ня окремих правових інститутів, розвитку 
процесуальної форми й процесуальних га-
рантій діяльності [6, с. 17].
З викладеного можна зробити висно-

вок, що значення принципів полягає в 
тому, що в них відображені найхарактер-
ніші демократичні риси і загальна спрямо-

ваність права та його найважливіших ін-
ститутів, у зв’язку з чим вони дають мож-
ливість пізнати суть всіх галузей права, 
її суспільний характер у цілому, а також 
окремих інститутів. 
Розвиток теоретичних положень адмі-

ністративно-правової науки України про 
зміст принципів адміністративного пра-
ва потребує проведення їх класифікації з 
метою визначення внутрішньої структури 
та зовнішніх функціональних зв’язків до-
сліджуваного поняття. Під класифікацією 
у філософських джерелах розуміють осо-
бливий випадок застосування поділу по-
нять, що являє собою певну сукупність 
поділів, та яка призначена для постійного 
використання в будь-якій науці або галузі 
практичної діяльності [7, с. 207]. Зокре-
ма, Ю.О. Тихомиров відніс до принципів 
адміністративного права ієрархічність 
побудови суб’єктів адміністративного 
права та їх відносин; підзаконність ді-
яльності; функціонально-спеціалізований 
характер діяльності; участь громадян та 
їх об’єднань у державному управлінні; 
здійснення владних повноважень профе-
сійним, спеціально створеним апаратом і 
його службовцями [8, с. 37]. Ю.Н. Старі-
лов виділяє конституційні принципи (за-
конність; пріоритет прав і свобод людини 
і громадянина, єдність системи державної 
влади; поділ законодавчої, виконавчої та 
судової влади; забезпечення права грома-
дян на участь у державному управлінні; 
ефективність управління; рівність грома-
дян перед законом; гуманізм) та організа-
ційно-функціональні (підконтрольності та 
підзвітності державних органів і держав-
них службовців; єдності основних вимог, 
що пред’являються до державного управ-
ління; професіоналізму та компетентності 
державних службовців при здійсненні дер-
жавного управління; гласності у здійсненні 
державного управління; відповідальності 
державних органів) принципи адміністра-
тивного права. [9, с. 67]. Зберігається тен-
денція «подвійної» класифікації принципів 
адміністративного права і в сучасних док-
тринальних джерелах. Так, у підручнику 
«Адміністративне право» за загальною ре-
дакцією Ю.П. Битяка, В.М. Гаращука, В.В. 
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Зуй, здійснено розподіл принципів адміні-
стративного права на групи, однак не на 
особливі і незалежні одна від одної катего-
рії, а лише різні аспекти відтворення ви-
конавчої діяльності держави, пов’язані з 
різними критеріями підходу до наукового 
аналізу. Зокрема, виокремлено внутрішні 
(відповідність адміністративного права по-
ложенням Конституції України, верховен-
ство адміністративно-правового закону в 
системі нормативних актів, спеціалізація, 
тощо) і зовнішні принципи формування і 
функціонування адміністративного права, 
які, у свою чергу, з урахуванням положень 
теорії права поділено на загальносоціаль-
ні (рівність, свобода, гуманізм, справедли-
вість) і спеціально-галузеві (служіння дер-
жавної адміністрації суспільству та люди-
ні, обмеження втручання органів виконав-
чої влади в громадянське і особисте життя 
людини, повнота прав і свобод громадян 
в адміністративно-правовій сфері, взаємна 
відповідальність, оптимальне доповнення 
і врівноваження державно-владних повно-
важень органів виконавчої влади з повно-
важеннями органів самоврядування) [10]. 
Таким чином, з огляду на запропоновану 
класифікацію можна помітити тенденцію 
поділу принципів адміністративного пра-
ва на загальні і спеціальні, яка зберегла-
ся з минулих років, однак із подальшим 
поділом останніх на загально-соціальні і 
спеціально-галузеві [11, с. 175-176]. Крім 
цього, у наукових джерелах зустрічаються 
пропозиції класифікувати принципи пра-
ва на загальні і спеціальні [12], загальні та 
функціонально-управлінські [13], загальні 
та власні [14], тощо. Зокрема, загальними 
є принципи, які розроблені загальною те-
орією права та мають фундаментальне зна-
чення, у той час як спеціальні – притаман-
ні окремим складовим адміністративного 
права.
Таким чином, проаналізувавши під-

ходи до класифікації основоположних за-
сад адміністративного права, можна про-
стежити тенденцію до врахування змін у 
складових адміністративного права, що 
зумовлює появу нових категорій принци-
пів адміністративного права (наприклад, 
принципи взаємодії публічної адміністра-

ції з приватними особами, принципи ад-
міністративного судочинства, принципи 
адміністративної процедури тощо). Мож-
на помітити, що визначення поняття та 
складових загальних принципів адміні-
стративного права здебільшого збігається, 
а от позиції щодо спеціальних досить час-
то різняться, що є результатом стрімкого 
розвитку адміністративного права та його 
складових елементів. До того ж, аналіз 
класифікацій принципів адміністратив-
ного права дає можливість стверджувати 
про остаточну «сервісну» зорієнтованість 
держави в особі органів публічної адміні-
страції, її «служіння» інтересам особи [15, 
с. 176]. Т.О. Коломоєць та П.О. Баранчик 
у монографії «Принципи адміністративно-
го права» підсумовують, що в сучасній док-
трині адміністративного права існує роз-
маїття та велика кількість критеріїв класи-
фікації принципів адміністративного пра-
ва, тому необхідним є узагальнений поділ 
всіх принципів адміністративного права, 
який дозволив би охарактеризувати ви-
знані сучасні складові його предмета з 
можливістю врахування подальшої транс-
формації базису адміністративного права. 
Поділ принципів адміністративного права 
на загальні, принципи його підгалузей та 
інститутів дозволить з’ясувати реальний 
ресурс кожного принципу адміністратив-
ного права, а також їх системи, уніфікацію 
їх назв, черговість їх розташування [16, с. 
169]. В свою чергу, Варнавский В. Г. зазна-
чає, що механізм взаємодії держави, бізне-
су й суспільства базується на оптимально-
му використанні таких системних принци-
пів: 1) досягненні консенсусності інтересів 
влади, бізнесу й суспільства під час сус-
пільної дискусії з ідентифікації основних 
напрямів економічної й соціальної стра-
тегії держави; 2) інституціоналізації вза-
ємовідносин підприємницьких структур, 
суспільства й органів влади через зміц-
нення ролі інститутів громадських рад, 
лобіюючих структур, саморегулюючих 
організацій підприємців, реалізацію соці-
альних і доброчинних програм; 3) участі 
бюджетоутворюючих і крупних фірм у со-
ціально-економічному житті місцевої гро-
мади через інститут державно-приватного 
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партнерства та інші моделі партнерства; 4) 
транспарентності відносин держави й біз-
несу; 5) демократизації процесів ухвален-
ня стратегічних рішень; 6) диверсифікації 
соціальної відповідальності бізнесу і влади 
[17]. 
На думку Л. Соколік, повноцінна 

співпраця влади та бізнесу потребує до-
тримання ряду принципів, до яких відно-
ситься: 1) забезпечення об’єктивності та 
неупередженості судової системи у спра-
вах захисту прав власності; 2) боротьба зі 
спробами використання державного апа-
рату в цілях реалізації приватних інтер-
есів в процесі економічної конкуренції; 
3) дотримання рівних умов інвестування 
для всіх категорій інвесторів та ін. [18, с. 
157].
У таких умовах вартою уваги є й точ-

ка зору Я.А. Жаліла, який стверджує, що 
ефективна економічна співпраця держави 
та бізнесу має базуватися на таких осно-
вних засадах: 1) соціальний діалог має вра-
ховувати умови функціонування бізнесу, 
оскільки основною причиною обмеження 
дієвості соціального партнерства нині є 
надмірне звуження сфери співпраці, яка 
переважно не виходить за рамки соціаль-
но-трудових відносин; 2) має відбуватися 
поступова еволюція від соціального до еко-
номічного діалогу, яка повинна супрово-
джуватися розширенням кола суб’єктів – 
учасників співпраці, об’єктів – питань для 
вирішення спільними зусиллями; 3) бізнес 
має бути суспільно відповідальним,тобто 
сприяти поліпшенню становища у сфе-
рі оплати та умов праці; 4) для сучасного 
типу бізнесу головною конкурентною пе-
ревагою є людський капітал, а відтак, він 
орієнтований на підвищення вартості ро-
бочої сили і йому об’єктивно притаманний 
високий рівень соціальної орієнтованості; 
5) участь бізнесу в реалізації різноманіт-
них програм, пов’язаних із задоволенням 
суспільних потреб, ініціативне переви-
щення цих стандартів в окремих сферах; 
6) держава має бути гарантом стабільних 
та прозорих умов, в яких працює та отри-
мує прибуток бізнес; 7) відповідальність 
перед бізнесом за створення умов для 
зміцнення конкуренто спроможності на-

ціональних компаній, заохочення їхнього 
розвитку має нести держава [19].
Таким чином, з урахуванням наукових 

позицій, пропонуємо умовно розділити 
принципи взаємодії влади та бізнесу за їх 
деталізацією та впливом на суспільні від-
носини на загально-соціальні принципи 
та спеціально-юридичні принципи, а та-
кож більш детально розглянути вказані 
види. На нашу думку, до першої категорії 
принципів доцільно відносити принципи, 
які безпосередньо впливають на реаліза-
цію взаємодії влади та бізнесу, у той же час 
не стосуються її правового регулювання. 
Зокрема, загально-соціальні принципи 
включають принципи: 

1) рівності перед законом держави 
та бізнесу. Вказана конституційна заса-
да гарантує суб’єктам взаємодії однакові 
можливості для реалізації прав, свобод і 
законних інтересів, покладення рівних 
обов’язків, недопустимість дискримінації. 
До основних напрямів реалізації цієї за-
сади є: наявність системи адміністратив-
но-правових норм, які забезпечують ре-
алізацію рівності перед законом і судом 
суб’єктів взаємодії влади та бізнесу; чітке 
втілення ідеї рівності в реалізацію механіз-
му взаємодії; підвищення рівня правової 
культури, подолання правового нігілізму;

2) узгодження інтересів влади та біз-
несу з метою отримання взаємної вигоди. 
Враховуючи, що інтереси суб’єктів є най-
важливішою рушійною силою розвитку 
індивіда, суспільства та держави, забезпе-
чення їх узгодження вимагає уважне став-
лення до з’ясування того, чиї інтереси за-
чіпає та чи інша проблема та пропонувати 
способи її вирішення. Ефективність взає-
модії визначається ступенем максимально-
го задоволення інтересів всіх її суб’єктів. 
Проте не слід забувати, що пріоритети ма-
ють загальнонаціональні інтереси. У той 
же час, в Україні із цим існують певні про-
блеми, адже для українського суспільства 
характерні настрої міжгрупової і міжосо-
бистісної недовіри, плинність та неуста-
леність соціальної структури, що вкрай 
ускладнює узгодження групових інтересів 
із загальнонаціональним через нечіткість 
першої із цих двох категорій [20, с. 182];
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3) відкритості та прозорості, тобто 
держава повинна забезпечувати прозо-
рість у проголошенні пріоритетних напря-
мів, до яких бізнес може приєднатися, або 
не маючи можливості виявити ініціативу, 
орієнтуючись на національні пріоритети, 
розділяти з бізнесом ризики, які виника-
ють у зв’язку з новими ініціативами. Роль 
бізнесу в підготовці та прийнятті рішень 
державними органами влади залежить 
від рівня його поінформованості. Тому, 
належна реалізація принципу прозорос-
ті значно розширює можливості взаємодії 
влади та бізнесу, забезпечує громадський 
контроль за їх діяльністю, виступає ді-
євим механізмом боротьби з негативними 
суспільними явищами, які, нажаль, мають 
місце (корупція);

4) взаємної відповідальності. Як слуш-
но з цього приводу зауважено Міщенко 
Л.В. принцип взаємної відповідальності є 
важливим конституційним принципом ле-
гітимності державної влади. Цей принцип 
засвідчує, передусім, відповідальність дер-
жави, яка сприяє зміцненню довіри лю-
дини до публічної влади. Держава та всі її 
органи визнають пріоритет права, підко-
ряються праву і правовому закону, не мо-
жуть знехтувати його приписами і несуть 
політичну, юридичну і моральну відпові-
дальність перед народом за невиконання 
взятих на себе обов’язків [21, с. 545]. Цей 
принцип також передбачає відповідаль-
ність перед державою й іншого суб’єкта 
взаємодії – бізнесу. 
Спеціально-юридичні принципи вза-

ємодії влади та бізнесу покликані деталі-
зувати та уточнювати загально-соціальні 
принципи, забезпечують чітку та детальну 
конкретизацію взаємодії, надають змогу 
відобразити сутність, призначення та цін-
ність взаємодії влади та бізнесу. До таких 
основних принципів ми відносимо:

1) принцип відповідності потребам 
суспільства. Вказана засада покликана за-
безпечити врахування основних потреб та 
закономірностей на момент виникнення 
потреби в спільній діяльності влади та біз-
несу. При цьому повинні бути враховані 
інтереси всіх суб’єктів взаємодії та суспіль-
ства;

2) принцип суспільної відповідаль-
ності, який повинен сприяти поліпшенню 
становища соціальної, економічної сфе-
ри, а також сприяти ефективному розви-
тку підприємництва, збільшенню робочих 
місць, розвитку окремих регіонів та дер-
жави в цілому. Характерною особливістю 
цього принципу є те, що суспільна відпо-
відальності досягається через прагнення 
суб’єктів до досягнення загального інтер-
есу, а не через загрозу санкцій;

3) принцип врахування досвіду іно-
земних держав у процесі формування вза-
ємодії влади та бізнесу. Перейняття та за-
провадження позитивного міжнародного 
досвіду сприятиме ефективному запро-
вадженню механізмів взаємодії влади та 
бізнесу. Зазначене сприятиме уникненню 
певних помилок, які можуть викликати 
недосконалості в сфері взаємодії, як наслі-
док, мінімізуватимуть неефективне право-
ве регулювання вказаного напрямку. Цей 
принцип також потребує врахування між-
народного досвіду й під час розроблення 
та впровадження нормативно-правових 
актів, які регулюють механізм взаємодії 
влади та бізнесу в України, що в свою чер-
гу забезпечить відсутність негативного до-
свіду при подальшому врегулюванні ана-
логічних відносин;

4) принцип результативності. Вка-
зана засада покликана чітко відображати 
мету взаємодії влади та бізнесу і її завдан-
ня. Практична реалізація цього принципу 
повинна забезпечувати отримання резуль-
тату, відповідного цільової орієнтації про-
цесу, діяльність повинна бути позитивною 
для суб’єктів. Правильна орієнтація вза-
ємодії є необхідною умовою отримання 
відповідних результатів.

Висновки
На даний час в України проходить про-

цес інституційного розвитку взаємодії вла-
ди та бізнесу. У ході дослідження встанов-
лено, що під принципами взаємодії влади і 
бізнесу необхідно розуміти основні засади, 
ідеї, положення, що існують об’єктивно, 
можуть бути закріпленні в актах чинно-
го законодавства України та визначають 
вимоги до системи, структури, організа-
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ції та процесу взаємодії суб’єктів під час 
здійснення діяльності, ґрунтуються на со-
ціальних потребах населення у вказаному 
напрямі діяльності.
Вся діяльність суб’єктів взаємодії по-

винна ґрунтуватися на чітко визначених 
принципах, до яких пропонуємо відно-
сити принципи: рівності перед законом, 
узгодження інтересів, відкритості та про-
зорості, взаємної відповідальності, від-
повідності потребам суспільства, суспіль-
ної відповідальності, результативності та 
принципу врахування досвіду іноземних 
держав у процесі формування взаємодії 
влади та бізнесу.
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АНОТАЦІЯ 
У статті проаналізовано наукові підходи 

до визначення поняття «принципи», на під-
ставі чого запропоновано власне визначення 
принципів взаємодії влади та бізнесу в Украї-
ні. На підставі проведеного дослідження здій-
снена характеристика принципів взаємодії 
влади та бізнесу, які запропоновано класифі-
кувати на загально-соціальні (рівності перед 
законом, узгодження інтересів, відкритості 
та прозорості, взаємної відповідальності) та 
спеціально-юридичні (відповідності потребам 
суспільства, суспільної відповідальності, ре-
зультативності та принципу врахування до-
свіду іноземних держав у процесі формування 
взаємодії влади та бізнесу) принципи.
Ключові слова: взаємодія, бізнес, влада, 

принципи, загально-соціальні, спеціально-
юридичні. 

SUMMARY 
The article analyzes the scientifi c approaches to 

the defi nition of “principles”, on the basis of which 
the own defi nition of the principles of interaction 
between government and business in Ukraine 
is proposed. Based on the study, the principles of 
interaction between government and business, 
which are proposed to be classifi ed into general social 
(equality before the law, coordination of interests, 
openness and transparency, mutual responsibility) 
and special legal (compliance with the needs of 
society, social responsibility, effectiveness and 
consideration) experience of foreign countries in the 
process of forming the interaction of government 
and business) principles.

Key words: interaction, business, power, 
principles, general social, special legal.
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ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÍ² ÍÀÏÐßÌÊÈ ÂÄÎÑÊÎÍÀËÅÍÍß 
ÊÎÎÐÄÈÍÀÖ²¯ ÂÇÀªÌÎÄ²¯ ÑÓÄÎÂÎ-ÅÊÑÏÅÐÒÍÈÕ 

ÓÑÒÀÍÎÂ Ç ÏÐÀÂÎÎÕÎÐÎÍÍÈÌÈ ÎÐÃÀÍÀÌÈ

У статті, спираючись на аналіз наукових 
поглядів вчених та норм чинного законодав-
ства, встановлено коло проблем у сфері коор-
динації взаємодії судово-експертних установ з 
правоохоронними органами. Запропоновано 
авторське бачення щодо напрямів вдоскона-
лення координації взаємодії судово-експертних 
установ з правоохоронними органами, які, 
як вбачається забезпечать належну якість і 
ефективність координаційної роботи, а як ре-
зультат – загальну ефективність відповідної 
взаємодії.
Ключові слова: взаємодія, координація, 

вдосконалення, правоохоронні органи, судово-
експертні установи.

  ÏÎËßÍÑÜÊÈÉ Àíòîí Îëåêñàíäðîâè÷ - êàíäèäàò þðèäè÷íèõ íàóê, 
çäîáóâà÷ Óí³âåðñèòåòó ñó÷àñíèõ çíàíü

ÓÄÊ: 342.95 (477)

певної взаємодії, у той час як взаємодія 
може існувати і без координації, принаймні 
яскраво вираженої. Однак, у той же час для 
налагодження (організації) та підтримки 
належної взаємодії координація є необхід-
ним інстр ументом. Тобто координація, як 
засіб управління, перш за все застосується 
для узгодження спільних чи взаємовигід-
них дій, заходів, забезпечення більш зміс-
товної та ефективної взаємодії. З огляду на 
зазначене, удосконалення організаційно-
правових засад взаємодії судово-експерт-
них установ з правоохоронними органами 
має обов’язково передбачати покращення 
координації даної взаємодії. 

Стан дослідження
Окремі проблемні питання, пов’язані 

із взаємодією судово-експертних установ 
з правоохоронними органами у своїх на-
укових працях розглядали: В.Д. Бакумен-
ко, О. М. Клюєв, А. М. Михненко, Д.Г. За-
брода, Я.О. Ліховіцький, В. Т. Маляренко, 
Д. Е. Аблязов, А. М. Юрченко, Л.А. Гарбов-
ський, І. І. Башта, М. П. Бублій та багато ін-
ших. Втім, незважаючи на чималу кількість 
наукових здобутків, у зазначеній сфері за-
лишається велика кількість проблем, які, 
зокрема, пов’язані із здійсненням коорди-
нації цієї взаємодії.

Мета і завдання дослідження
Метою наукового дослідження є встано-

вити напрямки вдосконалення координації 
взаємодії судово-експертних установ з пра-

Постановка проблеми
Координація є надзвичайно важливим 

засобом (інструментом) соціального управ-
ління, завдяки якому забезпечується узго-
джене функціонування структурних ланок 
системи щодо якої здійснюється управлін-
ня. Особлива роль координації відводить-
ся в управлінні соціальною взаємодією, 
оскільки вона узгоджує, синхронізує та 
орієнтує діяльність суб’єктів взаємодії. Ми 
не згодні із твердженням про те, що коор-
динація передує взаємодії, і що саме коор-
динація, а не взаємодія є першочерговою 
умовою існування системи, як це доводить, 
наприклад, Д. Г. Заброда. Натомість упев-
нені, що координація та взаємодія є само-
стійними явищами, кожне з яких виконує 
своє призначення у системі. При цьому 
координація завжди передбачає наявність 
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воохоронними органами. Задля досягнен-
ня вказаної мети необхідно вирішити такі 
завдання: розглянути підхід законодавця 
щодо проблем у зазначеній сфері, узагаль-
нити наукові думки з цього приводу, сфор-
мулювати авторське бачення щодо шляхів 
подолання окреслених проблем.

Наукова новизна дослідження
Наукова новизна дослідження полягає 

у тому, що стаття є однією із перших спроб, 
комплексно, на основі аналізу наукових 
поглядів вчених та норм чинного законо-
давства України, опрацювати перспективні 
напрямки вдосконалення координації вза-
ємодії судово-експертних установ з право-
охоронними органами.

Виклад основного матеріалу
Розмірковуючи про перспективи та 

шляхи удосконалення досліджуваної вза-
ємодії слід в першу чергу слід відзначити, 
що на сьогодні немає єдиного нормативно-
правового акту, який би визначав основні 
засади координації взаємодії судово-екс-
пертних установ з правоохоронними орга-
нами. В якості прикладу таких актів мож-
на відзначити Положення про координа-
цію діяльності правоохоронних органів у 
сфері протидії злочинності та корупції від 
16.04.2012 р. № 43/375/166/353/284/241/2
90/256 [1] у якому закріплено, що завдан-
нями координації є: визначення основних 
напрямів запобігання і протидії злочиннос-
ті та корупції на основі аналізу їх структу-
ри, динаміки та прогнозування тенденцій 
розвитку цих негативних явищ; розробка, 
узгодження і виконання спільних захо-
дів, спрямованих на своєчасне виявлен-
ня, розкриття, припинення та поперед-
ження злочинних і корупційних проявів, 
усунення причин та умов, що їм сприяли; 
підготовка пропозицій з удосконалення за-
конодавства, спрямованих на підвищення 
ефективності правоохоронної діяльності, 
протидії злочинності та корупції [1]. При 
цьому дана координація здійснюється на 
таких принципах як: законність; рівність 
суб’єктів координаційної діяльності у ви-
значенні проблемних питань щодо запо-
бігання і протидії злочинності та корупції, 

розробці пропозицій щодо заходів, спря-
мованих на їх подолання; самостійність 
кожного правоохоронного органу при ре-
алізації узгоджених рішень; відповідаль-
ність керівників правоохоронних органів, в 
межах їх компетенції, за якісне і своєчасне 
виконання узгоджених заходів; гласність 
щодо проведення координаційних заходів, 
висвітлення результатів проведеної роботи 
у засобах масової інформації в межах, які не 
суперечать вимогам законодавства про за-
хист прав, свобод людини і громадянина, 
державної та іншої таємниці [1]. Що стосу-
ється основних форм означеної координа-
ції, то вона згідно Положення реалізуєть-
ся у вигляді: проведення координаційної 
наради керівників правоохоронних орга-
нів; проведення спільних засідань колегій 
правоохоронних органів; проведення між-
відомчих нарад за участю керівників пра-
воохоронних органів, органів виконавчої 
влади та місцевого самоврядування; видан-
ня спільних наказів, вказівок, інформацій-
них листів та інших документів організа-
ційного та методичного характеру; обмін 
інформацією з питань стану злочинності та 
корупції; розробка і здійснення узгодже-
них заходів з метою виявлення, припинен-
ня та профілактики злочинів і корупційних 
діянь, а також усунення причин та умов, 
що сприяли їх вчиненню; спільні виїзди до 
регіонів для проведення узгоджених захо-
дів, перевірок і надання допомоги право-
охоронним органам на місцях; вивчення 
позитивного досвіду з питань запобігання 
і протидії злочинності та корупції, впрова-
дження його в практичну діяльність пра-
воохоронних органів; утворення спільних 
слідчо-оперативних груп для розкриття і 
розслідування окремих тяжких та особли-
во тяжких злочинів; взаємне використання 
можливостей правоохоронних органів для 
підготовки і навчання кадрів, підвищення 
їх кваліфікації; проведення спільних семі-
нарів, конференцій та інших навчально-
практичних заходів; розробка пропозицій 
з питань удосконалення правового регулю-
вання запобігання і протидії злочинності та 
корупції; спільне ініціювання та проведен-
ня наукових досліджень у сфері боротьби із 
злочинністю та корупцією [1].
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Нічого подібного у питанні координа-
ції взаємодії судово-експертних установ та 
правоохоронних органів немає. Звісно де-
які координаційні питання у межах даної 
взаємодії вирішуються у межах відповідно-
го процесуального законодавства, зокрема 
кримінального процесуального. Однак, за-
значена взаємодія не вичерпується взаємо-
відносинами між експертами та посадови-
ми особами, що відбуваються у межах того 
чи іншого провадження. І значна частина 
даної взаємодії має суто управлінський ха-
рактер, а отже потребує адміністративно-
правової регламентації. Тож, з метою за-
безпечення єдиного підходу до організації 
та реалізації координаційної роботи у сфері 
взаємодії судово-експертних установ і пра-
воохоронних органів, доцільно розробити 
спільний порядок означеної координації, 
який би містив:

- завдання, до яких слід віднести: ви-
значення найбільш актуальних та пер-
спективних завдань і напрямків взаємодії; 
удосконалення та розвиток форм і методів 
взаємодії; узгодження та гармонізацію зу-
силь щодо розробки та реалізації спільних 
програм та заходів за відповідними на-
прямками взаємодії; визначення прогалин 
та інших недоліків у законодавчому врегу-
люванні взаємодії, розробка пропозицій 
щодо їх усунення; виявлення та усунення 
інших перешкод і проблем, що перешко-
джають належній ефективності взаємодії; 
забезпечення системності, систематичнос-
ті та високого рівня продуктивності вза-
ємодії;

- принципи, як то: верховенство права, 
законність, гласність та відкритість, само-
стійності суб’єктів координаційної діяль-
ності, відповідальність кожного із суб’єктів 
координаційних відносин за належну ре-
алізацію узгоджених заходів, науковість, 
системність та систематичність, тощо;

- форми координації, як то: координа-
ційні наради, обмін інформацією, прове-
дення круглих столів, засідань, ініціація 
спільних наукових досліджень та їх прове-
дення, підготовка інформаційно-аналітич-
них та методичних матеріалів, розробка 
пропозицій щодо удосконалення законо-
давства та ін..

Важливо, щоб положення, яким регла-
ментуватиметься координація взаємодії 
судово-експертних установ та правоохо-
ронних органів містила відповідні гарантії 
реалізації координації. Тобто у даному до-
кументі має бути передбачено, по-перше, 
що рішення прийняті під час координацій-
них заходів є обов’язковими для виконан-
ня усіма учасниками взаємодії, яким вони 
адресовані. При цьому контроль і відпові-
дальність за їх невиконання чи неналежне 
виконання мають нести відповідні керівни-
ки; по-друге, що координаційні форми та 
заходи мають бути доцільними, достатніми 
та ефективними.
Наступним суттєвим, на нашу думку, 

кроком у напрямку удосконалення та роз-
витку координації взаємодії судово-екс-
пертних установ і правоохоронних органів 
є вирішення питання про те, який саме 
суб’єкт має виконувати ключову роль у 
координації зазначеної взаємодії. На сьо-
годні існує Координаційна рада з проблем 
судової експертизи при Міністерстві юсти-
ції, яка є постійно діючим, консультатив-
но-дорадчим органом, що має на меті ви-
роблення єдиних підходів до організації 
судово-експертної діяльності та вирішення 
найважливіших питань розвитку судової 
експертизи, які мають міжвідомчий харак-
тер. Склад Ради формується з числа пред-
ставників заінтересованих державних орга-
нів, керівників державних спеціалізованих 
установ, які провадять судово-експертну 
діяльність, а також судових експертів, які 
не є працівниками державних спеціалі-
зованих установ і мають стаж практичної 
роботи судового експерта не менше п’яти 
років [2]. До повноважень Координаційної 
ради належить розроблення рекоменда-
цій з питань: методичного забезпечення 
суб’єктів судово-експертної діяльності, а 
також органів, що провадять оперативно-
розшукову діяльність, органів досудового 
розслідування і суду в організації судово-
експертних досліджень; розвитку мере-
жі суб’єктів судово-експертної діяльності, 
створення нових методів дослідження та 
впровадження нових видів судової експер-
тизи; внесення пропозицій щодо вдоско-
налення процесуального законодавства з 
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проведення судової експертизи; узгоджен-
ня проектів нормативно-правових актів, 
що регламентують порядок проведення 
суб’єктами судово-експертної діяльності 
судової експертизи і виконання ними на-
укових розробок; визначення актуальності 
та пріоритетності науково-дослідних робіт 
з питань судової експертизи і конкретних 
тем, що потребують спільного розроблення 
та узгодження; удосконалення організацій-
них засад проведення різних видів міжві-
домчої комплексної та комісійної судової 
експертизи; провадження редакційно-ви-
давничої діяльності та забезпечення обміну 
науково-технічною інформацією і статис-
тичними даними за профілем діяльності; 
розроблення загальних вимог до атестації 
судових експертів та діяльності відомчих 
експертно-кваліфікаційних комісій; удоско-
налення форм навчально-методичної робо-
ти з посадовими особами, що призначають 
судову експертизу; розгляду пропозицій 
заінтересованих центральних органів ви-
конавчої влади або інших державних орга-
нів щодо формування державного Реєстру 
атестованих судових експертів; вироблен-
ня єдиного підходу до підготовки кадрів 
для суб’єктів судово-експертної діяльності 
та підвищення їх кваліфікації; проведення 
міжвідомчих науково-методичних конфе-
ренцій, семінарів, нарад; налагодження і 
розвитку міжнародного співробітництва та 
обміну науково-технічними досягненнями 
в галузі криміналістики і судової експерти-
зи; здійснення інших заходів, спрямованих 
на розвиток судової експертизи [2]. Од-
нак вона, тобто дана Координаційна рада, 
має суто консультативно-дорадчий харак-
тер і не може забезпечити вище згадану 
обов’язковість виконання координаційних 
рішень, оскільки не наділена для цього від-
повідними контрольними та іншими по-
вноваженнями. Крім того, діяльність Коор-
динаційної ради спрямована тільки на удо-
сконалення судово-експертної діяльності 
і не стосується проблем взаємодії судово-
експертних установ та правоохоронних 
органів. Звідси вважаємо, що слід розши-
рити повноваження зазначеної ради, які б 
дозволяли їй узгоджувати, синхронізува-
ти та оптимізувати відносини і процеси, 

пов’язані із взаємодією судово-експертних 
установ та правоохоронних органів, а та-
кож здійснювати контроль за виконанням 
координаційних рішень та порушувати 
(ініціювати) питання про відповідальність 
посадових осіб, що не забезпечили належ-
ну реалізацію цих рішень.
Також можливим кроком у напрямку 

удосконалення організаційно-інституцій-
ного аспекту координації взаємодії судо-
во-експертних установ та правоохоронних 
органів є створення нового міжвідомчого 
колективного суб’єкта координації. Од-
нак, такий підхід потребуватиме залучення 
додаткових значних ресурсів для забезпе-
чення організації та належного функціону-
вання такого органу. Тож доцільніше, все 
ж таки, йти шляхом розширення повнова-
жень Координаційної ради з проблем судо-
вої експертизи.

Висновок
Отже, підсумовуючи вище викладене, 

вважаємо за необхідне ще раз наголоси-
ти на тому, що координація виступає осо-
бливо важливим інструментом управління 
взаємо дією судово-експертних установ та 
правоохоронних органів, який дає змогу 
не просто узгоджувати спільні дії, а дося-
гати необхідного рівня збалансованості та 
керованості відносин і процесів в межах 
даної взаємодії, здійснювати контроль за її 
ефективністю та стимулювати суб’єктів до 
належних показників дієвості та результа-
тивності взаємодії. Існуючий на сьогодні 
стан координації досліджуваної взаємодії 
можна охарактеризувати як проблемний, 
як на нормативно-правовому , так і орга-
нізаційному рівнях. Запропоновані нами 
зміни покликані усунути найбільш гості, на 
нашу думку, проблеми у цій сфері та забез-
печити належну якість і ефективність коор-
динаційної роботи.
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SUMMARY 
The article, based on the analysis of scientifi c 

views of scientists and the norms of current 
legislation, establishes a range of problems in the 
fi eld of coordination of interaction of forensic 
institutions with law enforcement agencies. The 
author’s vision on the directions of improving the 
coordination of interaction of forensic institutions 
with law enforcement agencies is proposed, which, 
as you can see, will ensure the proper quality and 
effi ciency of coordination work, and as a result - the 
overall effectiveness of the interaction.
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ÊÎÐÓÏÖ²ÉÍÈÕ ÒÀ ²ÍØÈÕ ÇËÎ×ÈÍ²Â, ÉÎÃÎ 

ÇÍÀ×ÅÍÍß ÄËß ÓÊÐÀ¯ÍÈ

Ефективна протидія корупції в Україні у 
наш час вимагає належного законодавчого вре-
гулювання, формування дієвого механізму та 
системи органів державної влади, забезпечення 
належного координування щодо реалізації ан-
тикорупційної політики, застосування превен-
тивних заходів з метою запобігання корупції. 
Розбудова зазначеної інституційної системи, 
насамперед, повинна відповідати міжнарод-
ним вимогам та стандартам і ґрунтуватись 
на досягненнях передової світової практики.
Сьогодні Україна приєдналася до міжнарод-

ного руху у боротьбі з корупцією, ратифікувавши 
низку міжнародно-правових актів і сформувавши 
на їх основі національне законодавство, визнавши 
антикорупційну реформу найбільш актуальною у 
нашій державі, спрямувавши на узгодження зако-
нодавства України з міжнародними, в тому чис-
лі європейськими стандартами. Наша держава є 
стороною багатьох міжнародних договорів у сфері 
протидії корупції та суміжним злочинам, укладе-
них під егідою Ради Європи та ООН. Повернення 
активів є фундаментальною складовою системи 
протидії корупції, організованій злочинності та 
відмиванню коштів. 
Метою даної статті є дослідження міжна-

родно-правових засад врегулювання діяльності 
у сфері виявлення, розшуку, управління акти-
вами, одержаними від корупційних та інших 
злочинів, визначення їх впливу на формування 
законодавства України у даній сфері.

Ключові слова: міжнародно-правове регулюван-
ня; виявлення, розшук активів, одержаних від ко-
рупційних злочинів; АРМА; Національне агентство; 
принцип взаємності; міжнародна правова допомога.
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1. ВСТУП
Поста новка проблеми

Україна сьогодні намагається виконува-
ти міжнародні зобов’язання у боротьбі з ко-
рупцією, організованою злочинністю, а та-
кож з відмиванням коштів, отриманих зло-
чинним шляхом. Наша держава виступає 
стороною багатьох міжнародних договорів у 
сфері протидії корупції та іншим злочинам, 
укладених під егідою ООН та Ради Європи. 
Повернення активів є фундаменталь-

ною складовою системи протидії корупції, 
організованій злочинності та відмиванню 
коштів. Воно дає можливість позбавити зло-
чинців незаконно одержаних ними доходів 
і, водночас, є одним з елементів запобігання 
нових корупційних правопорушень.

Аналіз дослідження проблеми
В Україні на даний час відсутні комплексні 

наукові дослідження особливостей міжнарод-
но-правого регулювання діяльності у сфері 
виявлення, розшуку, накладення арешту та 
управління активами. Тому стаття сформова-
на на основі міжнародного законодавства, яке 
регулюють відносини в цій сфері.

Формування цілей
Мета статті - дослідити основні засади 

міжнародно-правового регулювання діяль-
ності у сфері виявлення, розшуку, управлін-
ня активами, одержаними від корупційних 
та інших злочинів, визначення їх впливу на 
формування законодавства України у даній 
сфері.
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2. РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Виклад основного матеріалу

Слід зазначити, що питання розшуку та 
арешту, а також управління активами, які 
були одержані внаслідок корупційних й ін-
ших злочинів, регулюються на міжнарод-
ному рівні Конвенцією Ради Європи про 
відмивання, пошук, арешт та конфіскацію 
доходів, одержаних злочинним шляхом 
та про фінансування тероризму (2005) [1], 
Конвенцією ООН проти корупції (2003) [2], 
Кримінальною конвенцією про боротьбу з 
корупцією (1999) [3], Конвенцією про від-
мивання, пошук, арешт та конфіскацію до-
ходів, одержаних злочинним шляхом (1990) 
[4], Директивою ЄС 2014/42/EU «Про замо-
роження і конфіскацію знарядь і доходів від 
злочинів у Європейському Союзі» від 3 квіт-
ня 2014 року (2014) [5] тощо.
Одним із основних актів ЄС в сфері 

розшуку, арешту та управління активами, 
одержаними в результаті корупційних й 
інших злочинів, є ЄС від 3 квітня 2014 р., 
яка передбачає необхідність вжиття заходів 
задля ефективного розпорядження арешто-
ваними активами та створення спеціальних 
інституцій, які відповідальні за управління 
ними з метою їх збереження або їх вартос-
ті. У Директиві також зазначено, що задля 
ефективного управління допускається мож-
ливість реалізації активів.
Окрім того, «Велика вісімка» схвалила 

Кращі практики щодо адміністрування аре-
штованих активів «G8 Best Practices» від 27 
квітня 2005 р. [6]. У рекомендаціях зазна-
чається, що їх ціль - допомогти державам у 
забезпеченні збереження вартості активів, 
на які було накладено арешт. Одна з ре-
комендацій полягає у тому, що відповідно 
до чинного національного законодавства, 
в судовому провадженні повинен бути до-
зволен ий продаж активів до прийняття рі-
шення суду та застосування конфіскації чи 
стягнення активів з метою передачі доходу 
державі у даній справі стосовно тих активів, 
що швидко псуються чи знецінюються, зо-
крема це судна, автомобілі, тварини, ферми 
тощо. Отримані від реалізації активів до-
ходи мають повинні бути збережені, згід-
но законодавства, до моменту винесення 
рішення суду й застосування заходів щодо 

конфіскації чи стягнення активу в дохід дер-
жави. Це буде сприятиме реалізації одного 
із завдань кримінального судочинства – це 
захисту прав та інтересів осіб і організацій, 
потерпілих від злочинних посягань, що є 
важливим заходом, що застосовує держава 
задля забезпечення законності й зміцнення 
правопорядку.
Для виконання наведених вище міжна-

родно-правових актів в Україні було при-
йнято відповідні нормативно-правові акти. 
Зокрема, Національне агентство України з 
питань виявлення, розшуку та управління 
активами, одержаними від корупційних та 
інших злочинів (АРМА) було створене та 
здійснює свою діяльність відповідно до За-
кону України «Про Національне агентство 
України з питань виявлення, розшуку та 
управління активами, одержаними від ко-
рупційних та інших злочинів» від 10.11.2015 
№ 772-VIII [7].
Слід відмітити, що поява АРМА у системі 

державної влади завдячує євроінтеграцій-
ним намірам української влади та слідуван-
ню міжнародним трендам щодо вдоскона-
лення існуючої системи верховенства права. 
Створення АРМА, з одного боку, є однією 
з умов щодо візової лібералізації політики 
Європейського Союзу відносно України. З 
іншого боку, як державний орган, який по-
кликаний формувати і здійснювати політи-
ку в сфері розшуку і управління активами, 
незаконно здобутими злочинцями. АРМА 
створювалось на основі міжнародного до-
свіду в системі Asset Research Offi ce/Asset 
Management Offi ce.
Національне агентство є органом вико-

навчої влади, що має спеціальний статус, 
мета якого - сприяти процесуальній діяль-
ності прокурора, слідчого, детектива, слід-
чого судді та суду, яка  спрямована на забез-
печення невідворотності негативних наслід-
ків щодо вчинення кримінальних правопо-
рушень, зокрема корупційних. Дана мета 
досягається, насамперед шляхом управлін-
ня вар тістю арештованих активів та позбав-
лення злочинців економічних переваг, які 
були одержані внаслідок їх протиправної 
поведінки та унеможливлення одержання 
останніми вигод від вчинення кору пційного 
чи іншого кримінального правопорушення.



Îáãîâîðåííÿ, äèñêóñ³¿, àêòóàëüíî

220Ïðàâî.ua ¹ 1, 2016

Варто зазначити, що аналогічні устано-
ви, існують у всіх країнах Європейського 
Союзу та у більш ніж 100 державах по всьо-
му світу. Фундаментальною передумовою 
створення установ було Рішення Ради ЄС 
№2007/845/JHA в ід 06.12.2007 року [8], в 
якому зазначалось що держави ЄС мають 
заснувати офіси для розшуку і повернення 
активів, щодо яких накладається арешт у 
кримінальному провадженні. Другим клю-
човим актом ЄС у зазначеній вище сфері є 
Директива ЄС № 2014/42/EU від 03.04.2014 
[5], яка зазначає про «необхідність вжиття 
заходів з ефективного розпорядження ак-
тивами, на які накладено арешт, а також 
створення спеціальних інституцій, відпо-
відальних за управління такими активами 
з метою їх збереження або збереження їх 
вартості». У Директиві проголошується, що 
задля ефективного управління можливою є 
реалізація активів.
Отож, у всіх країн ЄС виникло 

зобов’язання призначити чи створити уста-
нову, що здійснювала б управління арешто-
ваним майном в кримінальному проваджен-
ні із метою щоб попередити втрату ним своєї 
вартості. Відповідне зобов’язання виконане 
всіма країнами Євросоюзу. 
Слід відмітити, що метою діяльності 

установ, що займаються розшуком активів в 
країнах ЄС та інших юрисдикціях є, насам-
перед, пошук і надання правоохоронним 
органам інформації про існування активів, 
що можуть бути арештовані, із джерел й в 
межах розташування відповідної установи і 
з іноземних юрисдикцій. Таким чином, ця 
функція до функції міжнародно-правової 
допомоги, проте не дублює її.
Варто зазначити, функція міжнародно-

правової допомоги є важливим інструмен-
том міжнародної взаємодії щодо питань 
розслідування злочинів. Вона, як правило, 
здійснюється центральними установами, що 
визначені в міжн ародним актах. 
В Україні цю функцію покладено на 

Генеральну прокуратуру України і Мініс-
терство юстиції України. Окрім того, мате-
ріали, що одержані в межах відповідей на 
запит про правову допомогу, можуть бути 
використані і як доказ у даному проваджен-
ні. Функція із обміну інформацією щодо ак-

тивів, які можуть бути арештовані, є значно 
вужчою за змістом у порівняні з міжнарод-
но-правовою допомогою та охоплює тільки 
пошук інформації щодо майна, яке може 
бути арештоване.
Варто зазначити, що Україна надає між-

народну допомогу в кримінальних справах, 
керуючись двосторонніми або багатосторон-
німи міжнародними договорами, а у разі їх 
відсутності, ґрунтуючись на запит іншої дер-
жави щодо правової допомоги у криміналь-
ній справі на основі взаємності. Порядок 
розгляду уповноваженим органом нашої 
держави запиту іншої чи міжнародної су-
дової установи щодо міжнародної правової 
допомоги та порядок виконання запиту та-
кож визначаються Розділом IX Криміналь-
ного процесуального кодексу України (далі - 
КПК) [9], та міжнародними договорами, що 
підписані Україною.
Україна, зокрема, є стороною таких між-

народних багатосторонніх договорів, які 
передбачають підстави і порядок міжнарод-
ного співробітництва, взаємної правової до-
помоги:

- Конвенція Організації Об’єднаних На-
цій проти транснаціональної організованої 
злочинності 2000 року [10];

- Європейська конвенція про взаємну до-
помогу у кримінальних справах 1959 року, 
Додатковий протокол 1978 року та Другий 
додатковий протокол 2001 року до неї [11];

- Конвенція про правову допомогу і пра-
вові відносини у цивільних, сімейних та 
кримінальних справах 1993 року (Мінська 
конвенція) [12], що використовується у від-
носинах України із країнами СНД тощо.
Україна є також стороною більше ніж 60 

двосторонніх міжнародних договорів в сфе-
рі надання допомоги в кримінальних про-
вадженнях та екстрадиції. В разі надання 
міжнародної допомоги за відсутності від-
повідного міжнародного договору України, 
центральний уповноважений орган Украї-
ни приймає і розглядає запит іноземної дер-
жави тільки за наявності письмових гаран-
тій запитуючої сторони прийняти та роз-
глянути у майбутньому аналогічний запит 
України, керуючись принципом взаємності. 
У цьому випадку уповноважений орган при 
наданні міжнародно-правової допомоги по-
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винен керуватися Кримінальним процесу-
альним кодексом України.
Законодавство України і зарубіжних 

держав визначає, «міжнародний розшук, 
арешт та конфіскація грошових сум і майна, 
отриманих злочинним шляхом – це є акт 
міжнародної допомоги, який здійснюється 
згідно угод, укладених або прийнятих до-
ручень правоохоронних органів чи судів за-
рубіжних країн шляхом виявлення і забез-
печення збереження вартості активів, що 
підлягають конфіскації, оскільки були отри-
мані злочинним шляхом, а також доходу від 
злочинної діяльності та передача їх іншій 
державі з метою використання у криміналь-
ному судочинстві як доказу чи для відшко-
дування шкоди» [13, с. 249].
Міжнародний правовий акт, який спря-

мований на проведення спільної політики 
щодо протидії тяжким злочинам – це Кон-
венція про відмивання, пошук, арешт і кон-
фіскацію доходів, одержаних злочинним 
шляхом від 8 листопада 1990 року. Зокрема, 
в ст. 13 Конвенції передбачається: «сторона, 
яка отримала клопотання про конфіскацію 
засобів або доходів, розташованих на її те-
риторії, забезпечує виконання постанови, 
ухваленої судом сторони, яка запитує про 
конфіскацію таких засобів чи доходів, або 
передає це клопотання своїм компетентним 
органам з метою отримання постанови про 
конфіскацію та в разі одержання такої по-
станови виконує її» [4]. Відповідно до ст. 15 
Конвенції запитувана сторона може розпо-
ряджатися будь-якою конфіскованою влас-
ністю згідно свого внутрішнього законодав-
ства, за умови, якщо сторони не дійдуть зго-
ди і не вирішать дане питання по-іншому.

3. Висновки
Як бачимо, утворення АРМА було однією 

з основних вимог ЄС щодо виконання Пла-
ну дій у напрямку візової лібералізації і всту-
пу України до Європейського Союзу. Варто 
зазначити, що АРМА згідно чинного законо-
давства є органом влади, що має  спеціаль-
ний статус, до повноважень якого входять: 
виявлення, розшук, управління активами, 
на які накладено арешт за вчинення коруп-
ційних та інших злочинів. Зокрема, управ-

ління активами як одна з функцій АРМА є 
імплементацією міжнародної практики та 
досвіду країн ЄС у законодавство України. 
Отож, АРМА реалізує інституційний 

механізм виявлення і розшуку активів, що 
підлягають арешту, а також їх повернення 
і управління ними, крім того забезпечує не-
відворотність настання покарання за коруп-
ційні та інші злочини, позбавляє можливос-
ті отримування правопорушниками доходу 
від активів, одержаних у результаті злочин-
ної діяльності.
Сьогодні Україна бере активну участь у 

роботі міжнародних механізмів співпраці в 
сфері повернення активів, зокрема в Кам-
денській міжвідомчій мережі з питань по-
вернення активів (САRIN), Ініціативі кон-
тактних осіб з повернення активів, яка під-
тримується Інтерпол і StAR. Також в Укра-
їні підтримується ініціативний підхід щодо 
повернення активів і співпраці між право-
охоронними органами іще до того моменту, 
коли надійде запит іноземної держави про 
взаємну допомогу. Співпраця, яка відбува-
ється до надання взаємної допомоги, спри-
яє заощадженню часу та збільшує шанси 
для успішного завершення розслідування.
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SUMMARY 
Effective combating corruption in Ukraine 

nowadays requires proper legislative regulation, 
formation of an effective mechanism and system of 
public authorities, ensuring proper coordination 
in the implementation of anti-corruption policy, 
application of preventive measures to prevent 
corruption. The development of this institutional 
system must, fi rst of all, meet international 
requirements and standards and be based on the 
achievements of world best practice, recognizing the 
anti-corruption reform as the most relevant in our 
country, aiming at harmonizing the legislation of 
Ukraine with international, including European 
standards. 

Ukraine is trying to fulfi ll its international 
obligations and effectively fi ght corruption, 
organized crime, and money laundering. Our 
country is a party to many international  agreements 
in the fi eld of combating corruption and related 
crimes, concluded under the auspices of the Council 
of Europe and the United Nations. Asset recovery 
is a fundamental component of the anti-corruption, 
organized crime and money laundering system. 
It provides an opportunity to deprive criminals 
of their illegally obtained income and, at the 
same time, is one of the elements to prevent new 
corruption offenses.

The purpose of this article is to study the 
international legal framework for regulating 
activities in the fi eld of detection, search, 
management of assets derived from corruption 
and other crimes, determining their impact on the 
formation of Ukrainian legislation in this area. 

Keywords: international legal regulation; 
detection, search of assets obtained from corruption 
crimes; ARMA; National Agency; the principle of 
reciprocity; international legal assistance.
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Осуществлена административно-право-
вая характеристика гарантий осуществле-
ния избирательного процесса. Рассмотрены 
вопросы определенности и разграничения га-
рантий избирательного процесса в Украине. 
Исследованы виды административно право-
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Постановка проблеми
Говорячи про виборчий процес слід на-

голосити на тому, що він є базою для визна-
чення конституційного статусу особи. Він 
надає можливість громадянину ефективно 
та регулярно приймати безпосередню участь 
не лише в управлінні щодо питань місцевого 
значення, а й загальнодержавного характеру. 
За допомогою реалізації громадянами нада-
них їм виборчих прав владні повноваження 
передаються від народу в тимчасове користу-
вання його повноважним представникам на 
місцевому на державному рівнях. Незважаю-
чи на те, що перелік виборчих прав дуже ши-
рокий їх реалізація під час здійснення вибор-
чого процесу вимагає встановлення та визна-
чення юридичних гарантій такої реалізації.
Тому важливо розглянути та визначити 

поняття і види адміністративно-правових 
гарантій здійснення виборчого процесу в 
Україні як невід’ємної складової реалізації 
конституційних прав громадян.

Аналіз дослідження проблеми
Окремі аспекти досліджуваної пробле-

ми розглядали В. Ф. Погорілко, Ю. С. Шем-
шученко, В. О. Євдокимов, В. В. Молдован, 
В. Ф. Мелащенко, Ю. М. Тодика, Г. Б. Кли-
менко, В. В. Кравченко, Л. В. Бориславський 
та інші учені. Думки науковців з питань визна-
чення гарантій виборчого процесу різняться, 
оскільки бачення кожного ґрунтується на 
власному науковому та практичному досвіді. 

Мета роботи – здійснити адміністратив-
но-правову характеристику гарантій вибор-
чого процесу для усіх видів виборів, провести 
порівняльний аналіз різних позицій учених-
юристів щодо визначення та розмежування 
гарантій виборчого процесу в Україні.

Виклад основного матеріалу
Адміністративно-правові гарантії здій-

снення виборчого процесу – це сукупність 
умов та чинників, закріплених у вітчизняних 
нормативно-правових актах, а також рати-
фікованих міжнародних договорів, що ви-
значають засоби та фактори, які сприяють 
реалізації наданих Конституцією України ви-
борчих прав, а також встановлюють специфі-
ку факторів, дотримання яких дозволить в 
повній мірі на кожному етапі виборчого про-
цесу повноцінно реалізовувати та дотримува-
тись умов виборчої системи.
У межах цього визначення, слід наголо-

сити на тому, що сталість самого виборчого 
процесу, законодавства дозволить бути реле-
вантним використанню юридичних гаран-
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тій. Так, нами вже зазначалося, що «стабіль-
ність закону є вирішальною для довіри до 
виборчого процесу».
Таким чином, за своєю предметною сфе-

рою та напрямом адміністративно-правові 
гарантії здійснення виборчого процесу мо-
жуть бути різноманітними. Водночас, орієн-
туючись на загальну специфіку саме катего-
рії «юридичні гарантії», можна згрупувати 
існуючі гарантії за певними критеріями та 
напрямами, що дозволить в подальшому ви-
значити загальний механізм гарантування 
здійснення виборчого права. Максимальне 
повне з’ясування можливих ознак та самої 
категорії «класифікація» дозволить поетапно 
з’ясувати та виважено сформувати подальше 
наукове дослідження.
Так, «класифікація» – латинське слово, 

в перекладі на український означає (classis 
– розряд, fasio – роблю) розподіл предме-
тів, явищ і понять по класах, відділах, роз-
рядам залежно від їх загальних ознак [1, 
с. 200]. Нині існує декілька визначень цього 
поняття: одні автори визначають класифіка-
цію як систему супідрядних понять (класів, 
об’єктів) якої-небудь галузі знань або діяль-
ності людини, використовувану як засіб для 
встановлення зв’язків між цими поняттями 
або класами об’єктів; інші вважають, що це 
особливий випадок застосування логічної 
операції поділу обсягу поняття, що є деякою 
сукупністю дій (поділ деякого класу на види, 
поділ цих видів і так далі) [2, с. 586; 3, с. 177]. 
О. С. Адамова наголошує, що класифікація 
завжди пов’язана з розмежуванням цілого 
на частини. Такий розподіл, розмежування 
здійснюється не само по собі, а на основі ло-
гічних правил. Цілями такого розподілу є: 
отримання додаткових знань про об’єкти, 
що класифікуються, предмети, впорядку-
вання, систематизація як самих предметів і 
явищ, так і знань про них [4, с. 20]. Отже, на 
наш погляд під час класифікації здійснюєть-
ся не лише пізнання досліджуваного явища, 
а в повній мірі з’ясовується його суть.
Системний підхід який може бути ви-

користаний під час класифікації адміністра-
тивно-правових гарантій здійснення вибор-
чого процесу дозволить визначитись з кате-
горіями що входять до зазначеного явища, 
взаємозв’язок між різними видами адміні-

стративно-правових гарантій здійснення ви-
борчого процесу та їх зв’язок з іншими пра-
вовими явищами. Якщо ж ми розглядаємо 
практичну складову проведення класифіка-
ції, то це дасть змогу визначитись з конкре-
тизацією та оптимізацією застосування пев-
них видів гарантій, встановити правильний 
механізм їх реалізації, дозволить встановити 
слабкі сторони та прогалини, а отже, і ефек-
тивні моделі вирішення зазначених ситуацій.
Зокрема, одна з головних умов будь-якої 

класифікації – вибір правильного критерію 
(підстави), за допомогою якого у категорій і 
класів залишаються усі сутнісні ознаки осно-
вного явища, але і з’являються інші, що від-
різняють їх від наступних [4, с. 23]. Тож, з 
урахуванням зазначеної вимоги, пропонуємо 
поділяти адміністративно-правові гарантії 
здійснення виборчої системи за: 1) змістом; 
2) спрямованістю; 3) ступенем поширеності; 
4) юридичною силою; 5) природою право-
вих норм, які регламентують зазначені га-
рантії; 6) функціональною спрямованістю; 
7) актами, що їх закріплюють; 8) залежно від 
суб’єкта виборчого процесу.
Отже, розглянемо першу визначену нами 

класифікацію адміністративно-правових га-
рантій здійснення виборчого процесу з ура-
хуванням їх змісту.
В. Ф. Сіренко до юридичних гарантій від-

носить норми матеріального і процесуаль-
ного права, норми, які встановлюють орга-
нізаційні форми діяльності і взаємовідносин 
органів держави та громадян [5, с. 58]. Поділ 
гарантій реалізації прав людини і громадя-
нина на загальні та правові (юридичні) здій-
снює К. Волинка. Вона зауважує, що загаль-
ні гарантії прав і свобод, до яких належать 
економічні, політичні, соціальні, культурні 
та ідеологічні, слід розглядати не як засоби 
забезпечення прав і свобод особи, а як від-
повідні умови їх здійснення, які зумовлюють 
повноту використання соціальних благ у 
силу розвиненості економічних, політичних, 
соціальних, культурних та ідеологічних від-
носин [6, с. 98]. Гарантії реалізації конститу-
ційних прав і свобод П. Рабінович і М. Хав-
ронюк поділяють на загальносоціальні (за-
гальні) і правові, юридичні (спеціальні) [7, 
с. 246–250]. Загальносоціальні гарантії поді-
ляють на ідеологічні, політичні, економічні, 
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соціальні, організаційні. Правові (юридичні) 
гарантії вони поділяють за такими критері-
ями: 1) залежно від їх змісту: а) матеріальні; 
б) процесуальні; в) організаційні; 2) залежно 
від їх юридичного статусу: а) міжнародно-
правові та національні; б) конституційні та 
галузеві; в) інші правові гарантії; 3) за кри-
терієм основного суб’єкта їх забезпечення: 
а) державні; б) міжнародні; в) гарантії, які 
забезпечуються державою за участю відпо-
відних об’єднань громадян; г) гарантії, які 
забезпечуються державою за участю самих 
громадян. До спеціальних (захисних) прав-
гарантій вони відносять конституційні права, 
передбачені ст.ст. 55–63 Конституції України 
[7, с. 246–254]. Аналогічної думки щодо по-
ділу юридичних гарантій на загальні та спе-
ціальні дотримуються Е. В. Білозьоров [8], 
В. К. Забігайло та М. І. Козюбра [9] та інші 
вчені. Слід підтримати поділ гарантій на за-
гальні та спеціальні, адже такий доступний 
характер класифікації дозволяє повною мі-
рою визначитись із правовим статусом дослі-
джуваного правового явища.
Отже, проведений аналіз дозволяє ви-

значити можливість застосування зазначеної 
класифікації до гарантій здійснення вибор-
чого процесу. Однак зауважимо, що адміні-
стративно-правові гарантії виборчого проце-
су у зв’язку із їх особливістю застосування та 
специфікою закріплення, слід відносити до 
спеціальних юридичних гарантій.
Якщо ми розглядаємо адміністративно-

правові гарантії здійснення виборчого про-
цесу за напрямом (спрямованістю) зазначе-
них гарантій, то тут слід зауважити що різ-
номанітність спрямування зазначених гаран-
тій має значний вплив, який відбувається в 
економічному, політичному, соціальному та 
культурному житті, а отже має динамічний 
характер. Так, І. Магновський, застосувавши 
вузький підхід до поділу загальних гарантій, 
виокремлює: політичні, економічні та соці-
альні [10, с. 13]. Т. Слінько разом із вищезаз-
наченими гарантіями виокремлює духовні, 
матеріальні й організаційні. Так, духовні – це 
рівень загальної й політико-правової культу-
ри громадян, їх освіченість, морально-пси-
хологічний клімат; політичні – сукупність 
політичних заходів і способів, завдяки вико-
ристанню яких створюється найбільш опти-

мальний режим для реалізації прав і свобод; 
економічні – сукупність економічних від-
носин, виникнення і здійснення яких спри-
яє реалізації конституційних прав і свобод; 
матеріальні – це конкретні предмети і речі, 
за допомогою яких можлива реалізація тих 
чи інших основних прав чи свобод; органі-
заційні – систематична діяльність держави 
та її органів, посадових осіб, недержавних 
організацій зі створення сприятливих умов 
для реального користування громадянами 
своїми правами і свободами. Беручи до уваги 
здобутки та визначення, що надаються різ-
ними вченими, ми маємо змогу виокремити 
в системі адміністративно-правових гарантій 
здійснення виборчого процесу такі гарантії 
як: політичні, економічні т соціальні.
Розглянемо більш детально кожен з пред-

ставлених видів гарантій здійснення вибор-
чого процесу.
Політичні гарантії – це закріплені кон-

ституційними нормами та принципами полі-
тичні умови та засоби, що забезпечують здій-
снення свободи особи. Зокрема політичні 
гарантії щодо виборчого процесу відобража-
ються у ст. 36, ст. 38 та розділі ІІІ Конституції 
України [11] та направлені на незмінність та 
стабільність виборчої системи України, а й 
відповідно всього виборчого процесу, що до-
зволить зберігати демократичний уклад дер-
жави та в повній мірі відображати волеви-
явлення громадян, надаючи право не лише 
обирати, а й бути обраним з дотриманням 
всіх визначених правових норм.
Економічні гарантії полягають у способі 

виробництва, економічному устрої суспіль-
ства, які забезпечують неухильне зростання 
продуктивних сил на основі всіх форм влас-
ності. Відповідно до обраної моделі розви-
тку економічна свобода громадян та їхніх 
об’єднань полягає в реальній можливості 
вибирати й безперешкодно реалізовувати за-
значене право. До таких гарантій відносять-
ся: фінансування виборчих комісій під час 
підготовки і проведення місцевих виборів, 
фінансування виготовлення органами веден-
ня Державного реєстру виборців списків ви-
борців та іменних запрошень для підготовки 
і проведення голосування на місцевих вибо-
рах, оплата праці членів виборчих комісій, 
комісій всеукраїнського референдуму, опла-
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та праці членів територіальних і дільничних 
виборчих комісій з місцевих виборів, нараху-
вання та виплата одноразової грошової ви-
нагороди, розміри та порядок оплати праці 
спеціалістів, експертів і технічних працівни-
ків, які залучаються до роботи у виборчих ко-
місіях по виборах народних депутатів Укра-
їни, комісіях всеукраїнського референдуму 
тощо. Тобто, економічні гарантії дозволяють 
не тільки реалізувати свої права, а й забез-
печують гідні умови для сталого виборчого 
процесу.
Соціальні гарантії можна визначити як 

певні соціальні засоби та умови реалізації 
конституційного права на волевиявлення. 
Так, на нашу думку, до адміністративно-пра-
вових гарантій здійснення виборчого проце-
су, за зазначеною категорією можна віднести 
наявність та забезпечення приміщень для 
голосування, встановлення фіксованої плати 
для виборчих комісій. Соціальні гарантії, на-
ряду з економічними, створюють позитивний 
імідж загальній виборчий системі держави.
Наступним критерієм розмежування ад-

міністративно-правових гарантій здійснення 
виборчого процесу є ступень їх поширення. 
Внутрішньодержавні юридичні гарантії ма-
ють пряму залежність від вітчизняної (наці-
ональної) правової системи, а саме законо-
давства, натомість міжнародно-правові бу-
дуть мати вплив лише в разі ратифікації їх та 
імплементації у національне законодавство, 
після чого вони стають його частиною, тут 
можна говорити про відповідні міжнародні 
договори, угоди, конвенції тощо.
Хочеться зауважити, що сучасне міжна-

родне право не тільки захищає індивіда від 
протиправних посягань на його свободу, але 
й надає кожному право на прямий доступ до 
міжнародних правозахисних органів в тому 
випадку, коли вичерпано всі внутрішньодер-
жавні засоби захисту його прав і свобод.
На наш погляд, з огляду на виборчу сис-

тему України внутрішньодержавні гарантії 
слід поділити, за аналогією з різновидами 
виборів, на загальнодержавні (вибори Пре-
зидента або вибори до Верховної ради Укра-
їни) та місцеві (вибори голів державних адмі-
ністрацій тощо).
Поділ адміністративно-правових гаран-

тій здійснення виборчого процесу можливо 

реалізувати за критерієм нормативного ви-
значення, а саме встановлення правової при-
роди нормативно-правових актів, де вони 
знайшли своє відображення (закріплення). 
За зазначеним критеріям загальні юридичні 
гарантій, зазвичай, поділяються на конститу-
ційні та галузеві. Якщо, ми керуємося зазна-
ченим поділом слід наголосити на тому, що 
Конституція України має прямі посилання 
на встановлення гарантій виборчого права, 
а відносно галузевих, то тут треба визнача-
тися з предметом та специфікою нашого до-
слідження, та в своїх поглядах спиратися на 
інструменти галузі адміністративного права.
Визначаючи адміністративно-правові га-

рантії за характером адміністративно-пра-
вових актів, де вони розміщуються, різні 
автори сходяться до єдиного погляду щодо 
матеріальної та процесуальної природи. Нам 
імпонує зазначений поділ, тому, на нашу 
думку, адміністративно-правові гарантії здій-
снення виборчого процесу необхідно поділя-
ти за класичним принципом на матеріальні 
та процесуальні.
Говорячи про процесуальні гарантії, то 

на наш погляд дуже вдалим є визначення 
О. В. Пабата, який у своєму дослідженні за-
значає, що «адміністративно-процесуальни-
ми гарантіями, що забезпечують динаміку 
адміністративного процесу відносно реаліза-
ції прав та свобод громадян, є: гарантований 
правовий захист з боку суб’єктів, наділених 
контрольними повноваженнями (т. зв. ад-
міністративно-процесуальний контроль); 
процедура внутрішнього розгляду скарг та 
апеляція в інстанційному порядку; процесу-
альна діяльність суб’єктів, що представляють 
інтереси громадян (адвокат, законний пред-
ставник); визначений порядок реалізації 
відповідальності посадових осіб адміністра-
тивних органів; процесуальні строки; комп-
лекс процесуальних прав (активна діяльність 
громадян щодо здійснення своїх прав)» [12, 
с.16]. З цього визначення випливає, що до 
адміністративно-правових гарантій здій-
снення виборчого процесу з процесуальною 
гарантією можна віднести: організацію ви-
борів безстороннім органом, спостереження 
за виборами, ефективна система оскарження, 
організація й порядок роботи виборчих діль-
ниць тощо.
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АНОТАЦІЯ 
Здійснено адміністративно-правову ха-

рактеристику гарантій здійснення виборчого 
процесу. Розглянуто питання визначеності 
та розмежування гарантій виборчого процесу 
в Україні. Досліджено види адміністративно-
правових гарантій здійснення виборчого про-
цесу в Україні. 
Ключові слова: вибори, виборчий процес, 

гарантії виборчого процесу.

Висновки
Отже, проведений аналіз класифікацій 

адміністративно-правових гарантій здій-
снення виборчого процесу дає змогу визна-
чити їх складну організаційну будову, яка по-
силюється підкритеріями та багатогранністю 
етимологічних поєднань. В ході дослідження 
 нами визначено загальні риси, які притаман-
ні гарантіям здійснення виборчого процесу, 
а с аме:
По-перше, визначено взаємозв’язок та 

взаємозалежність між гарантіями, що про-
стежується під час детального аналізу кожної 
з представлених гарантій.
По-друге, правова урегульованість, кож-

на з гарантій, яку ми розглядали, має своє за-
кріплення в нормативно-правових актах.
По-третє, комплексність використання 

тих чи інших гарантій під час виборчого про-
цесу.
По-четверте, стабільність використання 

гарантій, що мають чітко визначений харак-
тер та виникають при конкретно законодав-
чо обумовлених умовах.
По-п’яте, фактичне застосування, що по-

лягає у можливості реального застосування 
адміністративно-правових гарантій здій-
снення виборчого процесу.
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Chudyk N.
ADMINISTRATIVE AND LEGAL 

GUARANTEES OF THE ELECTION 
PROCESS

The administrative and legal characteristics 
of the guarantees of the election process have 
been implemented. The issue of certainty 
and delimitation of guarantees of the election 
process in Ukraine is considered. The types 
of administrative and legal guarantees of the 
election process in Ukraine are studied.

Key words: elections, election process, 
guarantees of the election process.
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