
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ
КРИМІНОЛОГІЧНА АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНИ

МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ
ЗАХІДНО-РЕГІОНАЛЬНА АСОЦІАЦІЯ КЛУБІВ ЮНЕСКО

АКАДЕМІЯ ЮРИДИЧНИХ НАУК МОЛДОВИ
ІНСТИТУТ ДЕМОКРАТІЇ МОЛДОВИ

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПРАВОВИХ НАУК УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

KHARKIV NATIONAL UNIVERSITY OF INTERNAL AFFAIRS
CRIMINOLOGICAL ASSOCIATION OF UKRAINE
INTERREGIONAL ACADEMY OF PERSONNEL MANAGEMENT
WEST REGIONAL ASSOCIATION OF UNESCO CLUBS
ACADEMY OF LAW SCIENCE OF MOLDOVA
INSTITUTE FOR DEMOCRACY OF MOLDOVA 
NATIONAL ACADEMY OF LEGAL SCIENCES OF UKRAINE 
MINISTRY OF JUSTICE OF UKRAINE

ПРАВО.UA

№ 2, 2016

LAW.UA

Спеціалізоване

видавництво

Specialized

publishing house



2Ïðàâî.ua ¹ 2, 2016

ÇÌ²ÑÒ

ÒÅÎÐ²ß, ²ÑÒÎÐ²ß ÄÅÐÆÀÂÈ ² ÏÐÀÂÀ, 
ÊÎÍÑÒÈÒÓÖ²ÉÍÅ ÏÐÀÂÎ

ІЛЬНИЦЬКИЙ М.С.
ВИБОРЧА СИСТЕМА ЯК ФОРМА УЧАСТІ СУСПІЛЬСТВА У ФОРМУВАННІ ВЛАДИ .............................5
ЄРМАКОВА Г.С.
КАНОНІЧНЕ ПРАВО ЯК МОДЕЛЬ ЄДИНОГО 
НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ПРОСТОРУ В ЄВРОПІ ...................................................................................12
МАРТИНИШИН Г.Й.
ФІЛОСОФСЬКІ ЗАСАДИ ЗАСТОСУВАННЯ ПРАВА: АНАЛІЗ ВІТЧИЗНЯНОЇ ДОКТРИНИ ...............18
СЛІНЬКО Т.М.
СУЧАСНІ ОЗНАЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ .............................................................................................................23
ШТОДА І.В.
ЗДІЙСНЕНЯ ДЕРЖАВНОГО КОТРОЛЮ У СФЕРІ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ 
ЗА УМОВ ПРОВЕДЕННЯ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ...............................................................................................30

ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÒÈÂÍÅ ÏÐÀÂÎ

РАЙНІН І.Л.
ОБЛАСНІ ДЕРЖАВНІ АДМІНІСТРАЦІЇ
ЯК СУБ’ЄКТИ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНИМ РОЗВИТКОМ ..................................................................35
ШАПТАЛА О.С., ТАЛАЛАЙ Д.В.
МЕХІНІЗМИ АНТИКОРУПЦІЙНОГО ВПЛИВУ ДЕРЖАВНИМИ 
ІНСПЕКЦІЯМИ НА ПІДКОНТРОЛЬНІ ОБ’ЄКТИ ........................................................................................42
СТЕФАНЧУК М.В.
ФОРМИ ТА СПОСОБИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОКУРАТУРОЮ 
ПРЕДСТАВНИЦЬКОЇ ФУНКЦІЇ В СУДІ ..........................................................................................................48
ГРІТЧІНА В.Ю.
ІСТОРИКО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ КАДРОВИХ ПРОЦЕДУР В ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНАХ 
ТА СУЧАСНИЙ СТАН ЇХ РЕАЛІЗАЦІЇ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ ...................................56
КОРОПАТНІК І.М.
ОСОБЛИВОСТІ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ 
ВЗАЄМОДІЇ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ З ЗАСОБАМИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ................................61
ДОЛЖЕНКО К.І.
МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ .....................68



3 Ïðàâî.ua ¹ 2, 2016

РОМАНЕНКО М.В. 
СИСТЕМА ОРГАНІВ ПОЛІЦІЇ 
ЯК СКЛАДОВА ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ .............................................................................................................74 
ПОДОЛЯКА С.А.
СУЧАСНІ ПОГЛЯДИ НА РОЛЬ 
ТА МІСЦЕ ПРОКУРАТУРИ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ ПРОЦЕСІ ............................................................78
ЗАЯРНЫЙ О.А.
КОНЦЕПТУАЛЬНО-ПРИКЛАДНАЯ МОДЕЛЬ АДМИНИСТРАТИВНОЙ 
ДЕЛИКТОЛОГИИ В ИНФОРМАЦИОННОЙ СФЕРЕ И ТЕНДЕНЦИИ ЕЁ РАЗВИТИЯ 
В УСЛОВИЯХ ПОСТРОЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА ........................................................86 

 

ÊÐÈÌ²ÍÀËÜÍÅ ÏÐÀÂÎ, 
ÊÐÈÌ²ÍÀËÜÍÈÉ ÏÐÎÖÅÑ ÒÀ ÊÐÈÌ²ÍÀË²ÑÒÈÊÀ

БАНДУРКА О.М., КОВАЛЬОВ Є.В.
ЕКОНОМІЧНА НЕБЕЗПЕКА НЕРІВНОСТІ .....................................................................................................95
КЛИМЕНКО О.А.
КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ПРОТИДІЯ ТА ЗАПОБІГАННЯ ШАХРАЙСТВУ 
У СФЕРІ НАДАННЯ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ У ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ ........................................ 101
CТЕЦИК Б.В.
ХАРАКТЕРИСТИКА ЗЛОЧИННИХ НАСЛІДКІВ 
І ПРИЧИННОГО ЗВ’ЯЗКУ НЕЗАКОННОЇ ЛІКУВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ........................................... 108
БАНДУРКА І.О.
ОБ’ЄКТ НЕНАЛЕЖНОГО ВИКОНАННЯ ОБОВЯЗКІВ 
ЩОДО ОХОРОНИ ЖИТТЯ ТА ЗДОРОВ’Я ДІТЕЙ ..................................................................................... 114
ДЖАВАДОВ Х.А.
СВОЕВРЕМЕННОСТЬ И РАЗУМНЫЙ СРОК СУДЕБНОГО РАЗБИРАТЕЛЬСТВА 
КАК КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГРАЖДАНСКОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА ............................. 119
ДЕНИСЕНКО Г.В.
ОКРЕМІ АСПЕКТИ ПРОВЕДЕННЯ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ 
ДЕТЕКТИВАМИ НАЦІОНАЛЬНОГО АНТИКОРУПЦІЙНОГО БЮРО УКРАЇНИ, 
ЩОДО ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ..................................................................................................................... 125
ГРИНЮК В.О.
РЕАЛІЗАЦІЯ ПОТЕРПІЛИМ ТА ЙОГО ПРЕДСТАВНИКОМ ФУНКЦІЇ ОБВИНУВАЧЕННЯ ........... 132
НЄБИТОВ А.А.
ҐЕНЕЗА МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИХ НОРМ 
У СФЕРІ ПРОТИДІЇ СЕКСУАЛЬНІЙ ЕКСПЛУАТАЦІЇ............................................................................... 137
СОСНІНА О.В.
ДЕЯКІ ПИТАННЯ ОПТИМІЗАЦІЇ ПОКАРАННЯ ЗА 
«ПОРУШЕННЯ НЕДОТОРКАННОСТІ ПРИВАТНОГО ЖИТТЯ» (ст. 182 КК України) ........................ 145

ÖÈÂ²ËÜÍÅ, Ï²ÄÏÐÈªÌÍÈÖÜÊÅ, 
ÃÎÑÏÎÄÀÐÑÜÊÅ ÒÀ ÒÐÓÄÎÂÅ ÏÐÀÂÎ

ЛИТВИНЕНКО В. І.
РЕТРОСПЕКТИВИ ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ В УКРАЇНІ: АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ 
АСПЕКТИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ АНТИКОРУПЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ............................. 151
ЦЮРА В.В.
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЗДІЙСНЕННЯ ЗАКОННОГО 
ПРЕДСТАВНИЦТВА БАТЬКАМИ (УСИНОВЛЮВАЧАМИ) ....................................................................... 158



4Ïðàâî.ua ¹ 2, 2016

ТИХОНОВА М.А.
CТРАХОВАНИЕ В СПОРТЕ .............................................................................................................................. 164
СОЛОВЕЙ Н.С.
ФОРМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА КОМУНАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ................................................ 170
ЧАБАН О.А.
ПРАВО ОСОБИ НА ТАЄМНИЦЮ ПРО СТАН ЗДОРОВ’Я 
ЯК ПРИРОДНЕ ТА ПОЗИТИВНЕ ПРАВО .................................................................................................... 175

ÁÀÍÊ²ÂÑÜÊÅ ÒÀ Ô²ÍÀÍÑÎÂÅ ÏÐÀÂÎ

КОБЗЄВА Т.А.
СУТНІСТЬ І КЛАСИФІКАЦІЯ ФУНКЦІЙ УПРАВЛІННЯ 
ФІНАНСОВОЮ СИСТЕМОЮ УКРАЇНИ ......................................................................................................... 179

ÎÁÃÎÂÎÐÅÍÍß, ÄÈÑÊÓÑ²¯, ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

ВЛАДИМИРЕНКО І.В.
АДМІНІСТРАТИВНІ СУДИ ЯК ЗАСІБ УРІВНОВАЖУВАННЯ 
СТАТУСІВ ЛЮДИНИ І ДЕРЖАВИ ................................................................................................................. 185
ПАНЧЕНКО М.А.
СУДЕБНОЕ РАССМОТРЕНИЕ ДЕЛ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОСТУПКАХ, 
ПОСЯГАЮЩИХ НА ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ: ОБЗОР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ ........................ 191
МІХЕЄВ М.В.
ВІДМІННІСТЬ ПОВНОВАЖЕНЬ ДЕРЖАВНИХ ТА ПРИВАТНИХ ВИКОНАВЦІВ 
ВІДПОВІДНО ДО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ....................................................................................... 201
КОЖЕМ’ЯКА І.В.
ІСТОРІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 
В ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ ЗОНІ ВІДЧУЖЕННЯ ............................................................................................... 204
ГУНЧЕНКО О.В.
ОЦІНКА ДОКАЗІВ І АРГУМЕНТАЦІЯ У ДІЯЛЬНОСТІ ЗАХИСНИКА 
ПРИ ВИРІШЕННІ ПИТАННЯ ПРО ЗАСТОСУВАННЯ ЗАПОБІЖНОГО ЗАХОДУ .............................. 209
ВИННИК С.А.
К ПРОБЛЕМЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОНЯТИЯ 
И ОСОБЕННОСТЕЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
КАК ОБЪЕКТА КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА ..................................................................................................... 217
ЛАДНЮК В.Р.
ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 
ЗА ПЕРЕШКОДЖАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ НАРОДНОГО ДЕПУТАТА 
ТА ДЕПУТАТА МІСЦЕВОЇ РАДИ .................................................................................................................... 222
 ВОРОНИЙ О.О.
ПОНЯТТЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ ТА ОРГАНІЗОВАНІЙ ЗЛОЧИННОСТІ ..... 230



5

²ëüíèöüêèé Ì.Ñ. - Âèáîð÷à ñèñòåìà ÿê ôîðìà ó÷àñò³ ñóñï³ëüñòâà ó ôîðìóâàíí³ âëàäè

ÂÈÁÎÐ×À ÑÈÑÒÅÌÀ ßÊ ÔÎÐÌÀ Ó×ÀÑÒ² 
ÑÓÑÏ²ËÜÑÒÂÀ Ó ÔÎÐÌÓÂÀÍÍ² ÂËÀÄÈ

В статье рассматривается избиратель-
ная система как форма участия общества 
в формировании государственных, предста-
вительских, законодательных, судебных и 
исполнительных органов, анализируются 
различные позиции ученых относительно 
избирательного процесса, обеспечения леги-
тимности и законности выборов, акценти-
руется, что современный избирательный 
процесс должен отвечать принципам на-
родовластия и демократии, обеспечивать 
максимальный уровень прозрачности прове-
дения выборов, минимизацию возможностей 
для фальсификации, невмешательства со 
стороны политических сил и органов власти 
с целью влияния на результаты выборов.

Ключові слова: вибори, суспільство, конститу-
ційний лад, виборча система, органи влади, народо-
владдя, держава.
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во голосу, рівності всіх учасників політичного 
процесу, їх діяльності у межах права. Вибор-
ність і легітимізація влади взаємопов’язані із 
такими правовими інститутами, як вибори і 
виборча система. Вибори – центральний еле-
мент політичного процесу та визначальна 
характеристика участі громадян у політич-
ному житті демократичної держави. Вибори 
не можна розглядати окремо від виборчої 
системи, якій належить провідна роль у фор-
муванні органів державної влади, оновленні 
політичної еліти, відображенні політичних 
настроїв тощо. 
Забезпечення додержання законності у 

виборчому процесі буде гарантією стабіль-
ності влади і її легітимності, що є головною 
темою даної статті. 

Виклад основного матеріалу
Виборча система – це ключовий елемент 

політичної системи. Виборча система впли-
ває на формування партійної системи, ви-
борних органів і забезпечує стабільність їх 
функціонування. Разом з тим вона залежить 
від низки політико-правових чинників, що, 
у свою чергу визначають її становлення та 
розвиток. Тому невипадково виборча сис-
тема одночасно є предметом дослідження і 
політичної, і юридичної наук. Особливу ува-
гу заслуговують праці таких науковців, як 
Г. Антонова, Г. Друзенка, Ю. Ключковсько-
го, В. Трипольського, В. Федоренка, В. Ша-
повала, Ю. Шемшученка та інших. Водночас 
з тим, що проблемні аспекти виборчих сис-
тем досить ґрунтовно досліджені у працях ві-

Постановка проблеми і мета статті
Однією із засад конституційного ладу де-

мократичної держави є виборність як фунда-
ментальний принцип формування та функ-
ціонування інститутів системи народовлад-
дя, органів публічної влади, громадських 
об’єднань, інститутів громадянського сус-
пільства тощо. Виборність дає змогу легіти-
мізувати владу, що в умовах демократії озна-
чає перехід влади від однієї до іншої полі-
тичної сили на основі конституційних норм 
відповідно до волі більшості. Легітимізова-
ною може бути визнана лише влада, сфор-
мована на основі демократичних процедур, 
вільного волевиявлення осіб, які мають пра-
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тчизняних та зарубіжних науковців, єдиних 
підходів до висвітлення ролі і місця окремих 
виборчих процедур у виборчому процесі, до 
аналізу виборчих систем, формулювання са-
мого поняття «виборча система» немає. 
Політологи розглядають поняття «ви-

борча система» у широкому та вузькому зна-
ченнях. У широкому значенні під виборчою 
системою розуміють систему суспільних 
відносин, що охоплює порядок організації 
і проведення виборів представницьких ор-
ганів публічної влади [1, с. 206]. У вузькому 
значенні виборча система – спосіб визначен-
ня результатів виборів. Саме від нього зале-
жить порядок розподілу депутатських ман-
датів і механізм організації виборів. Як наго-
лошує І. Сенюта, це спосіб визначення того, 
хто з осіб, які балотувались, вибраний на по-
саду чи став депутатом [3, с. 301]. П. Шлях-
тун доповнює, що це і спосіб голосування, і 
визначення його результатів [2, с. 51]. 
Як бачимо, акцентується увага на розу-

мінні виборчої системи як принципу розпо-
ділу мандатів (мажоритарного чи пропорцій-
ного). Хоча не варто забувати, що навіть у 
більш вузькому розумінні поняття «виборча 
система» включає значно ширше коло відно-
син. Це, наприклад, схема організації вибор-
чих округів, порядок висунення кандидатів, 
організаційні заходи щодо визначення зміс-
ту виборчої документації, зокрема бюлетенів 
тощо. 
При дослідженні виборчих систем важ-

ливе значення має з’ясування політико-пра-
вових чинників, що впливають на їх фор-
мування та функціонування. До таких чин-
ників відносять: політичний, внутрішньо 
національний та міжнародний. На думку 
Ю. Ключковського та Н. Богашевої, визна-
чальним чинником формування та функціо-
нування виборчих систем є демократичний 
політичний режим, за якого «влада отримує 
законну силу в ході загальних виборів…, за-
вдяки вільним виборам отримують можли-
вість легально і легітимно працювати органи 
представницької демократії» [4].
Демократична виборча система потребує 

правової легімітації, що відбувається шля-
хом закріплення на законодавчому рівні та-
ких загальних принципів виборчого права, 
як загальне виборче право, рівне виборче 

право, пряме голосування, таємне голосу-
вання, вільна участь у виборах та інших. За-
конодавче закріплення вказаних принципів 
визначає електоральне законодавство кож-
ної країни. Тому важливе значення має вну-
трішньонаціональний чинник становлення 
та розвитку виборчої системи. Електоральне 
законодавство визначає її характер, особли-
вості, процедурні моменти тощо.
Визначальним чинником формування 

та функціонування виборчої системи є між-
народний, що проявляється через дію норм 
міжнародного права, які визначають міжна-
родні виборчі стандарти. Як відомо, до осно-
вних міжнародних документів, що регламен-
тують міжнародні стандарти виборів, від-
носять: Загальну декларацію прав людини, 
Міжнародний пакт про громадянські та по-
літичні права, Конвенцію про політичні пра-
ва жінок, Європейську конвенцію про захист 
прав і основних свобод людини, Декларацію 
про критерії вільних і справедливих виборів 
та інші. Міжнародні стандарти визначають-
ся як загальноприйняті вимоги, закріплені 
міжнародними угодами або встановлені між-
народними організаціями, що визначають 
принципи та оптимальні форми проведення 
виборчих процедур з метою найповнішої ре-
алізації виборчих прав громадян.
Головне завдання виборчих стандартів – 

забезпечення загальних принципів та осно-
воположних засад виборів, що, у свою чергу, 
є визначальними для національного вибор-
чого законодавства. Разом з тим адаптація 
міжнародних виборчих стандартів може 
ускладнюватись відмінностями у політичній 
та правовій культурі держав, проблемами, 
пов’язаними із їх реалізацією та іншими фак-
торами.
У сучасній науці конституційного права 

сформувалися різні підходи щодо розуміння 
поняття виборів. Традиційно вони розгляда-
ються як пріоритетна форма безпосередньої 
демократії з метою формування складу ор-
ганів публічної влади [5, с. 29] або як спосіб 
формування колегіальних представницьких 
органів влади та місцевого самоврядування, 
колегіальних органів управління політич-
них партій на їх конференціях та зборах; 
колегіальних органів управління представ-
ницьких та інших організацій, або як один 
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із елементів політичного самоствердження 
громадян, політичної самоорганізації грома-
дянського суспільства [6, с. 14] тощо. 
Разом з тим останнім науковим дослі-

дженням притаманний ширший, комплек-
сний підхід до вивчення виборів як політи-
ко-правового феномену. Варто погодитись із 
фахівцями, які наголошують, що традицій-
ний підхід до виборів, як формальної проце-
дури формування органів публічної влади, є 
неповним з погляду того, що вибори пере-
творюються на інститут народовладдя, спо-
сіб реалізації політичної правосуб’єктності 
громадян, конституційну основу державного 
ладу [7, с. 45]. 
Як відомо, легітимація влади – це процес, 

за допомогою якого державна влада, її дії, 
норми, інститути, посадові особи набувають 
ознак легітимності, тобто стають такими, що 
дає підстави громадянам вважати їх справед-
ливими, законними та доцільними. Це, фак-
тично, колективний процес визнання спра-
ведливого, законного і доцільного характеру 
влади, пов’язаний з народним волевиявлен-
ням. Більшість дослідників, аналізуючи ви-
бори як форму легітимації, акцентують увагу 
на процесі визнання влади окремих органів, 
посадових осіб або публічної влади в ціло-
му. При цьому не у повній мірі враховується 
трьохрівневий характер легітимності. Тобто 
державна влада як така, форма держави та її 
інституції та конкретні суб’єкти, які їх уосо-
блюють, їх політика, програми та дії. Тому 
проблему легітимації влади доцільно роз-
глядати, виходячи із вказаних підходів.
Як політологічна, так і юридична наука 

визначають різні форми легітимації влади, 
але з позицій конституційного права заслу-
говує на увагу класифікація, запропонована 
Х. Вентуріні, який стверджував про існуван-
ня трьох форм правління: насильницької, 
спадкової і виборної, з яких спадкова і ви-
борна історично вважаються легітимними. 
Вітчизняна державно-правова теорія також 
визнає твердження про те, що форма прав-
ління будь-якої держави поряд з іншим вка-
зує на спосіб легітимізації державної влади 
[8, с. 86]. 
Для демократичної, правової держави 

характерною є раціонально-правова легі-
тимізація влади на всіх рівнях. Як відомо,-

ст. 5 Конституції України проголошує, що 
народ здійснює владу безпосередньо та че-
рез органи державної влади і місцевого са-
моврядування [9]. Вказана норма у подаль-
шому розвинута у ст. 69 Конституції, що за-
кріпила форми безпосередньої демократії. 
Кожен орган державної влади формуєть-

ся виключно у законодавчо визначеному по-
рядку. Закріплення республіканської форми 
правління забезпечує те, що жоден порядок 
формування органів влади не може здійсню-
ватись без прямої чи опосередкованої легі-
тимації з боку народу. Як бачимо, виборці, 
обираючи персональний склад певних орга-
нів влади, наприклад Верховну Раду, одно-
часно санкціонують формування ними інших 
державних органів. Такий підхід дає змогу 
не допустити узурпацію влади чи формуван-
ня органів, які б діяли за власним правом. 
Формується персональний склад органів, що 
становлять інституційний аспект держави, 
тобто відбувається легітимація форми прав-
ління. Громадяни, здійснюючи волевияв-
лення, підтверджують ефективність існуючої 
форми правління. Якщо відбувається свідо-
ма відмова від участі у виборах, легітимність 
як форми правління, так і державної влади 
значно послаблюється, що свідчить про не-
обхідність проведення реформ.
У теорії держави і права існує думка про 

те, що саме вибори дають можливість з най-
більшою вірогідністю надавати владу най-
кращим представникам суспільства. З цим 
можна погодитись, додавши, що вибори за-
безпечують підтримку відповідної політики 
держави, державних органів з боку більшос-
ті громадян. 
Разом з тим не завжди і не при кожних 

виборах народ може привести до влади най-
кращих представників. Результат виборів 
залежить від низки духовних, економічних, 
політичних, релігійних факторів. Важливе 
значення мають правова та політична куль-
тура, рівень сформованості громадянсько-
го суспільства тощо. Крім того, вагоме зна-
чення має й те, що виборці усвідомлюють 
переваги виборів як форми демократії, і їх 
поведінка є раціональною. Якщо ці умови 
не справджуються, то й результат може бути 
цілком протилежний від прогнозованого. 
Адже шляхом виборів може бути встановле-
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ний не лише демократичний, а й авторитар-
ний режим. 
У цьому контексті актуально звернутися 

до так званої «нової» теорії демократії. У кла-
сичному розумінні демократію ми сприйма-
ємо як волю людей (народ – єдине джерело 
влади). Сучасне тлумачення, так звана «нова 
теорія демократії», визначає демократію як 
метод, «інституційний устрій для прийнят-
тя демократичних рішень, у якому індивіди 
отримують владу приймати рішення шля-
хом конкурентної боротьби за голоси вибор-
ців» [10, с. 376].
Схожі підходи можна простежити у «про-

цедурній» теорії демократії, суть якої зво-
диться до того, що сучасна демократія фак-
тично зводиться до виборів, у ході яких і ре-
алізуються її основні характеристики: участь 
народу та конкурентність. Після виборів 
вступає в дію управлінський механізм влади, 
побудований за жорстким ієрархічним прин-
ципом. Об’єктивно народ не може приймати 
остаточні рішення з усіх питань суспільного 
життя, виходячи із складності питань дер-
жавно організованого суспільства. Як бачи-
мо, вибори – це інструмент демократичного 
формування органів публічної влади і відпо-
відно спосіб демократичної процедури ле-
гітимації тієї форми правління, інститутами 
якої є виборні органи. Головним критерієм 
легітимності форми правління буде ефек-
тивність запровадженої форми правління, 
її здатність виконувати завдання, що стоять 
перед суспільством та державою. З часу на-
буття чинності Конституції форма правління 
набуває легальності і статусної легітимності, 
коли відбувається формування конституцій-
них органів влади і закріплення загальних 
юридичних меж їх діяльності.
Другим рівнем легітимації форми прав-

ління є процедурна легітимація, за якої від-
бувається формування органів державної вла-
ди, передбачених Конституцією, і насамперед 
тих органів, яким доручається здійснювати 
установчу владу і формувати інші органи дер-
жавної влади та їх персональний склад. Таким 
чином, виборці беруть участь у колективній 
легітимації існуючої форми правління.
Для України притаманна «подвійна» 

легітимація, суть якої полягає в тому, що 
мандат довіри безпосередньо від народу в 

результаті прямих виборів отримують пар-
ламент і президент. До позитивних рис по-
двійної легітимації можна віднести те, що 
прямі вибори Президента створюють додат-
ковий важіль у межах загального механізму 
«стримувань і противаг»: глава держави ви-
ступає стримувачем, який не дозволяє пар-
ламенту перетворитися на колективного 
диктатора та убезпечує суспільство від по-
пулістських рішень парламенту. Водночас 
недоліком такої легітимації є те, що вона по-
роджує перманентний конфлікт між парла-
ментом і Президентом у питанні, хто з них 
є дійсним виразником інтересів і потреб ви-
борців. Тому на прикладі України ми спо-
стерігаємо, як обидва вищі органи влади 
досить часто використовують усі наявні спо-
соби блокування рішень і дій одне одного. 
Така ситуація знижує рівень стабільності й 
ефективності влади, розхитує демократичні 
засади її організації. Тим більше, якщо ліде-
ри дискредитують себе в очах народу, ство-
рюється база для соціальних потрясінь та 
можливої нестабільності. 
Заслуговує на увагу думка С. Серьогіної 

про те, що подолання так званої «подвійної» 
легітимації можливе за таких умов: перехід 
до парламентської республіки; застосуван-
ня виборчих систем, що сприятимуть фор-
муванню потужних партій, а отже, і чіткої 
структурованості парламенту; доктринальне 
і юрисдикційне визнання парламенту єди-
ним органом всенародного представництва 
і запереченням дискреційних повноважень 
глави держави [7, с. 51].
Як свідчить практика, становлення ви-

борчої системи в Україні часто відбувається 
на тлі вирішення питання про збереження 
влади провладними силами. Виборча сис-
тема досить часто розглядається як право-
вий засіб, що закріплює владу за певними 
суспільно-політичними силами, виключає з 
політичної боротьби конкурентів та зберігає 
можливість адміністративного контролю над 
здійсненням виборчих процедур. Дискусії 
навколо обрання найбільш оптимальних 
виборчих систем тривають постійно. Бага-
товимірність проблеми породжує різні під-
ходи щодо вибору оптимального та дієвого 
на теренах України типу виборчої системи, 
взаємодії виборчої та партійної систем. 
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Виборча система тісно пов’язана із консти-
туційною, політичною та партійною системами, 
і результат її дії буде різним у різних політико-
правових та партійних реаліях. Запроваджен-
ня тієї чи іншої виборчої моделі – це не суто 
юридичне питання, а до певної міри результат 
розстановки, співвідношення політичних сил 
у суспільстві. Це найбільш політизована скла-
дова виборчого законодавства, що досить про-
мовисто названа В. Шаповалом «юридизова-
ною політикою» [11, с. 83]. Це пов’язане із 
визначальною роллю у правовій регламен-
тації виборчих процедур політичних партій, 
причому правила гри визначають найбільш 
сильні із них. Такий підхід не може вважа-
тися справедливим у демократичній країні. 
Перманентна зміна виборчого законодав-
ства в Україні є яскравим прикладом полі-
тизації процесу розробки виборчих законів. 
На думку Ю. Ключковського, підставами 

для вибору тієї чи іншої виборчої системи у 
конкретних правових і суспільно-політичних 
умовах мають бути такі критерії: правовий, 
політологічний та суспільний. Правовий пе-
редбачає дотримання певних правових пе-
редумов стосовно достатньо широкого класу 
виборчих систем, вибір у межах яких допусти-
мий. Тобто дотримання основних принципів 
виборчого права, сприяння реалізації осно-
вних виборчих прав громадян, відповідність 
конституційному статусу виборного органу. Не 
можна ігнорувати впливи виборчої системи на 
суспільно-політичні процеси, зокрема струк-
турування політичного спектру суспільства, 
питання стабільності уряду та інші впливи, що 
вивчаються політичною наукою. У зв’язку з 
цим автор говорить про міркування доцільнос-
ті при визначенні виборчої системи щодо тих 
чи інших бажаних наслідків, які може викли-
кати її застосовування[12, с. 92]. Вибір виборчої 
системи потребує врахування значної кількості 
критеріїв для прийняття оптимального рішен-
ня. Варто проводити оцінку виборчої системи 
за критеріями: конституційності, легітимності 
та політичної доцільності, оскільки така ком-
бінація надасть можливість врахувати аксіо-
логічну, телеологічну та технологічну складові 
виборчої системи.
Даючи оцінку виборчої системи за кри-

терієм конституційності, важливо врахову-
вати, чи ґрунтується вона на конституційних 

засадах та виборчих принципах; чи реалі-
зуються виборчі права та законні інтереси 
громадян і суб’єктів виборчого процесу; чи 
будуть сприйматися результати виборів як 
легальні. 
За критерієм легітимності виборча сис-

тема оцінюється з точки зору інтересів сус-
пільства та окремого виборця Легітимність 
як критерій дає зрозуміти: чи є виборча сис-
тема зрозумілою для виборця, чи надає ви-
борцям можливість впливу на персональний 
склад представницького органу, чи дозволяє 
мінімізувати втрату голосів виборців, чи за-
безпечує репрезентативність представниць-
кого органу, чи сприяє вирішенню соціаль-
них конфліктів.
Варто звернути увагу, що не менш важ-

ливим є і спосіб, за яким відбувається за-
конодавче проектування виборчої системи. 
Вказаний процес має проходити відкрито, 
на конституційних підставах, механізм ре-
формування має бути зрозумілим, а політич-
ні стимули – суспільно значимими.
До сьогодні зберігаються такі головні за-

грози функціонування виборчої системи, як 
вплив на результати виборів з боку окремих 
посадовців, політичних сил і фінансово-про-
мислових груп; фальсифікації та спотворен-
ня результатів волевиявлення громадян на 
післявиборчому етапі політичного процесу 
та, як наслідок, недостатня легітимація дер-
жавної влади. 
Сучасна виборча система має відповідати 

принципам демократії та народовладдя; за-
безпечувати максимальний рівень прозорос-
ті проведення виборів та мінімізацію можли-
востей для фальсифікацій, втручання з боку 
політичних сил та органів влади з метою 
впливу на результат виборів; нейтралізува-
ти будь-яке зовнішнє, у тому числі інформа-
ційне, втручання у виборчий процес з боку 
іноземних держав з метою впливу на резуль-
тат виборів; бути достатньо зрозумілою, зо-
крема у процедурному аспекті, аби виборці 
мали всі можливості зробити власний вибір; 
бути достатньо стабільною; забезпечувати 
умови для оновлення влади, сприяти постій-
ній конкуренції у владі на засадах виконан-
ня політичними силами завдань державного 
розвитку; бути гнучкою; водночас забезпе-
чувати такий рівень стабільності політичної 
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системи, що є ефективним для функціону-
вання і розвитку держави; забезпечувати 
механізми відповідальності депутатів перед 
виборцями та постійний вплив суспільства 
на владу через проведення чергових і поза-
чергових виборів.
Виходячи із вищевказаного, у ході ре-

формування інституту виборів було б доціль-
но при внесенні змін до Конституції перед-
бачити конституційне закріплення характе-
ру виборчої системи, що збільшить її стабіль-
ність, зменшить ризики для маніпуляцій. 
Крім того, закріпити систему «відкритих 
списків» при голосуванні за партії і блоки. 
Такий порядок обрання дозволить громадя-
нам визначати власні пріоритети у виборчих 
списках, зменшить ймовірність постійного 
повернення до влади дискредитованих по-
літичних сил та її представників. «Відкриті 
списки» змушуватимуть політиків до веден-
ня більш публічної політичної боротьби, від-
критої для суспільства, а політичні сили – до 
більш ретельного кадрового підходу щодо їх 
формування. Важливе значення має забез-
печення виконання чинного законодавства 
про діяльність ЗМІ, під час виборів, про від-
повідальність за фальсифікації тощо. 
Не менш важливо запровадити під час 

реформування Конституції, реальний ме-
ханізм позачергових виборів. Це дозволить 
запобігати спотворенню результатів воле-
виявлення громадян на післявиборчому 
етапі політичного процесу; забезпечити від-
повідальність перед виборцями; посилити 
ефективність суспільного контролю і впливу 
на владу. Вказані зміни сприятимуть при-
веденню виборчої системи до більшої від-
повідності національним інтересам України; 
зростанню легітимності політичної системи 
та державної влади; збільшенню прозорос-
ті політичного процесу в Україні, оновлен-
ню політичної еліти; демократизації і від-
критості для суспільства політичних сил та 
конкурентності в політичному середовищі в 
Україні.
Не менш вагомим залишаються пи-

тання змісту народовладдя як основи 
конституційного ладу, його впливу на 
політичну модернізацію країни. Суспільство 
вже не влаштовують закони, в яких фак-
тично консервуються політичні права гро-

мадян, коли право пристосовувалося до 
умов, які раніше формував уряд, а юристи, 
як потужний корпус позитивістів, обслу-
говували публічну владу, що, вочевидь, 
віддзеркалювало зневагу до суспільних про-
блем, а врешті і до життя всього народу. 
Нині залишаються актуальними серйозні 
розбіжності розподілу влади на трьох рівнях 
– загальнодержавному, регіональному і 
місцевому. За таких умов влада може втрати-
ти у суспільства зв’язок довіри, а відчуження 
між ними набуде руйнівної сили для 
національно-державного устрою. Невизна-
ченість у Конституції України цих та інших 
важливих критеріїв і обсягу повноважень 
«самостійності» суб’єктів народного волеви-
явлення, призвела до критичної межі неви-
рішених регіональних, місцевих, соціально-
культурних потреб.
Побудова конституційної моделі наро-

довладдя вимагає нових концептуальних 
підходів, одним із яких може бути форму-
вання так званої учасницької демократії. 
Можливість побудувати нову нормативну 
модель у конкретних напрямах впливу гро-
мадян на політичний процес та прийняття 
вагомих загальнодержавних (суспільного 
значення) рішень не від імені народу, а 
шляхом власного волевиявлення народу 
(конституційною довірою) має стати ключо-
вим засобом досягнення верховенства на-
роду в демократичній державі застосування 
реальних форм здійснення «народоправ-
ства». Варто виходити з того, що потенціал 
«владоспроможності» народу важливо повя-
зати із змінами до Конституції. Таким чином, 
розділи I-III, IV, VI, VIII і IX Конституції 
України, які мають пряме відношення до на-
роду, потребують розширеного і системного 
оновлення. Що стосується державної влади 
і місцевого самоврядування – ці інститути 
є об’єктами нового конституційного осмис-
лення в контексті «держава і громадянсь-
ке суспільство», оскільки публічна влада 
повинна бути вторинною, підзвітною і 
підконтрольною волі громадян, народу в 
реальних проявах імперативної залежності 
(зв’язаності) від суспільних інтересів. 
Нарешті держава має відчути, що її 
керманичі це – наймані народні особи і уста-
новча влада народу має верховенство. За 
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ідеологією «народоправства», за якої повно-
та влади належить народу-суверену і тому 
найперше завдання закріпити у змінах до 
Конституції найбільш дієві форми і механіз-
ми безпосередньої представницької і учас-
ницької демократії. В цьому важлива роль 
належить принципу ініціативного волевияв-
лення народу у всіх відносинах політичного 
життя.
Як бачимо, установча влада народу, ви-

борність та легітимація влади є надзвичай-
но важливими для народу та суспільства. Це 
потребує удосконалення та установлення на 
конституційному рівні найбільш ефектив-
них для громадян форм і способів доступу до 
публічної влади, У цьому контексті не менш 
вагоме значення має удосконалення вибор-
чої системи та інституту виборів.
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SUMMARY 
The article examines the electoral system as 

a form of public participation in the formation 
of government, as a form of public participation 
in the formation of government, representative, 
legislative, judicial and executive bodies, analyzes 
the various positions scholars concerning the 
electoral process, ensure the legitimacy and legality 
of the election, emphasizes that the current electoral 
process must conform to the principles of democracy, 
provide the maximum level of transparency of the 
elections, minimizing opportunities for falsifi cation, 
interference by political forces and authorities in 
order to infl uence the outcome of elections.

АНОТАЦІЯ 
У статті розглядається виборча система 

як форма участі суспільства у формуванні дер-
жавних, представницьких, законодавчих, судо-
вих і виконавчих органів влади, аналізуються 
різні позиції вчених щодо організації виборчого 
процесу, забезпечення легітимності і законнос-
ті виборів, наголошується, що сучасний вибор-
чий процес має відповідати принципам пра-
восуддя та демократії, забезпечувати макси-
мальний рівень прозорості проведення виборів, 
мінімізацію можливостей для фальсифікацій, 
невтручання з боку політичних сил та органів 
влади з метою впливу на результат виборів.
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Проведен анализ сущности и истоков 
канонического права. Сделан акцент на его 
исторической связи с процессом становления 
светского права. Установлен особый харак-
тер влияния канонического права на инте-
грационные процессы в ЕС через формиро-
вание общеевропейской системы ценностей. 
Определенная роль канонического права на 
формирование морально-этического и куль-
турно-религиозного измерения в ЕС.
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Актуальність теми
Будь-який суспільний інститут в про-

цесі свого становлення функціонує за пев-
ними правилами та традиціями, що в про-
цесі тривалого історичного розвитку пере-
творюються в усталені моделі та механізми 
реалізації відносин в межах такого інституту. 
Такі усталені моделі вимагають певної легі-
тимізації, що втілюється в систему норм вну-
трішнього устрою, розпорядку тощо і є при-
таманним для будь-якого суспільного або 
публічно-політичного інституту. Церква не 
є виключенням, а враховуючи той факт, що 
саме церква є найстарішою із відомих існую-
чих організації, то систему норм, що регулю-
ють її діяльність, оформлених в специфічну 
галузь права – канонічне право, слід розгля-
дати з точки зору вихідної рамкової моделі 
для формування системи права що регулю-
ють суспільні відносини світського харак-
теру. 

Католицька церква протягом всього про-
цесу свого розвитку намагалася виступати в 
якості керівної сили, що спрямовувала роз-
виток держав на європейському континенті 
на засадах релігійних догматів та принципів 
суспільного буття, закріплених в церковних 
текстах. Саме тому для легітимізації свого 
впливу, а також для зміцнення власних 
позицій католицька церква вимагала чіткої 
детермінації діяльності всієї розгалуженої 
мережі своїх представництв та закріплення 
керівної ролі Папства. Подібні вихідні пер-
винні потреби спричинили формування 
канонічного права, яке в подальшому багато 
в чому вплинули на розвиток системи права 
в європейських країнах, а тому вимагає 
дослідження системність та характер норм 
канонічного права. 

Ступінь наукової розробки теми
Проблематика дослідження канонічного 

права з позицій його впливу на процеси 
формування національних та загальноєвро-
пейської правових систем в Європі знайшла 
своє відображення в роботах таких дослід-
ників як Баранько Я. С., Вишневский А. А., 
Оборотов И. Г., Трофанчук Г., Салигін Е.Н., 
Ципін В.А., Шерис А. В. та ін..

Мета статті
Метою даної статті є аналіз впливу кано-

нічного права на процеси становлення наці-
ональних правових систем в Європі, а також 
на тенденції щодо інтеграції держав Європи 
на базі уніфікації правового поля.
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Виклад матеріалу
Канонічне право (як його визначають 

вчені теологи в західноєвропейських кра-
їнах) або церковне право (термін найбільш 
вживаний в теологічній науці православних 
країн) за своєю сутністю є реакцією на появу 
та стрімкий розвиток церкви як нового 
суспільного інституту здатного об’єднати 
широкі верстви населення на базі культур-
ної, морально-етичної єдності та спільності 
соціально-економічного становища в про-
цесі кризи державності Римської Імперії. 
Поява та розвиток християнського релігій-
ного вчення і подальша інституціоналізація 
християнської релігії шляхом появи церкви, 
як чітко детермінованої та централізова-
ної системи установ, що позиціонувала себе 
як провідник волі Божої на землі вимагали 
створення дієвих норм та порядку, який 
би забезпечував поширення християнської 
релігії та її зверхність над світською владою. 
Як зазначає І.Г. Оборотов природа кано-

нічного права розуміється в різних аспектах, 
що призводить до детермінації низки різно-
векторних підходів. Так канонічне право [6]: 

- розглядається як частина національ-
ного права; 

- не може вважатися правом в повному 
сенсі оскільки не походить від держави і не 
впливає на державно-правові процеси та не 
забезпечується владним примусом держави;

- розглядається як корпоративна пра-
вова система, яка діє на осіб що відносять 
себе до християнської спільноти (вірян).
Разом з тим, як доводить Я. С. Баранько 

канонічне право в широкому сенсі об’єднує з 
загальногромадянським правом спільні уяв-
лення про право, його завдання та методи. 
Не викликає заперечень та точка зору вче-
них, які критикують антиномічний підхід до 
визначення співвідношення церкви і права, 
виключення самої можливості використання 
правових інституцій в новозавітній традиції. 
Канонічне право безпосередньо є прина-
лежним до природного права, що й визначає 
унікальний та своєрідний дух права церкви, 
цим і обумовлена його сутнісна особливість, 
що відрізняє його від загально громадського 
права та надає специфічні риси його систем-
ному методу правового регулювання. цією 

особливістю є те, що в інституціях та нор-
мах канонічного права у більшій мірі, ніж 
у загальногромадянському праві присутня 
природно-правова складова – у максимально 
усвідомленому підкоренні як змістові цих 
норм, так й ідеального образу їх реалізації 
абсолютному моральному імперативу [2]. 
Становлення канонічного права припа-

дає на період панування Римської держави 
коли правові традиції в суспільстві були над-
звичайно потужними, але з огляду на те, що 
церква намагалася відмежувати свій вну-
трішній устрій від впливу світських законів, 
то цілком логічно що відбувався пошук влас-
ної моделі нормотворення та внутрішнього 
управління. Саме тому на первинних ета-
пах розвитку католицької церкви канонічне 
право не мало ні тієї форми, ні того змісту, 
яке притаманно йому на сучасному етапі 
розвитку. Тоді норми, що видавалися цер-
ковними лідерами мали слабку юридичну 
силу, не завжди визнавалися всім кліром, 
були несистемними та торкалися переважно 
порядку відправлення таїнств. 
Єдиним виключенням становили норми, 

що затверджувалися так званими «Собо-
рами» своєрідним аналогом парламенту, 
але який мав представництво з усіх церков, 
тобто певний загальнохристиянський пар-
ламент, інститут глобального церковного 
управління. 
Як зауважує Б. Й.Тернопільский кано-

нічне право складали норми, що стосувались 
положення церкви, її статусу, але такі, що не 
належали до рангу канону (вони походили 
як від церкви, так і від світської влади). З 
моменту прийняття християнства європей-
ська церковна система права розвивалася як 
правовий комплекс, що складався з юридич-
них норм, що містилися в церковних кано-
нах, та юридичних норм, що були результа-
том князівської законодавчої діяльності (яка 
визначала статус і матеріальне утримання 
церкви, її юрисдикцію), норм неканонічного 
походження, та норм привнесеного законо-
давства. Норми канонів складали канонічне 
право, його зміст не виходив за межі цер-
ковно-правової сфери. Обсяг канонічного 
права на визначався традиціями і практи-
кою Візантійської церкви. Отже, канонічне 
право складало елемент правової системи 
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Римської Імперії, що відбивало процес сис-
темної взаємодії – правової і релігійної сис-
тем [12].
Окремо слід навести точку зору А.М. 

Сахарова, який акцентує увагу на тому, що 
у римській юридичної теорії існував поділ 
права на публічне (jus publicum) і приватне 
(jus privatum). У «Дигестах» імператора 
Юстиніана, одному з найдавніших джерел 
римського права, сказано, що вивчення 
права розпадається на дві частини: публічне 
і приватне. Публічне право, яке займається 
питаннями римського держави, і приватна, 
яке відноситься до користі окремих осіб. 
Церква перебувала в найтіснішому союзі 
з державою, світські та церковні питання 
тісно переплелися і розмежувати їх не пред-
ставляється можливим, остільки традиційно 
церковне право і відносять до публічного 
[10]
Ця різниця між канонами і законами з 

часів імператора Юстиніана (VI ст.) і до X ст. 
твердо встановилася у римській і грецькій 
юриспруденції. Тому канонами слід нази-
вати правила, встановлені в церкві, котрі 
були прийняті або затверджені церковними 
соборами. При такому розумінні терміна 
«канон» канонічним правом можна вважати 
систему викладу правил, встановлених, 
прийнятих або затверджених церквою, як 
власне законодавство, яке стосується її вну-
трішнього устрою та управління. Але таке 
визначення канонічного права, як зазнача-
ють деякі дослідники, є вузьким і дещо обме-
женим. Мається на увазі те, що церква і цер-
ковна організація не існують поза людським 
суспільством і без усякого зв’язку з держа-
вою. А тому наука канонічного права має 
своїм предметом і, звісно, викладає право 
церкви не лише на основі канонів, а й на 
основі державних законів, звичаєвого права 
і суспільної моралі. Не можна не погодитися 
і з думкою про те, що діяльність церкви не 
може нормуватися лише церковними зако-
нами. Яку б законодавчу, виконавчу, адмі-
ністративну чи судову владу канонічне сус-
пільство не приписувало, наприклад, Папі 
Римському, все ж він сам і церква підлягає 
впливу державного законодавства (принай-
мні, міжнародного) і громадського звичаю 
[13].

Подальший розвиток церковного права 
відбувався шляхом відновлення рецепції 
Римського права. А оскільки церква в період 
середньовіччя та зокрема епохи Відро-
дження була єдиним культурним осередком 
трансконтинентального значення, то цілком 
логічно що церковні канони та догмати, а 
також окремі енцикли, які вбирали в себе 
традиції Римського права, ставали взірцем 
або базою для законодавства багатьох євро-
пейських країн.
Крім того в період утвердження церкви 

як єдиного просвітницького осередку та її 
позиціонування як наступного після Бога 
джерела влади над вірянами відбувається 
її жорстка централізація. На перше місце 
виходить Папство та нормотворча діяль-
ність Пап і вищого кліру. За допомогою 
таких актів як енцикли, булли тощо відбу-
вається створення більш менш усталеної 
системи правових норм, які важко кодифі-
куються, однак вже інкорпоруються в єдину 
відокремлену від світської систему права, але 
при цьому таку яка впливає на світські про-
цеси. 
Амбіційні претензії монархів на необ-

межену владу в державі, посилення еконо-
мічно-соціального розвитку середньовіч-
них європейських держав та пожвавлення 
зовнішніх торгівельних відносин вимагали 
прийняття досконалої законодавчої бази. 
Водночас наявність останньої, беззаперечно, 
позитивно вплинула б на внутрішню консо-
лідацію та розвиток цих держав. Створення 
законодавчої бази такого зразка неможливе 
поза використанням набутого століттями 
практичного досвіду, незважаючи на дже-
рело його походження - власне чи запо-
зичене. Разом з тим, вміле використання 
такого досвіду було під силу лише високок-
валіфікованим юристам, які досконало знали 
б римське право [7].
При чому цікаво, що оскільки всі універ-

ситети середньовіччя функціонували та роз-
вивалися на базі церкви: монастирів, соборів 
тощо, то цілком логічним вбачається факт 
встановлення примату церкви над проце-
сом освіти і відтак над процесом розуміння 
сутності права. В такий спосіб церква нама-
галася сформувати уявлення щодо непоруш-
ності канонічного права його зверхності над 
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світським, а також детермінації виключності 
нормативного регулювання суспільних від-
носин нормами релігії. 
Канонічне право ґрунтується на бого-

словському фундаменті: на екзегетичній тра-
диції Святого Письма, на вченні про Церкву, 
на традиції богослужіння. Нарешті, право 
виростає з самої церковної практики, того, 
що іменується «церковне життя», з її аске-
тично-моральними і пастирськими пробле-
мами і рішеннями. Ключовим в церковному 
праві є слово «канон». У Новому Завіті воно 
вживається в значенні «правила» християн-
ського життя. У церковній мові цим словом 
позначається і перелік Священних Книг, 
і список кліриків, і особливий літургійний 
жанр. В галузі юриспруденції канони розу-
міються в якості дисциплінарних постанов 
– правил апостольських, соборних і святоо-
тецьких [9]. 
За значенням влада канонів вище влади 

єпископа, але нижче влади Собору. Вселен-
ські і помісні собори можуть змінювати і 
доповнювати канонічні правила, але у владі 
єпископа тільки застосовувати канони і керу-
ватися ними. У застосуванні канонів мож-
ливі дві практики: сувора, або «акри вія», і 
«на розсуд», поблажлива, або «ікономія». В 
основному ікономія поширюється на заходи 
і ступені епітимії (церковних покарань), 
практику чиноприймання в Церкві з єресі 
або розколу (так католиків іноді приймають 
через хрещення, а іноді - через миропома-
зання або навіть покаяння) і вказівки «кано-
нічного віку» для висвячення чи постригу 
[5]. 
За змістом канони відносяться до орга-

нізації життя Церкви (регулярності собо-
рів, влади єпископів і т. Д.); до збереження 
Церкви від єресей і розколів (питання чино-
приймання, спільних молитов і т. д.); до 
питань регулювання складу кліру (правила 
рукоположення в духовні ступеня, правила 
заборони і виверження з сану), до пра-
вил регулювання життя християн взагалі 
(молитва, хрещення, шлюб, смерть і т. д.) і 
до церковних покарань (пенітенціалів) [9].
На думку О.О. Вишневського кано-

нічне право не являє собою закінченої сис-
теми, але при цьому воно завжди включено 
в більш універсальну систему. В рамках 

цієї більш універсальною системи воно не 
потребує тієї системності, яка вимагається 
від «звичайного», світського права для того, 
щоб вважатися завершеним. Вчений також 
зазначає, що канонічне право – це право, але 
не «право юристів». І системність - це систем-
ність «не юрист», не «юридичного права», а 
системність в рамках релігійної (християн-
ської) космології. Право займає своє місце 
в цій системній космологічній картині, тому 
воно саме по собі не вимагає системи, йому 
достатньо бути включеним в більш системне 
утворення. Для ілюстрації цього слід звер-
нутися до двох піків розвитку канонічного 
права [4]:

- середньовічного канонічного права 
Corpus juris canonici;

- кодифікаційного періоду в розвитку 
канонічного права, представленому двома 
кодексами: Кодексом канонічного права 
1917 року і Кодексом канонічного права 
1983 р.
Важливим є останній період, оскільки 

саме в ХХ ст. чітко детермінуються всі скла-
дові елементи канонічного права, вибудо-
вуючись таким чином, який більш прита-
манний праву світському, а зміст цих скла-
дових елементів, в своїй більшості, являє за 
своєю правовою природою правоустановчі 
норми, які визначають порядок функціо-
нування католицької церкви як єдиної сус-
пільної інституції. Втім канонічне право не 
обмежує вплив церкви на процеси світські. 
Більше того подібні норми про нерозповсю-
дження релігійних норм на світське життя 
були свідомо прибрані, натомість замніюю-
чись нормами, що визначають керівну роль 
церкви як установника системи морально-
етичних цінностей європейського суспіль-
ства. Оскільки дія канонічного права роз-
повсюджується на всі підпорядковані Папі 
католицькі церкви, у всіх країнах ЄС, то вба-
чається цілком логічно визначити його як 
аналог системи права ЄС, що правда лише 
в церковно-релігійному вимірі. Але така ана-
логія, а надто якщо звернути увагу на пер-
винність природи загальноєвропейського 
канонічного права, по відношенню до права 
світського, можна зробити логічний висно-
вок, що останнє орієнтувалося на механізми 
регулювання глобальноєвропейських про-
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цесів у канонічному праві такими засобами, 
що мали уніфікований характер для всієї 
Європи. 
Цікавим є гіпотеза щодо доктриналь-

ної природи релігійного вчення та цер-
ковно-канонічного права. В цьому контексті 
його розгляд повинен підпорядковуватися 
загальним методам правової науки, однак 
важко буде визначити ступінь впливу право-
вої доктрини на євро інтеграційні процеси. 
Витоками цієї проблеми є те, що доктрина 
є похідним по відношенню до правових 
традицій та правосвідомості. А сама по собі 
доктрина є певною квінтесенцією детермі-
натного розвитку правової думки та уосо-
блення, формалізації останньої в системі пра-
вових норм. З цих позицій канонічне право 
може розглядатися як певне уособлення 
доктрини католицизму з урахуванням релі-
гійно-філософських пошуків, спрямованих 
на возвеличення Божественної влади та її 
заломленні на суспільство через владу кліри-
кальну. Таким чином цілком логічно визна-
чити зв’язок релігії та правової доктрини, в 
якому як нам здається може в найбільшій 
мірі розкритися механізм впливу релігій-
ного фактору на становлення сучасного кон-
цепту єдиної Європи. 
Аналізуючи правову доктрину в аспекті її 

формально-юридичних властивостей, учені 
дають таке визначення доктрини: це доку-
мент, що містить концептуально оформлені 
ідеї, принципи, розроблені вченими з метою 
вдосконалення законодавства та усвідом-
лені суспільством і визнані державою як 
обов’язкові [8, c. 38]. 
Говорячи про основні підходи до спів-

відношення теологічного та юридичного 
елементів в канонічному праві, можна кон-
статувати, що спроба вирішити питання в 
площині превалювання одного з цих еле-
ментів була б безперспективною – можна 
нескінченно сперечатися про те, що прева-
лює – одне або інше. Більш конструктивний 
підхід покликаний знайти правильне спів-
відношення між обома складовими елемен-
тами, не заперечуючи важливості і цінності 
як одного, так і іншого. Такий підхід в кано-
ністиці є досить ефективним. Послаючись на 
праці видатного каноніста другої половини 
ХХ ст. Еугеніо Корекко зауважимо, що на 

його думку і його послідовників, розгляд 
канонічного права як суто юридичної науки 
рівносильно ігноруванню або недооцінки 
того факту, що витоки норми канонічного 
права належать не світському суверену, наді-
леного владою правотворчості, але Боже-
ственному Одкровенню, і це має серйозні 
наслідки. Але в той же час це зовсім не озна-
чає применшення юридичного елементу 
в канонічному праві. Той факт, що кано-
нічне право розглядається як теологічне 
або сакраментальне, не веде до втрати його 
юридичної природи, оскільки нормативний 
характер, що виходить від Церкви – як під-
тверджується інститутом відлучення – без-
помилковий знак автентичної юридичної 
природи, тобто існування зв’язує санкції для 
відносин християн до церковної влади і між 
собою. Фактично не існує більш імператив-
ної реальності ніж факт, що Бог проявляє 
Себе людям через історичну конкретність 
Церкви. Канонічне право має зв’язуючу 
силу, яка по відношенню до світського права 
більш імперативна в тій мірі, що вона гли-
боко вкорінена в свідомості оскільки засно-
ване на системі божественного походження 
моралі [4]. 
Таким чином, і це цілком логічно, що 

канонічне право має більший регулюю-
чий вплив на морально-етичний вимір сус-
пільних відносин ніж право світське. Крім 
того такий вплив поширюється на всі кра-
їни католицької Європи, формуючи єдину 
систему цінностей, загальну і спільну, що 
стає запорукою і фундаментом об’єднання 
Європи.

Висновки
Підсумовуючи наведене вище при-

ходимо до висновку, що канонічне право 
являє собою унікальну систему норм, які 
регулюють відносини в релігійно-церковній 
площині та розповсюджують свій юридич-
ний вплив на всю сукупність відносин в рам-
ках католицької церкви в незалежності від 
її територіального розміщення на європей-
ському континенті.
Унікальність та одночасні уніфікованість, 

а з неявного часу ще й кодифікованість норм 
канонічного права забезпечують провідну 
роль церкви в формуванні ціннісного виміру 



17

ªðìàêîâà Ã.Ñ. - Êàíîí³÷íå ïðàâî ÿê ìîäåëü ºäèíîãî íîðìàòèâíî-ïðàâîâîãî ïðîñòîðó...

та морально-етичного континууму європей-
ської спільноти. Маючи більш давнє по від-
ношенню до національних правових систем 
походження, канонічне право тривалий 
час впливало на загальнодержавні процеси 
в Європі та внутрішньодержавні процеси 
в залежності від потужності національної 
державності різних країн. Натомість втра-
тивши свій вплив в епоху Просвітництва, 
католицька церква і зокрема папство нама-
гаються повернути своє значення і вплив на 
суспільні процеси в Європі. І саме канонічне 
право та його зв’язок із релігійно-культур-
ною детермінантою загальноєвропейського 
суспільства, вихованого на принципах като-
лицького вчення, створюють передумови 
для активізації діяльності Папства та вищого 
кліру, особливо в умовах подолання цивілі-
заційних викликів на європейському конти-
ненті. 
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SUMMARY 
The nature and sources of canon law was 

analyzed. Was made the accent on historical 
connection of canon law with the process of the 
secular law forming. The special nature of canon 
law infl uence on the integration processes in the EU 
through the formation of a pan-European system of 
values was determined. The specifi c role of canon 
law on the formation of moral and ethical, cultural 
and religious dimension of the EU was described.

АНОТАЦІЯ 
Проведено аналіз сутності та витоків ка-

нонічного права. Зроблено акцент на його істо-
ричному зв’язку із процесом становлення світ-
ського права. Встановлено особливий характер 
впливу канонічного права на інтеграційні про-
цеси в ЄС через формування загальноєвропей-
ської системи цінностей. Визначена роль кано-
нічного права на формування морально-етич-
ного та культурно-релігійного виміру в ЄС.
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В статье раскрываются философские 
основания применения права. Автор начи-
нает с рассмотрения общего понятия приме-
нения права, которое встречается в украин-
ской правовой доктрине, а затем переходит 
к анализу её истоков – которыми являются 
догмы диалектического материализма и те-
ории отражения. Автор демонстрирует, что 
в целом весь механизм правового регулирова-
ния – и применение права как его определяю-
щая составляющая – подчинены общей цели, 
которой является материализация логики 
общественных и прежде всего экономических 
отношений. Анализируются уязвимые поло-
жения такого подхода.
Ключові слова: застосування права, економічні 

відносини, істина.
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засади. Цьому сюжету й буде присвячена 
пропонована стаття.
Деякі філософські аспекти правозас-

тосування висвітлювались у роботах ві-
тчизняних вчених, таких як Т. Андру-
сяк, М. Дамірлі, М. Козюбра, Л. Луць, 
Б. Малишев, С. Максимов, О. Москалюк, 
П. Недбайло, Н. Оніщенко, Ю. Оборотов, 
О. Павлишин, П. Рабінович, В. Трутень, 
Г. Шмельова та д. ін. Цьому питанню також 
присвячено роботи російських вчених, зо-
крема С. Алексєєва, В. Бабаєва, В. Барано-
ва, Д. Бахраха, О. Васильєва, М. Воплен-
ко, Л. Гаухмана, І. Дюрягіна, В. Єршова, 
В. Ісакова, В. Карташова, Т. Кашаніної, 
В. Кудрявцева, В. Лазарєва, О. Малько, 
М. Матузова, A. Міцкевича, B. Нерсе-
сянца, Н. Пікурова, О. Рарога, В. Сирих, 
Ю. Тихомирова та В. Щепелькова. Однак 
ніхто з означених авторів спеціально не 
намагався розкрити онтологію й гносеоло-
гію правозастосування, продемонструвати 
загальний, парадигмальний його аналіз.

Постановка завдання
У пропонованій статті ми схаракте-

ризуємо філософські засади застосування 
права і з цією метою продемонструємо, які 
саме онтологічні і гносеологічні уявлення 
лежать в основі вітчизняної її доктрини. 
Для цього ми спершу зупинимось на де-
яких термінологічних питаннях, зокрема 
передусім на понятті парадигми правозас-
тосування й згодом перейдемо до висвіт-

Вступ
Застосування права становить одну з 

найбільш масштабних проблем вітчизня-
ного й зарубіжного загальнотеоретичного 
праводержавознавства. Його значення на-
вряд чи можна переоцінити, оскільки саме 
від вихідних засад застосування права за-
лежить вирішення справи, а подекуди – 
життя людини. І хоч в силу цих та бага-
тьох інших міркувань правозастосування 
дуже тривалий час привертає до себе ува-
гу вчених-правників, вирішення поставле-
них тут питань наразі не спостерігається. 
На наше міркування, однією з причин та-
кої підвищеної проблематичності застосу-
вання права слід вважати досі недостатньо 
висвітлені в літературі його філософські 
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лення безпосереднього предмета нашого 
дослідження.

Основний матеріал
Під парадигмою правозастосування ми 

розуміємо сукупність знань, методів, зраз-
ків вирішення типових юридичних справ 
і цінностей, що лежать в основі такого рі-
шення. Парадигма застосування права має 
стосунок до теорії правозастосування, але 
не зливається з нею. Річ у тому, що тео-
рія застосування права становить собою 
більш-менш цілісну, структурно заверше-
ну модель пояснення дійсності. При цьому 
будь-яка теорія користується властивим їй 
терміно-поняттєвим апаратом. В цьому 
смислі ми можемо говорити, наприклад 
про теорію правозастосування, котра скла-
лася в радянській правовій літературі в се-
редині 50-х – початку 60-х років, або про 
теорію юридичного реалізму К. Левелліна 
чи О.-У. Голмса мл. Ці теорії правозастосу-
вання відрізняються:

- завершеністю;
- структурованістю;
- спрямованістю на вирішення прак-

тичних завдань (як-от винесенення судо-
вого рішення).
Однак парадигма правозастосування 

становить більш гнучку, абстрактну науко-
ву конструкцію, котра характеризується 
такими ознаками:

- охоплює уявлення, цінності і знання;
- спрямована на вирішення не прак-

тичних, а наукових завдань;
- може охоплювати декілька теорій.
Загальновизнано, що застосування 

права як юридична діяльність може бути 
осмислена на рівні теорії права з її загаль-
ним понятійним апаратом. Та інша справа 
осмислення на рівні філософії. Оскільки 
предмет, як це загальновизнано, передує 
методу й зумовлює останній, то й цілком 
зрозуміло, що загальні (загальнотеоретич-
ні) поняття потребують загального (за-
гальнотеоретичного) осмислення. Тому 
виникає питання – як можливе філософ-
ське чи філософсько-правове осмислення 
правозастосування?
Як відзначав знаний російський теоре-

тик права й методолог В. Сирих, «Зали-

шаючись на рівні філософських категорій 
і законів, юрист ані на йоту не просуває 
правову науку вперед. Право хоча і роз-
вивається за законами діалектики, але, як 
і будь-яка інша сфера соціального буття, 
має власний зміст і закони, що детермі-
нують цей зміст. Тому екскурси юриста в 
філософію, інші галузі наукового знання 
мають сенс в тій мірі, в якій вони приво-
дять до розкриття безпосередньої діалек-
тики права, його власних законів. Без до-
тримання цієї умови немає і не може бути 
плідної праці вченого в правознавстві. Він 
може себе проявляти талановитим філо-
софом, соціологом, політологом, але тіль-
ки не юристом» [1, c. 201]. Важко не по-
годитись з такою позицією. Адже чи гово-
римо ми про застосування права чи про 
інше явище системи права, що піддається 
осмисленню, вибір способу його концеп-
туалізації завжди залежить передусім від 
предмета. Простіше кажучи, не слід нама-
гатись створити філософію права на місці, 
яке належить теорії права.
Однак на наше міркування, хоча ска-

зане вище й справедливо для багатьох 
понять і явищ, правозастосування до них 
не належить. Діалектика цього явища 
розгортає поняття правозастосування на 
рівні конкретного, загального і абстрак-
тного. Так, правозастосування у формі 
конкретного судового рішення може бути 
оцінене юридичною спільнотою на пред-
мет обґрунтованості чи необґрунтованос-
ті. Правозастосування як загальне для 
юриспруденції явище досліджується за-
гальною теорією права й викладається у 
відповідному навчальному курсі. Та поза-
як описання застосування права теорією 
права відбувається за посередництва по-
нять об’єктивне/суб’єктивне, тлумачення/
розуміння, з’ясування/роз’яснення тощо 
– тобто понять з царини філософії й таких 
її класичних розділів як онтологія та гно-
сеологія – то з цього також випливає ви-
сновок, що характеристика застосування 
права засобами самої лише теорії права не 
може претендувати на повноту, якщо тіль-
ки не буде доповнене філософсько-право-
вим аналізом.
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Від цих загальних методологічних 
міркувань тепер перейдемо до конкрет-
них філософських засновків, які лежать 
в основі класичного для вітчизняної па-
радигми правозастосування: змістовна 
об’єктивність, формальна визначеність 
та матеріальна істинність норми права; 
об’єктивність процесу пізнання обставин 
справи та (абсолютно-відносна) істинність 
його результатів; об’єктивність процесу 
інтерпретації норми права та істинність 
його результатів; формально-логічна осно-
ва правозастосовчого рішення.
Всі ці чотири засновки безпосередньо 

випливають з марксистсько-ленінської фі-
лософії і теорії пізнання як відображення 
(відбиття) об’єктивної дійсності.
Коротко кажучи, ця філософія полягає 

в наступному. Світ є результатом безпе-
рервного руху матерії. Людина як висо-
коорганізована матерія, змогла оволодіти 
навичками праці, що згодом призвело до 
суспільної організації людства, появи над-
лишкового продукту, концентрації засобів 
виробництва в руках одного класу і при-
своєння цим класом надлишкової вартості 
товару. Такий погляд на суспільство зали-
шає праву суто і виключно інструменталь-
ну роль – закріплювати й забезпечувати 
волю панівного класу. Відтак в певному 
розумінні істинність повинна бути влас-
тива нормам права, адже останні повинні 
відповідати економічним умовам життя 
суспільства, актуальним суспільним від-
носинам. Поза суспільними відносинами 
право є неможливим і немисливим. По-
при те, що право формулюється законо-
давцем, а відтак несе на собі відбиток його 
суб’єктивності, воно в загальному і ціло-
му може вважатися істинним або хибним. 
Істинною є та правова норма, яка відпо-
відає фактичним суспільним відносинам, 
сприяє суспільному розвитку, а не гальмує 
його. Відповідно хибною є норма, яка не 
відповідає таким суспільним відносинам, 
вкладаючи їх у «прокрустове ложе».
Так, радянський і російський методо-

лог права В. Сирих, відомий своїми до-
слідженнями матеріалістичної сутності 
права, пише: «Фактичні правовідносини 
дають безперечні свідчення того, наскіль-

ки суб’єктивні уявлення про об’єктивне 
право, культивовані в правовій свідомос-
ті суспільства, держави і індивідів, відпо-
відають дійсному змісту економічних від-
носин і що потрібно робити, щоб забез-
печити гармонію між правовою формою і 
змістом цих відносин» [2, c. 115]. В цьому 
методологу вбачається найбільш важливе 
соціально-економічне значення фактич-
них правовідносин як форми, що завер-
шує процес втілення об’єктивного права 
в дійсність і що забезпечує реалізацію цієї 
функції більш чи менш успішно, «а часом 
і зовсім з негативними результатами» [2, 
c. 115]. Право, продовжує В. Сирих, як і 
будь-яка суб’єктивна діяльність, заснована 
на об’єктивних результатах, «здатна дава-
ти збої, приводити до помилкових резуль-
татів, і з урахуванням цього … процес пе-
реходу об’єктивного права в дійсність має 
здійснюватись у багатостадійній формі, що 
здатна нейтралізувати суб’єктивізм як за-
конодавця, так і індивіда» [2, c. 115]. 
Але надалі, гадаємо, В. Сирих робить 

поступку в бік сучасних доктрин праворо-
зуміння: «З урахуванням викладеного, – 
пише він – право являє собою заснований 
на принципах рівності, свободи волі, вза-
ємозалежності і еквівалентності загальний 
соціальний зв’язок індивідів й інших осіб, 
в котрий вони вступають з метою задово-
лення своїх матеріальних і духовних по-
треб» [2, c. 116]. Річ у тому, що перелічені 
риси права, як-от рівність, свобода волі, 
взаємозалежність й еквівалентність не мо-
жуть вважатися з точки зору традиційної 
теорії права, заснованої на теорії відобра-
ження, необхідними чи традиційними. До 
Нового часу і появи національних держав 
традиційні держави і традиційне право 
не знали цих принципів. Відтак останні 
є, з точки зору діалектичного матеріаліз-
му, всього лише «побічним ефектом» зміни 
суспільних відносин у бік капіталістичної 
формації. Відтак з точки зору діалектично-
го матеріалізму неможливо схарактеризувати 
матеріальний бік права взагалі, а лише мате-
ріальний бік права конкретної формації. Тому 
в історичній ретроспективі неможна по-
годитись із твердженням, що «Неухильне 
дотримання усіма або більшістю членами 
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суспільства принципів і норм об’єктивного 
права забезпечує прогресивний розвиток 
економічної, політичної, соціальної та ін-
ших сфер сучасного суспільства і суспіль-
ства в цілому» [2, c. 116], оскільки не зро-
зуміло, що тут береться за мірило розвитку 
і на якій саме підставі. Однак при цьому 
В. Сирих цілком послідовно зводить саму 
сутність права до суспільних і передусім 
економічних. Втім, як ми продемонстру-
ємо нижче, це зведення є недопустимим 
і таким, що потягло серйозні втрати для 
вітчизняної юридичної науки і практики.
Об’єктивність пізнання дійсності забез-

печується тим, що людина наділена свідо-
містю, котра у свою чергу є властивістю ви-
сокоорганізованої матерії. Людина здатна 
до абстрактного мислення з використан-
ням понять, котрі представляють собою 
узагальнені відображення явищ дійсності. 
Явища, які пізнаються суб’єктом, залиша-
ють в свідомості людини наче «відбитки», 
або «відображення», які можуть бути опра-
цьовані і узагальнені. Цей ланцюг мірку-
вань набув назви «теорія відображення». 
Остання мала надзвичайно потужний 
вплив на всі галузі гуманітарного знання, 
юриспруденцію та, природно, правозасто-
сування. Теорія відображення являє себе 
в описанні кожної стадії і в характеристиці 
самої сутності процесу правозастосуван-
ня. Так, якщо саме право тут виступає в 
якості об’єктивної форми дійсного права 
(суспільних відносин), то його реалізація 
можлива лише у випадку правильного ві-
дображення його змісту:

- у свідомості законодавця;
- у юридичній нормі;
- у свідомості інтерпретатора (право-

застосувача).
При цьому, обставини справи, яка по-

требує вирішення через правозастосуван-
ня, повинні бути встановлені повно, все-
бічно й без відхилень від процесуального 
(процедурного) порядку. М. П’янов писав, 
що «Мета пізнання в правозастосовчій ді-
яльності – встановлення істини. На вста-
новлення істини націлює правозастосу-
вачів … законодавство … соціалістичних 
держав.

У радянському кримінально-процесу-
альному, цивільному процесуальному та 
адміністративному законодавстві є норми, 
які веліли відповідним правозастосовчим 
органам вживати всіх законних заходів до 
встановлення істини в юридичних спра-
вах. Цей припис виступає як найважливі-
ший принцип правозастосовчої діяльнос-
ті в соціалістичній державі, іменований 
принципом об’єктивної істини. При цьому 
принцип об’єктивної істини – це не тільки 
принцип кримінального, цивільного, арбі-
тражного та адміністративного процесів, 
принцип будь-якого правозастосовчого 
процесу, принцип правозастосовчої діяль-
ності в цілому» [3, c. 6]. Істина, на думку 
вченого, що встановлюється в процесі за-
стосування права, це істина об’єктивна: її 
об’єктивність виражається в тому, що зміст 
істини зумовлений пізнаваними об’єктами і 
тому не залежить від свідомості людей» [3, c. 
6].

Висновок
Пасивно-відбивальне ставлення 

суб’єкта пізнання до пізнаваного об’єкта 
становить основу вітчизняної парадигми 
застосування права. І оскільки відношен-
ня відбиття повинно бути неодмінно іс-
тинним (позаяк інакше це вже не відбит-
тя), то з цього також неодмінно випливає, 
що пізнання не повинно бути обмежено 
штучними перепонами (що випливають, у 
т.ч. із засад змагальності у судочинстві).
Схарактеризовані вище філософські 

підстави застосування права проливають 
світло на те, чому в Україні склалася силь-
на підтримка ідеї, що судове рішення не 
створює право. Це у свою чергу потягло 
заперечення прецедентного характеру 
судових рішень опосередковано, що досі 
негативно впливає на забезпечення прин-
ципу правової певності, й укорінення в 
процесуальних кодексах «розшукових» 
стандартів судочинства. Відтак шлях до 
реформи правової системи повинен поча-
тися саме з переосмислення світоглядних 
засад застосування права.
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SUMMARY 
The article unveils methodological 

underpinnings of the application of law. The 
author begins with general concept of law 
application provided by Ukrainian legal doctrine 
and proceeds with showing its origins – these are 
dogmas of dialectical materialism and the theory of 
refl ection. The author demonstrates that actually 
the whole mechanism of legal regulation – and law 
application as its essential element – are subject to 
the general purpose that is materializing the logic 
of social and fi rst of all economic relations. The 
mechanism of legal regulation accomplishes its 
aim if and only if all the four premises are valid 
in the case: the norm correctly (truthfully) refl ects 
current economic relations, the fact are established 
beyond any doubt, the norm is correctly (truthfully) 
interpreted i.e. according to the real intent of the 
framers and fi nally, the judge succeeds in applying 
a true norm to a true fact. If only one of these 
elements is not fulfi lled, the adjudication of a 
matter is false. 

A shared feature for all the stages of the 
application of law is that something must be 
refl ected correctly, i.e. economy in legislator’s intent, 
the letter in the norm. Law enforcer makes his path 
in the opposite direction, moving from the text to the 
fi nal point – economic relations which are refl ected 
in the legislator’s intent. This all resembles the 
process of pulling a nest-doll up and down. The 
weaknesses of this approach is being analyzed. The 
basic objection to this theory is that law cannot be 
reduced to economic relations. First, this position 
breaks down with any moral foundation to law, 
giving, actually, no foundation to it unless we 
regard interests of ruling class as a good reason 
to obey the law. Second, even if we admitted the 
letter premise, we would still be unable to justify the 
statement that economic relations may be refl ected 
correctly in one and only true way. Third, as law 
is often applied to changing social conditions, it is 
almost impossible to get the desired cohesion of true 
law with a true fact. This is most obviously seen 
with regard to application of law in the context of 
social change.

АНОТАЦІЯ 
У статті йдеться про філософські засади 

правозастосування. Автор починає з розгляду 
його загального поняття, яке зустрічається в 
українській правовій доктрині, а потім перехо-
дить до аналізу її витоків, а саме догм діалек-
тичного матеріалізму і теорії відображення. 
Автор демонструє, що в цілому весь механізм 
правового регулювання – і застосування права 
як його визначальної складової – підпорядкова-
ні спільній меті, якою є матеріалізація логіки 
суспільних і насамперед економічних відносин. 
Аналізуються вразливі положення такого під-
ходу.
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Рассмотрены подходы относительно по-
нятия «информация» в информатике (ки-
бернетике) и информация в праве. Акценти-
руется внимание на сущности, содержании и 
восприятии самого поняття «информация» 
и ее значении в обществе. Отмечается на 
необходимости исследования проблем инфор-
мации, ее сущности, процессов ее собирания, 
обработки, хранения, передачи, распростра-
нения в контексте современного информаци-
онного общества.
Ключові слова: інформація, інформатика (кі-

бернетика), теорія інформації, комунікація, ін-
формаційна сфера, інформаційні правовідносини, 
інформаційні процеси, інформаційні ресурси, інфор-
маційні технології, інформаційний простір.

 ÑË²ÍÜÊÎ Òåòÿíà Ìèêîëà¿âíà - äîöåíò êàôåäðè êîíñòèòóö³éíîãî ïðàâà 
Óêðà¿íè Íàö³îíàëüíîãî þðèäè÷íîãî óí³âåðñèòåòó ³ìåí³ ßðîñëàâà Ìóäðîãî 

ÓÄÊ 342.4

ний вплив на різні аспекти економіки, полі-
тики, культури, громадського життя. Можна 
з упевненістю говорити про те, що знання 
інформації стають на сьогодні одним із стра-
тегічних ресурсів соціально-економічного, 
технологічного і культурного розвитку дер-
жави і суспільства. Змінюються природа і 
властивості інформації, а цінність інформа-
ції як економічного, так і інтелектуального 
ресурсу виходить на перший план.
Дослідження будь-якої конституційно-

правової інституції має розпочинатись з ви-
вчення її правової природи. Визначення 
поняття «інформація» необхідно розпочати 
з з’ясування змісту, який вміщується у цю 
філософську категорію. І хоч поняття інфор-
мації достатньо поширене, воно є одним із 
найбільш спірних і суперечливих. Але разом 
з тим ця поширеність поєднується з неви-
значеністю та дискусійним характером само-
го визначення поняття інформації. Багато 
в чому ця дискусія була пов’язана із специ-
фічним характером принципів та методів 
вивчення та використання інформації в різ-
них галузях науки і практики. Ці розбіжності 
проявляються у сприйнятті самої інформації, 
у визначенні форм її прояву у матеріальному 
світі, її місця у певних системах світогляду, її 
ролі у функціонуванні індивідів, суспільних 
груп, держави та суспільства в цілому. 

Мета статті полягає у науковому аналізі 
сучасних підходів щодо визначення понят-
тя «інформація» в інформатиці(кібернетиці) 
та інформація в праві.

Постановка проблеми
В умовах глобалізації, формування ін-

формаційного суспільства та становлення 
нового міжнародного інформаційного по-
рядку значимість інформації незмірно зрос-
тає, а теза англійського філософа Френсіса 
Бекона «Хто володіє інформацією – володіє 
світом» набуває якісно нового змісту. 
Сучасний світ, вільний від ідеологічного 

розколу другої половини ХХ століття, але 
більшою мірою рухомий розвитком новітніх 
технологій, в особливості інформаційних і 
комунікаційних призводить до появи ряду 
концепцій, які становлять розвиток сус-
пільства в залежність від прогресу і ІКТ. У 
другій половині ХХ ст. прогрес ІКТ і, осо-
бливо, зміни в процесі збору, поширення, 
зберігання інформації,почали робити істот-
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Виклад основних положень
Аналіз досліджень, у яких започатковано 

розв’язання проблеми сучасного означення 
інформації свідчить про те, що окремі ас-
пекти даної проблематики вже знайшли ві-
дображення у ряді публікацій закордонних 
та вітчизняних дослідників. Це, передусім, 
– І.Л. Бачило, Ю.М. Батурін, А.Б. Венге-
ров, О.О. Городов, В.Н. Лопатін, В.О. Ко-
пилов, М.М. Расолов, М.А. Федотов та ін.;-
вітчизняні фахівці – І.В. Арістова, Ю.Г. Бара-
баш, О.А. Баранов, В.М. Брижко, В.Д. Гав-
ловський, М.С. Демкова, Р.А. Калюжний, 
Л.П. Коваленко, Б.А. Кормич, О.В. Коха-
новська, А.І. Марущак, О.В. Нестеренко, 
В. Пилипчук, П. М. Рабінович, В.В. Речиць-
кий, В.О. Серьогін, О. Скрипнюк, В.В. Се-
редюк, С. Шевчук, М.Я. Швець, В. С. Цим-
балюк та ін. 
У демократичних державах сучасне жит-

тя неможливо уявити без активного, упо-
рядкованого руху та обміну інформацією. 
В умовах вільного і відкритого суспільства, 
за допомогою інформації громадяни, осо-
би без громадянства, державні та громад-
ські структури задовольняють свої інтереси, 
реалізують конституційні права і свободи. 
Інформація є інтелектуальним надбанням 
народу і держави, складовою напрямів та 
темпів реформування економіки, адміні-
стративної системи, демократичних пере-
творень, ресурсом суспільства, «який не по-
винен втрачатися безцільно і неефективно» 
[12, с.198; 8, с.15; 18, с.198]. Кількість інфор-
мації в системі є мірою організованності сис-
теми [2, с.56]. 
Необхідно зазначити, що інформація іс-

нує у суспільстві з моменту його зароджен-
ня, але предметом наукових досліджень 
така важлива субстанція, як інформація, 
стала порівняно нещодавно. До середини 
20-х рр. ХХ ст. під інформацією (у перекла-
ді з латинської informatio – ознайомлення, 
роз’яснення, викладення) дійсно розуміли 
«відомості та повідомлення», які передають-
ся усно, письмово або іншим способом. Та 
з розвитком суспільства прийшло розумін-
ня того, що обсяг поняття інформація має 
включати в себе всі види інформації щодо 
живої та неживої природи, кібернетичної 
техніки та суспільних процесів. 

Проблемами інформації, її сутністю, про-
цесами її збирання, обробки, зберігання, 
передачі, розповсюдження вчені стали без-
посередньо займатися лише у ХХ столітті. 
Розвиток математичних знань у поясненні 
процесів передачі даних по каналах зв’язку 
і появу прикладної теорії інформації, розви-
ток біології і генетики, поява кібернетики, 
теорії систем та інформатики зумовило ста-
новлення терміна «інформація» як загально-
наукового поняття [2, с. 24-37]. 
Інформація стала предметом окремої 

галузі науки – кібернетики (від грецько-
го kybernetike – мистецтво управління), яка 
представляє собою науку про загальні риси 
процесів та систем управління в технічних 
пристроях, живих організмах та людських 
організаціях. У кібернетиці та інформати-
ці поняття інформації є тісно пов’язаним з 
природою і функціями знаків та інших сим-
волічних форм.
Існує багато наукових визначень по-

няття «інформація», але більшість сучасних 
вчених у різних галузях знань вимушені ви-
знати, що вичерпного поняття інформації 
сформулювати неможливо, оскільки воно 
буде коливатися в залежності від напрямків 
наукових досліджень та завдань, що вирі-
шуються в кожній науково-прикладній си-
туації. Однією з важливих проблем сучасної 
науки, як уже зазначалось, є розкриття по-
няття «інформація», яке стало загальнонау-
ковою категорією [4.с.103]. 
У даний час зустрічається більше трид-

цяти визначень поняття інформації і, ма-
буть, вироблення єдиного поняття, яке за-
довольнило б усі претензії вчених, є поки, 
що справою майбутнього [14,с. 26-29]. Відо-
ма достатньо велика кількість різних точок 
зору щодо сутності цього явища. 
У спеціальних дослідженнях зазвичай 

виділяють такі типи інформації, як струк-
турна, біологічна і соціальна, кожний з яких 
є приналежністю відповідних фаз руху мате-
рії – неорганічної, органічної та соціальної 
матерії. На думку вчених, об’єктивно існую-
ча в неживій природі структурна інформа-
ція, яка накопичується в міру еволюції мате-
ріальних систем, підвищує організованість 
об’єктів неорганічного світу. Як зазначав 
Р.Ф.Абдєєв, усі вони можуть бути зведені 
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до двох різних підходів, двох концепцій ін-
формації – атрибутивної та функціональної-
[1, с.162]. 

«Атрибутивісти» визначають інформацію 
як властивість усіх матеріальних об’єктів, 
тобто як атрибут матерії. Такої думки до-
тримуються А.С.Прєсман, В.Н.Саблін, 
В.А.Мінаєв та деякі інші вчені [14, с.127]. 
В.Н. Лопатін вважає, що «та обставина, 

що інформація реалізується тільки через 
об’єкти матерії та її властивості, дозволяє 
нам стверджувати, що всіляка інформація 
матеріальна» [9,с.23]. 

«Функціоналісти» заперечують наявність 
інформаційних процесів у неживій матерії, 
вважаючи, що інформації немає поза управ-
лінням, регулюванням, вона присутня лише 
при передачі сигналів у самоврядних, функ-
ціональних системах. Так, представник цьо-
го підходу Н.Ю.Клімович вважає, що під ін-
формацією треба розуміти «тільки те, що ро-
зуміється та само відтворює інформацію...», 
а «інформація – це мова» [7, с.132]. 
На нашу думку, кожна з цих концепцій 

відображає деякі важливі властивості інфор-
мації, але не дозволяє скласти достатньо по-
вного уявлення про її сутність. 
Останнім часом стала популярною інфор-

маціологія, наука, яка розглядає інформацію 
в ще більшому її онтологічному значенні, ніж 
у атрибутивістів. У цьому аспекті вивчення ін-
формації є «генералізаційною фундаменталь-
ною основою мікро і макродінамічних проце-
сів Всесвіту» [22, с.14 – 23]. За цим підходом 
усі відносини між будь-якими об’єктами та 
елементами (від окремих атомів та частинок 
до галактик і Всесвіту в цілому) ґрунтується 
на процесі обміну інформацією. Отже, і сама 
інформація є головним ресурсом розвитку 
як у мікро -, так і в макросвіті, головним ре-
сурсом розвитку людства [6, с.7].
Внаслідок цього, як справедливо від-

мічає Л.Тондл, «термін інформація став в 
останній час словом, яке не тільки часто за-
стосовується, а також чимось, що збуджує 
певні сподівання» [17, с.391]. На його думку, 
мова йде, насамперед, про очікування, яке 
належить до проблематики, яка має щось 
загальне з математичною теорією інформа-
ції в розумінні К.Шеннона та з об’ємною і 
вже зараз математично і технічно добре об-

ладнаною проблематикою надання та об-
робки даних [20, с. 77]. 
Зважаючи на вказані підходи щодо сут-

ності цього явища, зазначимо поняття «ін-
формація», які отримали найбільш широке 
розповсюдження в науковій сфері: інфор-
мація – позначення змісту, отриманого із 
зовнішнього світу в процесі нашого присто-
сування до нього і пристосування до ньо-
го наших відчуттів (Н.Вінер); інформація 
– заперечення ентропії (Л. Бриллюєн); ін-
формація – міра складності структур; кіль-
кість непередбачуваного у повідомленні 
(А.Моль); інформація – відображене різно-
маніття (А.Д. Урсул); інформація – передача 
різноманіття (У. Ешбі); інформація – комуні-
кація і зв’язок, у процесі яких встановлюєть-
ся неясність (К. Шеннон); інформація – ві-
домості, які містяться в даному словесному 
повідомленні і розглядаються як об’єкт пе-
редачі, зберігання і переробки (А. Ахматова) 
[11;16;19; 21]. 
Перші спроби з’ясувати поняття інфор-

мації відображені у працях Р.Фішера 1921р. 
(віроятнісна концепція) та Р.Хартлі 1928р.
(логарифмічна міра кілької інформації), яка 
передувала появі класичної статистичної те-
орії зв’язку Н.Вінера – К.Шеннона 1948р. 
(кількість інформації як міра зменшення не-
визначеності) [20, с.1-11]. 
Загальновідомо, що теорія інформації 

починається з робіт Клода Шеннона і Уо-
ррена Уівера, які були опубліковані напри-
кінці 40-х років ХХ ст. У класичній теорії 
інформації увага переважно приділялась 
тим аспектам інформації, які називаються 
технічними. Виходячи з даної теорії, інфор-
мація є кількість, яка вимірюється в «бітах» і 
яка визначається як імовірність частотності 
символів. Вказана дефініція виникла із по-
треб інженерів комунікаційних технологій, 
які зацікавлені у вимірюванні символів, що 
зберігається і передаються, які засновані на 
системі подвійного обчислювання (включи-
ти – виключити, так – ні, 0 – 1). 
Засновником теорії інформації вважа-

ється К. Шеннон, який на початку 1960 р. у 
своїй роботі «Праці по теорії інформації та 
кібернетики» виклав кількісно-математичні 
принципи інформації, визначаючи останню 
як невизначеність що скорочується.                   К. 
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Шеннон і У. Уівер запропонували ймовірні 
методи для визначення кількості інформа-
ції, що передається, а також дали визначен-
ня інформації, яка розглядається як фактор, 
що усуває невизначеність вибору, причому 
кількість інформації тим більша, чим більше 
невизначеність усувається за допомогою цієї 
інформації. 
Кількість інформації К. Шеннон визна-

чив формулою, яка може бути застосована 
при розрахунках технічної комунікації. Ра-
зом з тим математична теорія інформації не 
охоплює всієї багатоманітності змісту інфор-
мації, оскільки вона, насамперед, абстрагу-
ється від змістовної (семантичної) сторони 
повідомлення. З точки зору цієї теорії, «су-
купність 100 букв, які вибрали випадково, 
фраза у 100 слів з газети, п’єси Шекспіра або 
теорема Ейнштейна має у точності однакову 
кількість інформації» [ 20. с. 1-11]. 
Теорія інформації К. Шеннона стала за-

требуваною із зростанням інформатизації 
суспільства для визначення обсягів інфор-
маційних потоків і згодом дала можливість 
розвинути нові концепції впорядкування 
інформаційних процесів.
Кінець ХХ ст. вніс значні зміни у сприй-

няття самого поняття інформації та її зна-
чення у суспільстві. Це пов’язано з тим, що 
зробили у науці та техніці результати ви-
вчення і розробок управлінських аспектів 
інформації. В середині ХХ століття були уза-
гальнені результати наукових досліджень у 
галузі теорії класичного управління, теорії 
автоматичного регулювання, теорії орга-
нізаційного управління та деяких інших, 
так чи інакше пов’язаних з інформацією.-
У результаті такого системного осмислення 
досягнень науки та техніки з’явилася нова 
наука кібернетика, батьком якої є видатний 
американський математик Норберт Вінер [4]. 
Термін «інформація» він використовував 
у своїх наукових працях для позначення 
«робочого тіла», за допомогою якого забез-
печується управління. Н. Вінер розглядав 
інформацію як специфічну субстанцію, від-
мінну як від матеріального, так і від ідеаль-
ного, стверджуючи, що інформацію не мож-
на вважати ні матерією, ні енергією. Його 
ідеї стали основою наукової концепції, яка 
розглядає інформацію як основу всього існу-

ючого, першопричину всіх явищ і процесів 
[11].
Виходячи з його визначення, інформа-

ція виступає як філософська категорія на-
рівні з матерією і енергією. Зрозуміло, що 
таке філософське визначення інформації 
щодо права неприйнятне, так само, напри-
клад, як і регулювання відносин з приво-
ду енергії взагалі або матерії. Інформація, 
як об’єкт правовідносин, має бути конкре-
тизована, організована належним чином, 
«прив’язана» до ситуації та до конкретного 
виду відносин, класифікована за видами й 
тому подібним чином «підготовлена» для 
здійснення з її приводу дій, врегульованих 
нормами права. 
Одним із найбільш вдалих, на наш по-

гляд, видається визначення інформації, яке 
запропонував А. Моль: «Інформація — це 
кількість непередбачуваного, яка містить-
ся в будь-якому змістовному повідомлен-
ні» [11]. По суті, інформація — це новизна, 
яка може бути усвідомлена. У зв’язку з цим 
адресат, який може зрозуміти й адекват но 
використати значення новизни, є необхід-
ним атрибутом інформації, і без нього ін-
формація не існує. Отримуючи інформацію 
або обмінюючись нею, адресат, у першу чер-
гу оцінює її значення та цінність: чи є вона 
суттєвою, точною, цікавою, компетентною, 
корисною? Разом з тим для теорії інформа-
ції, яка покладена в основу багатьох вимірів 
інформаційного вибуху, ці параметри не є 
суттєвими. 
А. Етціоні вважав інформацію формою 

знання, що виступає як незвичайна люд-
ська цінність у вигляді набору символів, а не 
об’єктів [23, Р.136.]. 

Провідний вчений С. Лем, йдучи за ви-
значенням Н.Вінера, називав інформацію ма-
теріальним явищем, яке не є ні матерією, ні 
енергією. Для пояснення змісту цього понят-
тя він наводив приклад «Гамлета» В. Шекспі-
ра. С. Лем підкрес лював, що мільйон книг із 
заголовком «Гамлет» — це мільйон фізичних 
предметів, які є тільки одним «Гамлетом», 
повтореним мільйон разів. На нашу думку, у 
цьому полягає різниця між символом, який 
втілює інформацію, та її ма теріальним носі-
єм. Разом з тим, для того щоб «Гам лет» іс-



27

Ñë³íüêî Ò.Ì. - Ñó÷àñí³ îçíà÷åííÿ ³íôîðìàö³¿

нував як інформація, має існувати і той, хто 
здатний його зрозуміти [13, с.30.]. 
Вважають, що сутність інформації най-

більш повно розкрита в роботах з філософії. 
У довідковій філософській літературі понят-
тя «інформація» розкривається як «одне із 
найбільш загальних понять науки, яке ви-
значає деякі відомості, сукупність будь-яких 
даних, знань та ін.». При цьому зазначено, 
що саме поняття «інформація» зазвичай пе-
редбачає наявність трьох об’єктів – джерела 
інформації, споживача інформації і переда-
ючого середовища. Разом з тим інформація 
не може бути передана, прийнята або збере-
жена у чистому вигляді. Носієм інформації 
є повідомлення. В особистому спілкуванні 
інформацію сприймають як загальнолексич-
не поняття, хоча вона існує і як природно-
наукова категорія, і як філософська, світо-
сприйнятна. 
У філософських дослідженнях як вітчиз-

няних науковців, так і зарубіжних вчених 
інформація представлена як фундаменталь-
на субстанція, яка вимірюється з такими по-
няттями, як матерія і енергія. Прийнято ви-
діляти два аспекти існування інформації як 
субстанції. По – перше, це внутрішня інфор-
мація, яка є мірою організації або впорядко-
ваності системи чи процесу, їх внутрішньою 
характеристикою і, по-друге, це зовнішня 
інформація, яка безпосередньо пов’язана з 
процесом відображення як у матеріальному, 
так і в нематеріальному світі [6, с. 6 ].
ЮНЕСКО визначило інформацію як 

універсальну субстанцію, що пронизує усі 
сфери людської діяльності, яка слугує про-
відником знань та відомостей, інструментом 
спілкування, взаєморозуміння і співробітни-
цтва, утвердження стереотипів мислення та 
поведінки. Наведене визначення інформа-
ції за своєю сутністю є семантичним визна-
ченням інформації, яке відображає її зміс-
товний аспект. До семантичної відноситься 
і нормативно-правова інформація, і інфор-
мація, що міститься в текстах офіційних до-
кументів, тобто більша частина інформації, 
яка застосовується у правовій сфері. 
Необхідно зауважити, що у вітчизняній 

науці до 70-х років термін «інформація» не 
застосовувався ні в загальній теорії права, ні 
в законодавстві. Як правило, застосовували 

такі еквіваленти, як «дані», «матеріали», «ві-
домості», «повідомлення» та інші. Як уже ра-
ніше нами зазначалося на початку 60-х років 
у світі починають розвиватися дослідження 
з правової кібернетики і, як наслідок, ство-
рюються перші інформаційно-пошукові сис-
теми  законодавства. У ході цих досліджень 
науковці стали використовувати поняття ін-
формації та правової інформації. Одночасно 
здійснюються перші спроби розробити тео-
ретичні проблеми правової інформації. 
А.Б. Венгеров виділяв два види правової 

інформації. До першого виду відноситься та 
інформація, яка містить нормативно-право-
ві акти. До другого виду вчений відносив ін-
формацію про юридичні документи, які ви-
дає документальна інформаційно-пошукова 
система. Цю інформацію він вважав вторин-
ною, яка може містити відомості про нор-
мативні акти, їх частини, об’єднання актів 
в систему, про джерела опублікування та ін. 
Поняття правової інформації розгля-

далося переважно крізь призму ідей теорії 
управління і кібернетики, які займали у ті 
роки значне місце. Саме в цей час була зро-
блена спроба розробити «інформаційну кон-
цепцію права». Однак, як свідчить практи-
ка, ця ідея не була реалізована. А вже з 90-х 
років категорії «інформація» та «правова ін-
формація» підіймаються до рівня категорій 
загальної теорії права. 
На думку В. Речицького, інформація — 

це кількість непередбачуваного (нового) у 
повідомленні, що має сенс і поширюється від 
одного суб’єкта інформаційних відношень 
до іншого, причо му повний ефект передачі 
інформації зале жить від засобів та можли-
востей її тлумачен ня і прочитання автором, 
ретранслятором і адресатом [13,с.26-45]. 
У практичному розумінні поняття інфор-

мації визначено С. І. Ожеговим, інформація 
– це: а) відомості про оточуючий світ та про-
цеси, які в ньому відбуваються; б) відомос-
ті, які повідомляють про положення справ, 
про стан чого-небудь [15,с.156]. 
Показово у цьому контексті, те що інфор-

мації як соціально-філософській категорії 
приділялось багато уваги в роботах учених-
юристів. Так, І.Л.Бачило визначає інформа-
цію як «характеристику навколишнього сві-
ту у всій його різноманітності, яка виникає 
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в процесі пізнання останнього і дозволяє на 
основі пізнання і виміру властивостей пред-
метів, явищ, процесів, фактів і відображен-
ня їх у різноманітних формах сприйняття 
відрізняти їх ознаки, елементи, значення і 
встановлювати зв’язки і залежності всього 
багатоманіття прояву матеріального, духо-
вного, ідеологічного світу» [2, с. 17]. 
Є. Матмінас підкреслював, що інформа-

ція – це не будь-які повідомлення, відомості, 
дані, а лише ті, які зменшують в одержувача 
невизначеність знання про об’єкт, що ціка-
вить його. При цьому вчений акцентує увагу 
на тому, що цінність інформації надзвичай-
но суб’єктивна і обумовлена її необхідністю, 
важливістю для одержувача [10]. 
     Досить схожа позиція у В.В. Речицького 
який визначає інформацію як новизну, яка 
має різний зміст для різних адресатів, як 
кількість непередбачуваного (нового) у по-
відомленні, що має сенс і поширюється від 
одного суб’єкта інформаційних відносин до 
іншого, причому повний ефект передачі ін-
формації залежить від засобів та можливос-
тей її тлумачення і прочитання автором, ре-
транслятором і адресатом [13, с. 20]. 
      Вивчаючи поняття «інформація», треба 
звернути увагу на змістовне значення цьо-
го слова, оскільки деякі зарубіжні правові 
доктрини заміняють поняття «інформація» 
терміном «комунікація» (наприклад, Закон 
Французької Республіки «Про свободу ко-
мунікації»). Застосування терміна «комуні-
кація» замість «інформація» було б методо-
логічною помилкою, оскільки інформацію 
необхідно розглядати як елемент суспільно-
го буття і властивість суспільної свідомості. 
Термін «комунікація» є лише вираженням 
інституційного змісту явища. Якщо комуні-
кація – це механізм спілкування, взаємодія 
суспільних об’єктів, то інформація – це зміс-
товна сторона спілкування, взаємодія сус-
пільних суб’єктів [5]. 
В Україні на конституційному рівні за-

кріплюється право кожного на інформацію 
(ст. ст. 31, 32, 34, 35 Конституції України). 
Зокрема, ч. 2 ст. 34 Конституції України пе-
редбачаєт право кожного вільно збирати, 
зберігати, використовувати і поширювати 
інформацію усно, письмово або в інший спо-
сіб – на свій вибір. 

Аналіз законодавчих та інших норматив-
но-правових актів останніх років свідчить 
про те, що термін «інформація» набуває все 
більшого значення. Термін «інформація» 
широко використовується національним 
законодавцем у законах України «Про ін-
формацію», «Про друковані засоби масової 
інформації (пресу) в Україні», «Про телеба-
чення і радіомовлення», «Про державну та-
ємницю» та інших. 
Згідно із законом України «Про інфор-

мацію» інформація – це будь-які відомості 
та /або дані, які можуть бути збережені на 
матеріальних носіях та відображені в елек-
тронному вигляді. Офіційне тлумачення 
цього Закону надано Рішенням Консти-
туційного Суду України №5 зп/1997 від-          
30 жовтня 1997 р. Таке визначення є до-
датковою гарантією передбаченого ст. 18 
та 19 Міжнародного пакту про громадян-
ські і політичні права та ст. ст. 34 та 35 
Конституції України права кожної люди-
ни на свободу думки, на безперешкодне 
дотримання своїх поглядів, права на сво-
боду совісті, світогляду та віросповідання, 
оскільки, як ми вже відмітили, інформація, 
якою оперує окрема людина, безпосеред-
ньо не підлягає будь-якому правовому ре-
гулюванню, що залишає особі повну сво-
боду щодо власних поглядів, переконань 
та системи цінностей. 

Висновок
Інформація постає перед нами складною 

та багатогранною субстанцією, яка має вели-
ку кількість вимірів та специфічних характе-
ристик. Предметом правового регулювання 
вона стає лише при її комунікаційній кон-
вертації для використання іншими членами 
суспільства. Для правового регулювання ін-
формації не менш важливе значення мають 
також її зміст, юридичні властивості, інші 
характеристики, мета та спрямованість ін-
формаційних процесів. Такий підхід ще раз 
підтверджує, що інформація як важливий 
ресурс суспільства набуває все більшого зна-
чення в житті особи, суспільства, держави, 
постійно ускладнюючись, отримує все більш 
складні та різноманітні інструменти та засо-
би (механізми, канали та інш.) її виробни-
цтва, передачі, фіксації, зберігання. 
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SUMMARY 
Action at law concept of “information” in 

computer science (cybernetics) and the right 
to information. Attention is focused on the 
nature, content and perception of the concept 
of “information” and its meaning in society. 
The necessity of research into the problems of 
information, its essence, the process of collecting, 
processing, storage, transmission, distribution in 
the context of modern information society.

АНОТАЦІЯ 
Розглянуто підходи щодо поняття «інфор-

мація» в інформатиці (кібернетиці) та інфор-
мація в праві. Акцентується увага на сутності, 
змісті, та сприйнятті самого поняття «ін-
формація» та її значенні у суспільстві. Наголо-
шується на необхідності дослідження проблем 
інформації, її сутністі, процесів її збирання, 
обробки, зберігання, передачі, розповсюдження 
в контексті сучасного інформаційного суспіль-
ства.
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ÇÄ²ÉÑÍÅÍß ÄÅÐÆÀÂÍÎÃÎ ÊÎÒÐÎËÞ Ó ÑÔÅÐ² 
Ì²ÑÖÅÂÎÃÎ ÑÀÌÎÂÐßÄÓÂÀÍÍß ÇÀ ÓÌÎÂ 

ÏÐÎÂÅÄÅÍÍß ÄÅÖÅÍÒÐÀË²ÇÀÖ²¯

В данной статье проанализированы ус-
ловия государственного контроля и пути 
решения проблем, возникающих при делеги-
ровании власти на местах в период децен-
трализации.
Ключові слова: державний контроль, органи дер-

жавної влади , органи місцевого самоврядування, де-
легування , взаємодія, адміністративна реформа

 ØÒÎÄÀ ²ðèíà Â³òàë³¿âíà - ìàã³ñòð ïðàâà, þðèñò ÒÎÂ «ÌÑÁ ÊÀÏ²ÒÀË» 

Конституція України у ст. 1 визначає 
Україну як суверенну, незалежну, демокра-
тичну, соціальну, правову державу1. Отже, 
в Україні визнається верховенство права та 
верховенство Основного Закону, при цьо-
му Конституція України є основою форму-
вання правової системи нашої держави та 
її національного законодавства. Крім того, 
Основний Закон встановлює загальні за-
сади конституційного ладу України, серед 
яких і засади місцевої публічної влади. На 
сьогоднішньому етапі розвитку Української 
держави питання структурованого держав-
ного контролю за органами місцевого само-
врядування за умов проведення децентра-
лізації має велике значення для досягнення 
євроінтеграційних цілей і виведення держа-
ви із політичної та економічної кризи.
Необхідність дослідження проблеми ви-

кликана активізацією зусиль органів дер-
жавної влади України щодо реформування 
системи місцевого самоврядування та тери-
торіальної організації влади. З одного боку, 

1 Конституція України : чинне законодавство ста-
ном на 3 берез. 2014 р. : (офіц. текст). – К. : ПАЛИ-
ВОДА А. В., 2014. – 64 с.

здійснення децентралізації є необхідним 
кроком з огляду на євроінтеграційний зо-
внішньополітичний курс держави. З іншо-
го боку, трансформація державного устрою 
може створити нові виклики для україн-
ського суспільства, особливо у процесі здій-
снення адміністративно-територіальної ре-
форми та на перших етапах функціонування 
нової систем.2

Сучасні вітчизняні вчені тією чи іншою 
мірою торкалися умов проведення держав-
ного контролю, але здебільшого їх дослі-
дження присвячені проблемам реалізації 
місцевого самоврядування, взаємодії орга-
нів державної влади та органів місцевого са-
моврядування, організаційна підпорядкова-
ність між контролюючим і підконтрольним 
суб’єктом . Так, проблемами децентралізації 
влади та держ контролю за органами місце-
вого самоврядування займались Ю.Ю. Бися-
га, Р.А. Колишко, Л.Г. Удовик, Г.В. Чапала, 
у сфері адміністративно-правових відносин – 
С.В. Березовська, В.О. Верхогляд, Ю.В. Делія, 
І.І. Литвин, В.В. Мамочка, О.С. Продаєвич, 
І.П. Сторожук, А.В. Щерба, І.Ю. Хомишин, 
Л.О. Ємець, Брасслофф О., Бабінова О. О., 
Данилишин Б., Матей Б.
Також у площині науки державного 

управління та політології автори розгляда-
ють питання діяльності органів місцевого 
самоврядування, місцевих державних адмі-

2 Макаров Г.В. «Очікувані ризики у процесі децен-
тралізації влади в Україні». Аналітична записка; 
Національний інститут стратегічних досліджень. 
Відділ політичних стратегій.
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ністрацій, публічної природи самоврядної 
влади. Серед них: Т.О. Астапова, В.М. Баба-
єв, І.Б. Гарькавий, І.М. Грищенко, І.О. Дро-
бот, В.П. Збукач, М.М. Кононенко, Х.М. Ко-
халик, М.С. Куйбіда, А.О. Лазор, О.Д. Ла-
зор, С.В. Павленко, В.В. Попович, Л.Я. Са-
мойленко, О.Д. Скопич, А.Л. Сухорукова, 
І.Д. Шумляєва, В.Б. Яловий, Є.І. Камчат-
ський, К.В. Михайловська, С.В. Рибалка, 
А.М. Шаповалова.
Метою статті є дослідження загальної ха-

рактеристики здійснення державного конт-
ролю за органами місцевого самоврядуван-
ня, правові та функціональні аспекти. За-
вданням є з’ясування виникнення можливих 
проблем під час впровадження децентраліза-
ції.
Конституція України стосовно влади міс-

тить дві ключові норми: «Носієм суверені-
тету і єдиним джерелом влади в Україні є 
народ. Народ здійснює владу безпосеред-
ньо і через органи державної влади та ор-
гани місцевого самоврядування» (ч. 1 ст. 5); 
«державна влада в Україні здійснюється на 
засадах її поділу на законодавчу, виконавчу 
та судову» (ч. 1 ст. 6).
При цьому необхідно зазначити, якщо 

«владна діяльність усіх державних органів 
більшою або меншою мірою спрямована 
на захист всенародних інтересів, то влада 
окремої ланки місцевого самоврядування 
здійснюється в інтересах місцевої територі-
альної громади, у межах певної адміністра-
тивно-територіальної одиниці».
Щодо принципу поділу влади, то він «ле-

жить в основі діяльності усієї системи цен-
тральних органів і, безумовно, впливає на 
роботу відомчих та місцевих органів, які їй 
підпорядковані»3.
Виходячи з цього, місцева публічна вла-

да та державна влада мають однин виток – 
воля народу, а різняться передусім терито-
рією та об’єктом, на які спрямовані.
Що стосується гілок влади, то законо-

давча влада в Україні здійснюється єдиним 
вищим представницьким органом законо-
давчої влади – Верховною Радою України, 

3Конституція України : наук.-практ. коментар /-
[В. Б. Авер’янов, О. В. Батанов, Ю. В. Баулін та ін.] ; 
ред. кол. : В.Я. Тацій, Ю.П. Битяк, Ю.М. Грошевой 
[та ін.]. – Х. : Право ; К. : Ін Юре, 2003. – С. 30.

виконавча влада – системою виконавчих ор-
ганів на чолі з Кабінетом Міністрів України, 
судова – Конституційним Судом України та 
системою судів загальної юрисдикції.
Конституція України у ч. 1 ст. 140 визна-

чає, що місцеве самоврядування є правом 
територіальної громади – жителів села чи 
добровільного об’єднання у сільську гро-
маду жителів кількох сіл, селища та міста 
– самостійно вирішувати питання місцево-
го значення в межах Конституції і законів 
України. Тобто йдеться про те, що територі-
альна громада наділена владою самостійно 
вирішувати питання місцевого значення.
Реалізовувати цю владу територіальна 

громада може безпосередньо та через ор-
гани місцевого самоврядування. Ключова 
відмінність цієї складової місцевої публічної 
влади в тому, що вона спрямована на осо-
бливий об’єкт – питання місцевого значен-
ня, тобто ті сфери суспільного життя, які за-
безпечують життєдіяльність, побут та функ-
ціонування територій.
Отже, другою групою суб’єктів, які здій-

снюють місцеву публічну владу в Україні, є 
органи місцевого самоврядування.
Більшість вітчизняних авторів (А.А. Кова-

ленко, В.В. Кравченко, М.Ф. Орзіх, С.О. Те-
лешун, В.М. Шаповал, О.Н. Ярмиш та ін.) 
визнають владу місцевого самоврядування 
частиною системи публічного управління, а 
органи місцевого самоврядування – частиною 
системи органів публічної влади, на які мо-
жуть покладатися деякі державні функції 4. 

4 Коваленко А.А. Конституційно-правове регулю-
вання місцевого самоврядування в Україні: питан-
ня теорії та практики : моногр. / А. А. Коваленко. – 
К.  Довіра, 1997. – С. 9; Орзіх М.Ф. Втілення консти-
туційних засад в галузях законодавства щодо функ-
ціонування публічної влади в Україні / М.Ф. Орзіх 
// Юридический вестник. – 1997. – № 4. – С. 54–56; 
Шаповал В. М. Категорія «орган державної влади» 
у конституційній теорії і практиці / В.М. Шаповал // 
Ідеологія державотворення в Україні: історія і су-
часність. – К., 1997. – С. 59; Телешун С. Структурні 
елементи вертикалі політичної влади і державного 
управління та органи місцевого самоврядування / 
С. Телешун // Право України. – 2001. – № 6. – С. 29; 
Ярмиш О. Н. Державне будівництво та місцеве са-
моврядування в Україні : навч. посіб. / О.Н. Ярмиш, 
В.О. Серьогін ; за заг. ред. Ю.М. Тодики. – Х. : Нац. 
ун-т внут. справ, 2002. – С. 178; Кравченко В.В. Му-
ніципальне право України : підруч. / В.В. Кравчен-
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Крім того, при закладенні основ кон-
ституційного ладу України в 1990-х роках 
Л.М. Кравчук писав: «Органи місцевого 
самоврядування мають власну суверенну 
компетенцію і права тільки у сфері неполі-
тичних відносин, у місцевих господарських і 
громадських справах. До цих місцевих справ 
держава не втручається і вони вирішуються 
органами самоврядування самостійно. У пи-
таннях політичних, загальнодержавних ці 
органи діють як представники держави»5.
Державний контроль за діяльністю 

органів і посадових осіб місцевого само-
врядування може здійснюватися лише на 
підставі, в межах повноважень та у спосіб, 
що передбачені Конституцією й законами 
України, і не повинен призводити до втру-
чання органів державної влади чи їх поса-
дових осіб у здійснення органами місцевого 
самоврядування наданих їм власних повно-
важень. Так, у зв’язку з конституюванням 
інституту місцевого самоврядування одним 
з пріоритетних напрямів діяльності органів 
прокуратури став нагляд за дотриманням 
прав громадян на місцеве самоврядування. 
Права територіальних громад на місцеве 
самоврядування, згідно з Конституцією та 
законами України, можуть бути обмежені 
лише в умовах воєнного чи надзвичайного 
стану.6

Слід зазначити, що гарантованість му-
ніципальних прав і свобод територіальних 
громад — це своєрідний зовнішній меха-
нізм обмеження свавілля місцевих чинов-
ників, а також нейтралістських «випадів» 
державної влади, яка завжди прагне до роз-
ширення та посилення своєї присутності в 
усіх сферах життя. У зв’язку з цим необхідно 
створювати нові та вдосконалювати наявні 
механізми організаційного і правового ха-
рактеру проти зловживання владою. Вдо-
сконалення процедур і механізмів захисту 
прав місцевого самоврядування — важ-

ко, М. В. Пітцик. – К. : Атіка, 2003. – С. 42.
5 Кравчук Л.М. Управління територіями в умовах 
розбудови демократичної правової держави // Акту-
альні проблеми управління територіями в Україні. 
– К., 1993. – С. 11.
6 Муніципальне право України [Текст] : підручник: 
Гриф МОН / Погорілко В.Ф., Фрицький О.Ф. (ред.). 
– 2-ге вид., перероб. і доп. – К. : Юрінком Інтер, 
2006.

ливе завдання демократичної держави, 
діяльності її органів у цій сфері. Тому осо-
бливий інтерес становить запровадження у 
нас інституту місцевого уповноваженого з 
прав територіальної громади, який успішно 
функціонує в зарубіжних країнах.7

Сьогодні, коли процес децентралізації в 
Україні успішно стартував, можемо спотсте-
рігати наявність низки наявних прогалин і 
невизначеностей у Конституції України, які 
потребують усунення, такі, як: 

• у частині визначення територіальної 
основи органів виконавчої влади та органів 
місцевого самоврядування є не досконалою, 
а правові конструкції, що застосовуються – 
суперечливими; 

• не містить необхідних та достатніх 
правових норм для утворення чіткої 
ієрархічної системи адміністративно-
територіального устрою; 

• не дає змоги створити систему 
місцевого самоврядування по всій території 
держави з чіткими та забезпеченими ресур-
сами повноваженнями органів місцевого са-
моврядування; 

• містить лінії конфліктності у 
системі влади та рівні регіонів, районів та 
територіальних громад.
Природу політичних криз у 2014 – 2015 

роках, причини виникнення сепаратистсь-
ких явищ в українському суспільстві та 
реальні кроки чинної влади з метою усунен-
ня гальмівних чинників реалізації реформи 
місцевого самоврядування та територіальної 
організації влади розкрито у другому розділі 
цього Аналітичного звіту.8

Розглянемо більш значущі у сфері само-
врядування: 

1. Послаблення державного контролю 
органів місцевого самоврядування на регіо-
нальному та субрегіональному рівнях за ре-
алізацією повноважень, які будуть передані 
виконавчим органам місцевих рад, в умовах 
слабкості інститутів громадянського суспіль-

7 Електронний ресурс - http://www.belozerka.just.
ks.ua/katalog-poslug-gromadyanam/povnovazhennya-
organiv-derzhavnoyi-vladi-u-sferi-mistsevogo-
samovryaduvannya.html
8 Електронний ресурс http://www.csi.org.ua/korotkyj-
oglyad-reformy-mistsevogo-sam/#sthash.82LYTyBk.
dpuf
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ства поза межами великих міст. Негативним 
наслідком цього може стати зростання по-
рушень українського законодавства (вклю-
чаючи посягання на права і свободи грома-
дян) у процесі діяльності органів місцевого 
самоврядування. На даний момент цю тен-
денцію, зокрема, можна відстежити на при-
кладі норм статутів окремих територіальних 
громад, які обмежують право місцевої ініці-
ативи.9

У галузі державного контролю за діяль-
ністю органів місцевого самоврядування 
– закріплення за місцевими державними 
адміністраціями таких функцій: - здійснен-
ня контролю над рішеннями місцевих рад 
у галузі землеустрою та землевідведення за 
системою опіки: рішення мають набувати 
чинності після затвердження їх МДА. 

- надання місцевим державним адміні-
страціям права вето стосовно рішень, ухва-
лених місцевими радами у межах делегова-
них повноважень, при можливості подолан-
ня цих рішень кваліфікованою більшістю 
голосів депутатів відповідної ради; 

- визначення як підстави припинення 
повноважень місцевих рад необрання їхніх 
виконавчих органів у встановлений законом 
термін; 

- унормування процедурних моментів 
призначення посадових осіб, які мають замі-
щувати виконання обов’язків органів місце-
вого самоврядування, повноваження яких 
були припинені через здійснені порушення 
законодавства. 

- трансформація Постійного представ-
ництва Президента України в Автономній 
Республіці Крим у Державну адміністрацію 
в АРК із закріпленням за нею повноважень, 
що належатимуть обласним державним ад-
міністраціям

2. Ризик зниження якості місцевого 
управління та легітимності прийнятих 
рішень. Цьому можуть посприяти такі чин-
ники:

 - загальний низький рівень 
компетентності службовців місцевого са-
моврядування. Зокрема, на це вказує 

9 Лациба М. В. Як територіальна громада може 
впливати на вирішення питань місцевого значення. 
/ М. В. Лациба, В. В. Бондаренко. – К. : УНЦПД, 
2007. - С. 13

їх середній рівень освіти. Так, частка 
службовців місцевого самоврядування, що 
мають вищу освіту, традиційно становить 
близько двох третин, а в деяких переваж-
но аграрних областях – лише дещо більше 
половини;10 

- недосконала система добору до депу-
татського корпусу місцевих рад та на поса-
ди сільських, селищних, міських голів. Так, 
використання закритих виборчих списків 
сприяє проходженню до представницьких 
органів депутатів без належної підготовки 
до діяльності в органах місцевої влади, а 
також політизації роботи депутатського 
корпусу. Система відносної більшості на 
виборах в одномандатних виборчих окру-
гах сприяє обранню депутатів та голів із 
відносно низькими результатами (а отже, із 
низьким рівнем довіри громадян).
У галузі вдосконалення правового регу-

лювання політичної участі громадян: 
- встановлення предмету, процедур іні-

ціювання та порядку імплементації рішень 
місцевих референдумів, особливо – рефе-
рендуму з питань припинення повноважень 
виборних посадових осіб та органів місцево-
го самоврядування на відповідній території; 

- недопущення включення до предме-
ту народної референдарної ініціативи на 
місцевому рівні питання про зміну статусу 
адміністративно-територіальної одиниці, а 
також інших питань, що знаходяться поза 
межами компетенції відповідного органу 
місцевого самоврядування.
Удосконалення взаємодії між органами 

державної влади та органами місцевого са-
моврядування потребує забезпечення: 

– універсальності реалізації державної 
політики; 

– певного рівня самостійності цих органів 
у способах реалізації державної по- літики; 

– посилення співпраці між урядом та ор-
ганами місцевого самоврядування; 

– впровадження дієвих механізмів узго-
дження рішень центральних і місцевих ор-

10 Жук В. Напрями розвитку та зміцнення управлін-
ського потенціалу органів місцевої влади. / В. Жук. 
// Національний інститут стратегічних досліджень. / 
Електронний ресурс. Режим доступу: http://old.niss.
gov.ua/Monitor/Juli08/01.htm
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ганів виконавчої влади, які зачіпають інтер-
еси місцевого самоврядування; 

– розв’язання проблеми делегування по-
вноважень виконавчої влади місцевому са-
моврядуванню, законодавчого визначення 
принципів, умов та порядку їх делегування, 
форми контролю за виконанням делегова-
них повноважень, а також відповідальності 
органів виконавчої влади та місцевого само-
врядування, їх посадових осіб за невиконан-
ня або неналежне виконання делегованих 
повноважень; 

– створення механізму ефективного 
контролю за законністю здійснення власних 
повноважень органами місцевого самовря-
дування.
Таким чином, основні висновки прове-

деного дослідження полягають у наступно-
му. Необхідно здійснити чітке розмежуван-
ня повноважень між органами виконавчої 
влади і органами місцевого самоврядуван-
ня, передачу надлишкових функцій від цен-
тральних органів виконавчої влади до орга-
нів місцевої влади, вдосконалити взаємодію 
місцевих державних адміністрацій і органів 
місцевого самоврядування.
Подальше вдосконалення взаємодії міс-

цевих державних адміністрацій і органів-
місцевого самоврядування, на наш погляд, 
може здійснюватися шляхом:

1) внесення змін у закони “Про місцеві 
державні адміністрації” і “Про місцеве са-
моврядування в Україні” з питань взаємодії 

цих органів, трансформації деяких делего-
ваних повноважень органів місцевого само-
врядування у власні (самоврядні);

2) розробки механізмів розмежування і 
співвідношення компетенції органів місце-
вої публічної влади;

3) вирішення проблеми територіальної 
організації країни, реформування адміні-
стративно-територіального устрою;

4) судового урегулювання спорів і роз-
біжностей між місцевими управлінськими 
центрами;

5) зміни структури органів виконавчої 
влади з переходом від галузевого до функ-
ціонального принципу їх побудови, закрі-
плення за ними, перш за все, контрольно-
наглядових функцій;

6) створення на регіональному рівні ко-
ординаційних рад з питань взаємодії місце-
вих державних адміністрацій і органів міс-
цевого самоврядування.
Це сприятиме підвищенню ефективнос-

ті взаємодії місцевих державних адміністра-
цій та органів місцевого самоврядування в 
контексті здійснення адміністративної ре-
форми.
Тому можемо зробити висновок, що ре-

форма місцевого самоврядування та децен-
тралізація владних повноважень, зокрема 
бюджетних, піднімає об’єднані територіаль-
ні громади та в цілому області України на 
вищий щабель соціального та економічного 
розвитку.

SUMMARY 
The article analyzes the conditions of state 

control and the solutions to the problems that 
arise in delegating authorities in the period of 
decentralization.

АНОТАЦІЯ 
У даній статті проаналізовано умови дер-

жавного контролю та шляхи вирішення про-
блем, які виникають при делегуванні влади на 
місцях у період децентралізації.
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В статье рассматриваются вопросы де-
ятельности областных государственных ад-
министраций как субъектов управления ре-
гиональным развитием, подчеркнуто, что 
местные государственные администрации 
- это органы исполнительной власти в Укра-
ине, которые в пределах своих полномочий осу-
ществляют исполнительную власть с целью 
социально-экономического развития региона 
и обеспечения прав и свобод человека на тер-
ритории соответствующей административ-
но-территориальной единицы (область, рай-
он, г. Киев), а также реализует полномочия, 
делегированные местными советами, анали-
зируются принципы управления развитием 
региона и порядок назначения должностных 
лиц в аппарат областной государственной ад-
министрации, обосновывается предложение по 
расширению полномочий областных государ-
ственных администраций путем проведения 
децентрализации компетенции и полномочий 
центральных органов исполнительной власти, 
что является составляющей реформирования 
системы государственной власти в Украине.
Ключові слова: державні адміністрування, 

управління, регіон, апарат, організація, закон.
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На сьогоднішній день питання управлін-
ня регіональним розвитком, посідають про-
відне місце в державному управлінні і є ак-
туальними, оскільки ефективність діяльності 
обласних державних адміністрацій залежить 
від організації виконання своїх обов`язків 
усіма структурними підрозділами обласних 
державних адміністрацій. Обласна державна 

адміністрація є однією із складових частин іє-
рархії державного апарату, який, у свою чер-
гу, становить систему органів, за допомогою 
яких здійснюється державна влада, викону-
ються основні функції, досягаються цілі та за-
вдання.
У першу чергу слід зазначити, що місцева 

державна адміністрація – це орган державної 
виконавчої влади в Україні, який функціонує 
на певній території адміністративно-терито-
ріальної одиниці. У межах своїх повноважень 
місцева держадміністрація здійснює виконав-
чу владу на території області, району, міста Ки-
єва, міста Севастополя, а також реалізує повно-
важення, делеговані їй відповідною радою.
В Україні функціонують різні державні ад-

міністрації, а саме:
обласні (24);
районні (490 районних у областях і АР 

Крим, 10 районних у Києві, 4 районних у Се-
вастополі);
міські:
Київська міська державна адміністрація
Севастопольська міська державна адміні-

страція (не працює у зв`язку з тимчасовою 
окупацією АРК).
Місцеві державні адміністрації є юридич-

ними особами, розташованими відповідно в 
обласних і районних центрах, містах Києві та 
Севастополі (тимчасово не працює).
На будинках, де розміщуються місцеві 

державні адміністрації, піднімається Держав-
ний прапор України [1].
Обласна державна адміністрація (ОДА) 

входить до системи місцевих державних адмі-
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ністрацій, є місцевим органом державної ви-
конавчої влади та входить до системи органів 
виконавчої влади України.
Делегування радами повноважень ОДА 

супроводжується передачею фінансових, ма-
теріально-технічних і інших ресурсів, необхід-
них для їх здійснення. Державні адміністрації 
підзвітні та підконтрольні обласним радам у 
частині делегованих повноважень [2].
Через діяльність обласних адміністра-

цій, діючих за територіальним принципом, 
здійснюють свої функції у сфері державного 
управління на місцях, вищі за державною іє-
рархією, органи виконавчої влади України, 
зокрема, Президент України, Кабінет Міні-
стрів України, а також міністерства та інші 
центральні органи виконавчої влади. Облас-
ній, Київській та Севастопольській міській 
державній адміністрації підпорядковуються 
відповідно районні, районні у містах Києві та 
Севастополі державні адміністрації.
У ст. 118 Конституції України вказано, що 

«виконавчу владу в областях і районах, містах 
Києві та Севастополі здійснюють місцеві дер-
жавні адміністрації. Особливості здійснення 
виконавчої влади у містах Києві та Севасто-
полі визначаються окремими законами Украї-
ни» [3], а відтак обласні державні адміністрації 
виконують конституційні функції. 
За Законом України «Про місцеві держав-

ні адміністрації» виконавчу владу в областях, 
районах, районах Автономної Республіки 
Крим, у містах Києві та Севастополі здійсню-
ють обласні, районні, Київська та Севасто-
польська міські державні адміністрації.
Обласна державна адміністрація в межах 

своїх повноважень здійснює виконавчу владу 
на території відповідної адміністративно-те-
риторіальної одиниці, а також реалізує повно-
важення, делеговані їй відповідною радою, 
розроблюючи і реалізуючи плани і програми 
соціально-економічного розвитку регіону, ви-
значаючи обов`язки виконавців та контролю-
ючи їх діяльність.
Склад обласних державних адміністрацій 

формують голови обласних державних адмі-
ністрацій.
У межах бюджетних асигнувань, виділе-

них на утримання відповідних обласних дер-
жавних адміністрацій, їх голови визначають 
структуру обласних державних адміністрацій, 

залежно від завдань і напрямків діяльності, 
які для різних обласних державних адміні-
страцій мають різний характер.
Примірні переліки управлінь, відділів 

та інших структурних підрозділів обласних 
державних адміністрацій, а також типові по-
ложення про них затверджуються Кабінетом 
Міністрів України.
На виконання Конституції України, зако-

нів України, актів Президента України, Кабі-
нету Міністрів України, міністерств та інших 
центральних органів виконавчої влади, влас-
них і делегованих повноважень голова облас-
ної державної адміністрації в межах своїх по-
вноважень видає розпорядження, а керівни-
ки управлінь, відділів та інших структурних 
підрозділів - накази.
Розпорядження голів обласних держав-

них адміністрацій, прийняті в межах їх ком-
петенції, є обов’язковими для виконання на 
відповідній території всіма органами, підпри-
ємствами, установами та організаціями, поса-
довими особами та громадянами [4].
Обласні державні адміністрації очолю-

ють голови відповідних обласних державних 
адміністрацій, які призначаються на посаду 
Президентом України за поданням Кабінету 
Міністрів України на строк повноважень Пре-
зидента України.
Кандидатури на посади голів обласних 

державних адміністрацій на розгляд Кабі-
нету Міністрів України вносяться Прем’єр-
міністром України. На кожну посаду вно-
ситься одна кандидатура, яка має відповідати 
вимогам, які пред`являються до державних 
службовців, згідно із Законом України «Про 
державну службу». 
У разі відхилення Президентом України 

поданої кандидатури відповідно Прем’єр-
міністр України має внести на розгляд Кабі-
нету Міністрів України нову кандидатуру.
Голови обласних державних адміністрацій 

набувають повноважень з моменту призна-
чення. Голова обласної державної адміністра-
ції має першого заступника та заступників.
Перший заступник та заступники голів об-

ласних державних адміністрацій виконують 
обов’язки, визначені головами відповідних 
державних адміністрацій, і несуть персональ-
ну відповідальність за стан справ на дорученій 
їм ділянці роботи [1].
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Перший заступник голови обласної дер-
жавної адміністрації призначається на посаду 
головою обласної державної адміністрації за 
згодою Прем’єр-міністра України [5].
Заступники голови обласної державної ад-

міністрації призначаються на посаду головою 
обласної державної адміністрації за погоджен-
ням з відповідним віце-прем’єр-міністром 
України.
Перші заступники та заступники голів 

обласних державних адміністрацій згідно із 
Законом заявляють про припинення своїх 
повноважень новопризначеним головам об-
ласних державних адміністрацій у день їх при-
значення.
Керівники управлінь, відділів та інших 

структурних підрозділів обласних державних 
адміністрацій є державними службовцями, 
очолюють відповідні підрозділи і несуть пер-
сональну відповідальність перед головами 
відповідних державних адміністрацій за ви-
конання покладених на ці підрозділи завдань.
Керівники управлінь, відділів та інших 

структурних підрозділів обласних державних 
адміністрацій призначаються на посаду та 
звільняються з посади головами відповідних 
державних адміністрацій за погодженням з 
органами виконавчої влади вищого рівня в 
порядку, що визначається Кабінетом Міні-
стрів України. На посади в обласні держав-
ні адміністрації призначаються громадяни 
України, які відповідають за своїми мораль-
ними, професіональними, діловими та фі-
зичними якостями вимогам Закону України 
«Про державну службу».
Голови обласних державних адміністра-

цій, їх заступники, керівники управлінь, відді-
лів, інших структурних підрозділів обласних 
державних адміністрацій не можуть бути на-
родними депутатами України або суміщати 
свою службову діяльність з іншою, в тому чис-
лі на громадських засадах, крім викладацької, 
наукової та творчої діяльності у позаробочий 
час, входити до складу керівного органу чи 
наглядової ради підприємства чи іншої орга-
нізації, що має на меті одержання прибутку.
Не можуть бути призначені на посади в 

обласні державні адміністрації особи, які ма-
ють судимість за вчинення умисного злочину, 
якщо ця судимість не погашена або не знята в 
установленому законом порядку.

Рішення голів обласних державних адмі-
ністрацій, що суперечать Конституції та за-
конам України, іншим актам законодавства 
України, можуть бути відповідно до закону 
скасовані Президентом України або головою 
обласної державної адміністрації вищого рів-
ня [6].
Обласна рада може висловити недовіру 

голові відповідної місцевої державної адміні-
страції, на підставі чого Президент України 
приймає рішення і дає обґрунтовану відпо-
відь.
Якщо недовіру голові обласної державної 

адміністрації висловили дві третини депутатів 
від складу відповідної ради, Президент Украї-
ни приймає рішення про відставку голови об-
ласної державної адміністрації.
Згідно із статтею 119 Конституції Укра-

їни, яка дає визначення основним функціям 
або призначенню місцевих державних адміні-
страцій, до яких також входять і обласні:

“Місцеві державні адміністрації на відпо-
відній території забезпечують:

· виконання Конституції та законів 
України, актів Президента України, Кабінету 
Міністрів України, інших органів виконавчої 
влади;

· законність і правопорядок; додержан-
ня прав і свобод громадян;

· виконання державних і регіональних 
програм соціально-економічного та культур-
ного розвитку, програм охорони довкілля, а 
в місцях компактного проживання корінних 
народів і національних меншин  також про-
грам їх національно-культурного розвитку;

· підготовку та виконання відповідних 
обласних і районних бюджетів;

· звіт про виконання відповідних бю-
джетів та програм;

· взаємодію з органами місцевого само-
врядування;

· реалізацію інших наданих державою, 
а також делегованих відповідними радами по-
вноважень”[7].
Діяльність обласних адміністрацій регла-

ментується, на основі та відповідно до Консти-
туції, Законом України «Про місцеві державні 
адміністрації» № 586-14 від 09 квітня 1999р., 
який визначає організацію, повноваження та 
порядок діяльності місцевих державних ад-
міністрацій, стаття 3 вказаного Закону закрі-
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плює принципи діяльності місцевих держав-
них адміністрацій. Принципи діяльності міс-
цевих державних адміністрацій реалізуються 
у додержанні та забезпеченні відповідальнос-
ті перед людиною і державою за свою діяль-
ність, верховенстві права, законності, пріори-
тетності прав людини, гласності, поєднанні 
державних і місцевих інтересів [8].
Необхідно зазначити, що наведені прин-

ципи діяльності місцевої державної адміні-
страції є невід’ємною частиною і базуються 
на узагальненні діючих у державі юридичних 
правил або на принципах державного управ-
ління, як на позитивних закономірностях, піз-
наних наукою і практикою та закріплених у 
правових нормах.
Колпаков В.К. виділяє такі групи принци-

пів державного управління:
· соціально-політичні - демократизм, 

участь населення в управлінській діяльнос-
ті держави (народність); рівноправність осіб 
різних національностей; рівність усіх перед 
законом; законність; гласність і врахування 
громадської думки; об’єктивність;

· організаційні принципи побудови 
апарату державного управління - галузевий, 
функціональний, територіальний;

· організаційні принципи функціону-
вання (діяльності) апарату державного управ-
ління - нормативність діяльності, єдинона-
чальності, колегіальність, поділ управлінської 
праці; відповідальність за прийняті рішення, 
оперативна самостійність [9].
Соціально-політичні принципи - це найза-

гальніші принципи державно-управлінської 
сфери. Вони поширюються на всі види ви-
конавчо-розпорядчої діяльності та всі функ-
ціонуючі в державі управлінські структури, у 
тому числі і на обласні державні адміністрації. 
Принципи цієї групи, як правило, закріплю-
ються у нормативному порядку. Окремі з них 
містяться у Конституції України (вони дістали 
назву конституційних) та в інших законодав-
чих актах.
Особливе місце серед усіх принципів дер-

жавного управління належить принципу за-
конності.
Стаття 1 Основного закону України визна-

чає Україну як правову державу, ст. 8 закрі-
плює як державний принцип верховенства 
права (розуміється, з одного боку, як верхо-

венство Конституції стосовно всіх інших за-
конів і підзаконних актів, а з іншого, як при-
хильність влади і громадян законам і нормам 
діючого внутрішньодержавного і міжнарод-
ного права), а статті 6 і 19 встановлюють, що 
органи законодавчої, виконавчої та судової 
гілок влади здійснюють свої повноваження у 
встановлених цією Конституцією межах і від-
повідно до законів України [10].
Це означає, що точне й неухильне додер-

жання законів і підзаконних актів - це єдино 
припустимий варіант діяльності державних 
структур, посадових осіб, органів місцевого 
самоврядування, об’єднань громадян, інших 
суб’єктів права.
Додержання законності необхідно роз-

глядати як найважливішу умову і неодмінну 
основу ефективного функціонування управ-
лінського апарату, забезпечення правового 
порядку в нашій державі.
Отже, додержання принципу законності 

у державному управлінні відносно обласних 
державних адміністрацій передбачає:

· діяльність (функціонування) виключ-
но в межах правових приписів;

· утворення управлінських органів на 
підставі суворого додержання чинного зако-
нодавства;

· високу свідомість і дисциплінованість 
службовців обласних держаних адміністрацій.
Законність як найважливіший принцип 

діяльності обласних державних адміністра-
цій фіксується у відповідних нормативних до-
кументах (перш за все Конституції та Закону 
“Про місцеві державні адміністрації”), які ви-
значають їх правовий статус та повноваження 
як суб’єктів державного управління.
З іншого боку, обласні державні адміні-

страції повинні дотримуватись принципу від-
повідальності перед людиною і державою за 
свою діяльність.
Насамперед, тому що Конституція Укра-

їни проголошує: “Держава відповідає перед 
людиною за свою діяльність”(ст. 3); а також 
тому, що порушення чинного законодавства 
тягне за собою юридичну відповідальність, а 
незнання законів не звільняє від неї (ст. 68).
Реальне здійснення демократичних пере-

творень, вдосконалення управлінських про-
цесів відповідно до вимог документів про 
адміністративну реформу, забезпечення в 
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державі справжньої законності та реального 
правового порядку можливі лише в умовах 
широкої гласності та врахування громадської 
думки.
Цей принцип містить три взаємопов’язані 

та взаємозумовлені компоненти. По-перше,  
широка гласність; по-друге,  громадська дум-
ка щодо функціонування суб’єктів державно-
го управління; по-третє,  широке її урахуван-
ня під час вироблення управлінських рішень.
Гласність дає змогу громадянам бачити 

механізм формування і реалізації державно-
керуючого впливу та протікання всіх управ-
лінських процесів.
Громадська думка відображає уявлення 

(оцінки, судження) найактивнішої частини 
населення щодо ефективності, корисності, 
правильності управлінських рішень. Вона є 
масивом інформації для суб’єктів державного 
управління [11].
Урахування громадської думки - це ка-

нал зворотного зв’язку в системі державного 
управління, використання інформаційного 
масиву для вироблення і прийняття найбільш 
обґрунтованих та ефективних управлінських 
рішень.
Для організації діяльності обласних дер-

жавних організацій, їх структурних підроз-
ділів, виконання адміністративно-управлін-
ських рішень створюється апарат облдержад-
міністрації.
Згідно з Положенням про апарат Харків-

ської обласної державної адміністрації «апарат 
обласної державної адміністрації (далі - апа-
рат) складається зі структурних підрозділів, 
що організаційно забезпечують основну ді-
яльність адміністрації, не здійснюючи безпо-
середньо повноважень і компетенції обласної 
державної адміністрації.
Апарат утворюється головою обласної 

державної адміністрації відповідно до статті 
44 Закону України «Про місцеві державні ад-
міністрації».
До складу апарату входять структурні під-

розділи, перелік яких у різних областях може 
бути різним, але, як правило, це:
відділ по забезпеченню діяльності голови 

та заступників голови обласної державної ад-
міністрації, у тому числі сектор з упроваджен-
ня економічних реформ;
організаційний відділ;

відділ кадрової роботи;
загальний відділ;
відділ контролю;
юридичний відділ;
відділ інформаційно-комп’ютерного забез-

печення;
відділ господарського забезпечення;
відділ фінансового забезпечення;
відділ роботи із зверненнями громадян;
відділ адміністрування Державного реє-

стру виборців;
відділ з питань запобігання та виявлення 

корупції;
сектор режимно-секретної роботи.
Апарат у своїй діяльності керується Кон-

ституцією України, Законом України «Про 
місцеві державні адміністрації», іншими зако-
нами України, актами Президента України, 
Кабінету Міністрів України, Верховної Ради 
України, інших центральних органів вико-
навчої влади, розпорядженнями голови об-
ласної державної адміністрації, Регламентом 
Харківської обласної державної адміністра-
ції, міжнародним стандартом ISO 9001:2008, 
Положенням про апарат обласної державної 
адміністрації, а також наказами заступника го-
лови - керівника апарату обласної державної 
адміністрації…»

«…Апарат очолює заступник голови - ке-
рівник апарату обласної державної адміні-
страції, який призначається на посаду голо-
вою обласної державної адміністрації.
Заступник голови - керівник апарату об-

ласної державної адміністрації:
здійснює керівництво діяльністю апарату 

та організовує його роботу, несе персональну 
відповідальність за виконання покладених на 
апарат завдань, визначає ступінь відповідаль-
ності керівників та інших працівників його 
структурних підрозділів;
розподіляє обов’язки між заступником 

керівника апарату обласної державної ад-
міністрації, заступником керівника апарату 
– начальником відділу по забезпеченню ді-
яльності голови та заступників голови облас-
ної державної адміністрації апарату обласної 
державної адміністрації та визначає ступінь їх 
відповідальності;
виконує функціональні обов’язки заступ-

ника голови – керівника апарату обласної 
державної адміністрації згідно з розподілом 
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обов’язків між головою обласної державної 
адміністрації, першим заступником голови, 
заступником голови та заступником голови 
- керівником апарату обласної державної ад-
міністрації, який затверджується відповідним 
розпорядженням голови обласної державної 
адміністрації;
проводить роботу щодо постійного вдо-

сконалення діяльності апарату, зокрема шля-
хом застосування міжнародного стандарту 
ISO 9001:2008, вивчення і впровадження но-
вих, прогресивних форм і методів роботи, за-
безпечує розроблення та реалізацію заходів 
щодо вдосконалення організаційних структур 
виконавчої влади.
Заступник голови - керівник апарату об-

ласної державної адміністрації має заступни-
ка керівника апарату та заступника керівника 
апарату - начальника відділу по забезпеченню 
діяльності голови та заступників голови об-
ласної державної адміністрації апарату облас-
ної державної адміністрації, які за його подан-
ням призначаються на посаду і звільняються 
з посади головою обласної державної адміні-
страції.
На період відсутності заступника голо-

ви – керівника апарату обласної державної 
адміністрації його обов’язки виконує один із 
заступників голови обласної державної адмі-
ністрації згідно з розподілом обов’язків між 
головою обласної державної адміністрації, 
першим заступником голови, заступником 
голови та заступником голови - керівником 
апарату обласної державної адміністрації, за-
твердженим відповідним розпорядженням 
голови обласної державної адміністрації, а з 
питань, пов’язаних із діяльністю апарату, -за-
ступник керівника апарату обласної держав-
ної адміністрації.
Заступник голови - керівник апарату об-

ласної державної адміністрації несе персо-
нальну відповідальність за законність при-
йнятих ним рішень.
Накази заступника голови - керівника 

апарату обласної державної адміністрації, 
прийняті з порушенням законодавства або 
з перевищенням повноважень, можуть бути 
скасовані головою обласної державної адміні-
страції.
Структуру, штатний розпис, граничну 

чисельність, фонд оплати праці працівників 

апарату та видатки на його утримання затвер-
джує голова обласної державної адміністрації.
Апарат утримується за рахунок коштів 

Державного бюджету України.
Структурні підрозділи апарату забезпечу-

ють діяльність обласної державної адміністра-
ції з питань, що належать до їх компетенції, 
виконують функції відповідно до Положення 
про апарат обласної державної адміністрації і 
положень про структурні підрозділи.
Керівників структурних підрозділів апа-

рату призначає на посаду та звільняє з поса-
ди голова обласної державної адміністрації в 
установленому порядку…» [12].
Обласні державні адміністрації у межах і 

формах, визначених Конституцією і законами 
України вирішують на своїй території питан-
ня: забезпеченості законності, охорони прав, 
свобод і законних інтересів громадян, соціаль-
но-економічного розвитку відповідних тери-
торій, бюджету, фінансів та обліку, управлін-
ня майном, приватизації, сприяння розвитку 
підприємництва та здійснення регуляторної 
політики, промисловості, сільського господар-
ства, будівництва, транспорту і зв`язку, на-
уки, освіти, культури, охорони здоров`я, фіз-
культури і спорту, сім`ї, молоді та дітей.
До відання обласних державних адміні-

страцій віднесені також питання викорис-
тання землі, природних ресурсів, охорони 
довкілля, зовнішньоекономічної діяльності, 
обраної роботи та мобілізаційної підготовки, 
соціального захисту, зайнятості населення та 
заробітної плати. 
Області державні адміністрації можуть ви-

рішувати і інші питання, віднесені законами 
до їх повноважень, при їх виникненні.
Обласна державна адміністрація, як бачимо, 

має широке коло завдань у галузі соціально-еко-
номічного розвитку регіону, у галузі бюджету і 
фінансів, управління майном, приватизації, роз-
витку підприємництва, житлово-комунального 
господарства, гуманітарній та інших сферах за-
безпечення життєдіяльності регіону. Для вико-
нання на належному рівні вказаних завдань не-
обхідно розширити організаційно-адміністра-
тивні та фінансово-господарські повноваження, 
передавши їм частину функцій центральних 
органів виконавчої влади.
Обласна державна адміністрація є од-

ним із суб’єктів адміністративного (держав-
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но-управлінського) права, тому що, здійснює 
діяльність по управлінню соціальними відно-
синами, віднесеними до її компетенції законо-
давством України.
Поняття, правовий статус, повноваження, 

призначення і принципи діяльності обласної 
державної адміністрації закріплено в Консти-
туції, та відповідних Законах України. Насам-
перед, це Закони “Про місцеві державні ад-
міністрації” та “Про місцеве самоврядовання 
в Україні”, оскільки вони закріплюють осно-
вний розподіл виконавчої влади на місцях.
Основним завданням облдержадміністра-

ції є забезпечення реалізації прав і законних 
інтересів громадян та держави, забезпечува-
ти комплексний соціально-економічний роз-
виток території та реалізацію державної по-
літики у визначених законодавством сферах 
управління.
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SUMMARY 
The article examines the issues of the regional 

state administrations as the subjects of management 
of regional development, stressed that the local 
government administration - the authority of the 
executive power in Ukraine, which are within the 
powers the executive power is carried out with a 
view to socio-economic development of the region 
and ensuring the rights and freedoms person in the 
territory of the respective administrative territorial 
unit (region, district, Kyiv), as well as implementing 
the powers delegated to local councils, the principles 
of the development of the regional administration 
and procedure the appointment of offi cers in the 
unit of the regional state administration, through 
decentralization of competence and powers of 
the central enforcement authorities, which is a 
component of the reform of the system of central 
bodies of executive power.

АНОТАЦІЯ 
У статті розглядаються питання діяль-

ності обласних державних адміністрацій як 
суб`єктів управління регіональним розвитком, 
підкреслено, що місцеві державні адміністра-
ції – це органи виконавчої влади в Україні, які 
в межах своїх повноважень здійснюють вико-
навчу владу з метою соціально-економічного 
розвитку регіону та забезпечення прав і свобод 
людини на території відповідної адміністра-
тивно-територіальної одиниці (область, ра-
йон, м. Київ), а також реалізує повноваження, 
делеговані місцевими радами, аналізуються 
принципи управління розвитком регіону та 
порядок призначення посадових осіб в апарат 
обласної державної адміністрації, обґрунтову-
ється пропозиція щодо розширення повнова-
жень обласних державних адміністрацій шля-
хом проведення децентралізації компетенції і 
повноважень центральних органів виконавчої 
влади, що є складовою реформування системи 
центральних органів виконавчої влади.
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ÄÅÐÆÀÂÍÈÌÈ ²ÍÑÏÅÊÖ²ßÌÈ ÍÀ Ï²ÄÊÎÍÒÐÎËÜÍ² 

ÎÁ’ªÊÒÈ

В статье освещены механизмы антикор-
рупционного влияния государственных инспек-
ций на подконтрольные объекты и отдельные 
аспекты его обеспечения.
Ключові слова: законність, контроль, контролю-

ючий орган, протидія корупції, державне управління.
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Постановка проблеми
Євроінтеграційні процеси в Україні, 

що відбуваються на сучасному етапі держа-
вотворення, потребують якісно нових під-
ходів до протидії корупції у сфері публіч-
них правовідносин, основу яких складають 
державні інтереси.
Побудова та діяльність держави, як 

публічної влади, регламентація діяльнос-
ті державного апарату, посадових осіб, 
державної служби, переслідування право-
порушників та притягнення їх до відпові-
дальності, це та інше вимагає якісних змін 
форм та методів антикорупційного впливу 
на них з метою реалізації Засад державної 
антикорупційної політики в Україні (Анти-
корупційної стратегії) на 2014-2017 роки 
[http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1699-
18].
Серед дієвих механізмів, які існують у 

державі для підтримки протидії корупції 
в органах публічної адміністрації, є робота 
державних інспекції - контролюючих орга-
нів виконавчої влади. Належана організа-
ція їх роботи має забезпечуватись належ-
ним отриманням відповідного правового, 
кадрового, матеріального, інформаційного 
та наукового потенціалу, який би дозволив 

їх посадовим особам реалізовувати свої по-
вноваження на належному рівні.
На законодавчому рівні одним з го-

ловних недоліків в організації контролю 
лишається недостатня нормативна визна-
ченість форм роботи інспекцій. Постійне 
зростання вітчизняних нормативно-пра-
вових актів призводить до наявності роз-
різнених, переважно підзаконних норма-
тивних актів, що ускладнює з’ясування як 
на теоретичному, так і на прикладному 
рівнях змісту упорядкованої системи форм 
діяльності спеціалізованих контролюючих 
структур. Поряд з цим, аналіз особливос-
тей міжвідомчого контролю дозволяє зро-
бити висновок, що діяльність різних ін-
спекцій у сучасних умовах має по суті іден-
тичні форми.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій

Проблеми реалізації функцій контролю 
та нагляду, в контексті протидії корупції, 
відповідна діяльність органів виконавчої 
влади внаслідок своєї суспільної значи-
мості завжди були в центрі уваги науков-
ців. Такий інтерес, перш за все, зумовле-
ний наявністю прогалин у чинному зако-
нодавстві, неузгодженістю окремих норм, 
сприйняттям законодавцем цих функцій 
переважно як каральних засобів забезпе-
чення законності в управлінні, відновлен-
ня порушених прав та законних інтересів 
його об’єктів, протидії корупції.
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Проблематика боротьби з корупцією 
активно розроблялася у наукових працях 
Л. Багрія-Шахматова, І. Голосніченко, 
О. Дудорова, М. Камлика, Н. Кузнецової, 
М. Мельника, Є. Невмержицького, А. Редь-
ки, О. Терещука, М. Хавронюка та ін.-
У той же час, помітний внесок у вирішен-
ня питань законності і протидії корупції 
шляхом здійснення контролю в суспіль-
стві що досліджувалися як у загальнотео-
ретичному, так і в прикладному плані, був 
зроблений В. Авер’яновим, С. Алексєєвим, 
О. Андрійко, Г. Атаманчуком, Ю. Битяком, 
Д. Бахрахом, В. Гаращуком, В. Зуй, Л. Ко-
валем, А. Комзюком, С. Кузніченком, А. Не-
читайленком, Н. Нижник, Г. Одінцовою, 
М. Руденком, А. Селівановим, В. Цвєтко-
вим, В. Чиркіним, О. Якимовим та ін.
Однак, більшість фахівців, досліджую-

чи теоретичні та прикладні аспекти конт-
ролю, розглядали його організаційно-пра-
вові засади, окремі напрямки, форми та 
методи реалізації тощо. Питання ж функ-
ціонального забезпечення інспекційної 
діяльності в контексті антикорупційного 
впливу досліджувались у межах широкої 
теоретичної проблематики, фрагментарно, 
переважно у комплексі з іншими засобами 
забезпечення законності та не знайшли на-
лежного відбиття в теорії протидії коруп-
ції.

Метою статті є визначення механіз-
мів посилення антикорупційного впли-
ву державних інспекцій на підконтрольні 
об’єкти.

Викладення основного матеріалу
Виклад основного матеріалу. Зверне-

мось, насамперед, до порядку закріплен-
ня в законодавстві нормотворчих повно-
важень інспекцій (підготовка та розробка 
нормативних правил міжгалузевого рів-
ня), додержання яких є обов’язковим для 
всіх суб’єктів управління.
Чи можна віднести затвердження цих 

стандартів до компетенції всіх без ви-
нятку державних інспекцій у соціальній 
сфері? Сучасні фахівці по-різному відпо-
відають на це питання. Наприклад, ви-
словлюється думка про те, що нормот-

ворчі повноваження не складають зміст 
контрольної діяльності, а процес контролю 
полягає лише в зіставленні результатів та 
корегуванні інспекторами дій підконтроль-
ного об’єкта [12, с.102; 4, с. 106]. Проте, дех-
то із авторів наполягає, що в процес конт-
ролю, окрім зіставлення результатів із стан-
дартами та здійснення корегуючих дій, слід 
включати етап розробки стандартів [6, с. 397]. 
Можливо, ця точка зору має сенс, адже за-
твердження державними інспекціями від-
повідних міжгалузевих нормативів дозво-
лило б виключити можливість здійснення 
на ці спеціалізовані контролюючі органи 
негативного впливу з боку зацікавлених 
осіб будь-якого рангу. Відомо, що нормот-
ворчі повноваження державних інспекцій 
нерідко використовуються для забезпе-
чення інтересів або приватних осіб (з ме-
тою отримання прибутку), або держави 
(для встановлення ‘‘вигідних” соціальних 
стандартів). У результаті цієї “нормотвор-
чої роботи” створюються такі нормативні 
стандарти, упровадження яких потенційно 
загрожує соціальній безпеці людини або 
унеможливлює її нормальну (“людську”) 
життєдіяльність.
Враховуючи це, слід зазначити, що нор-

мотворчі повноваження державних інспек-
цій повинен виконувати орган законодав-
чої влади - Верховна Рада України. Йдеть-
ся, зокрема, про визначення меж соціаль-
ного забезпечення, умов праці та безпеки 
праці, критеріїв якості лікарських засобів, 
санітарно-епідемічного благополуччя на-
селення або екологічної безпеки і т. ін.
У розвинутих країнах питання соціаль-

них стандартів суспільного життя вже ви-
йшло на міжнародний рівень. Так, до сфери 
дії міжнародної організації по стандартиза-
ції ІSО входять всі види стандартів, а “... її 
членами стали організації майже 90 країн 
світу” [11, с. 113-114]. Нормуванню процесу 
праці присвячена діяльність Міжнародної 
організації праці, більш 50-ти конвенцій 
якої ратифіковано Верховною Радою Укра-
їни і діють в Україні [9-10 та ін.].
Усе це ще раз підтверджує необхідність 

виключення нормотворчих повноважень 
із компетенції державних інспекцій. За-
вдання цих органів повинні зводитися до 
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забезпечення дотримання вказаних соці-
альних норм усіма суб’єктами управління.
Зрозумілим є одне, що з метою забез-

печення самостійності роботи спеціалізо-
ваних контрольних органів, виключення 
незаконного втручання в їх оперативну 
діяльність слід встановити чіткий порядок 
підготовки та затвердження стандартів у 
відповідному нормативному акті, який по-
винен бути уніфікованим, тобто стосувати-
ся розробки міжгалузевих норм усіма дер-
жавними інспекціями в соціальній сфері. 
Необхідно, щоб він визначав поняття та 
види цих нормативних актів (тобто те, що 
є положенням, порядком чи інструкцією), 
закріплював би процес опрацювання, вве-
дення в дію нових, перегляду та скасуван-
ня чинних нормативних актів, припинен-
ня їх чинності, розв’язував би питання їх 
затвердження, державної реєстрації та ін. 
В окремих публікаціях вже висловлюють-
ся пропозиції щодо вдосконалення право-
вого регулювання нормотворчої діяльності 
органів державної влади в Україні. Про-
понується прийняти комплексний норма-
тивний акт - закон “Про нормативні акти 
в Україні”, а також інші акти, які б містили 
у собі конкретні норми з правового регу-
лювання діяльності певних суб’єктів нор-
мотворчості, зокрема, органів виконавчої 
влади [7, с.93-94].
Таким чином, видання норматив-

них актів, які б узагальнювали порядок 
розробки та прийняття, з одного боку, 
загальнообов’язкових міжгалузевих пра-
вил, з іншого, - соціальних стандартів 
щодо життєдіяльності людини, значною 
мірою упорядкувало б діяльність контр-
олюючих органів та об’єктів контролю, 
виключило б можливість впливу на інспек-
торів з боку зацікавлених у затвердженні 
тих або інших стандартів осіб. При цьому, 
нормування власних управлінських послуг 
в якійсь мірі може бути прерогативою са-
мих державних інспекцій. Що ж стосується 
нормування споживчих товарів та продук-
тів, соціальних гарантій тощо, які відпові-
дали б світовим стандартам та стандартам 
правової соціальної держави, ця норма, 
відповідно до законодавчо визначених 
принципів формування державних соці-

альних стандартів і нормативів [8, ст. 3], не 
може встановлюватись державними конт-
рольними інспекціями.
Іншим напрямком удосконалення пра-

вових форм діяльності інспекцій є деталь-
не закріплення в законі порядку видання 
посадовими особами цих органів індиві-
дуальних актів. Враховуючи, що в інди-
відуальних актах (приписах, протоколах, 
постановах, планах тощо) документально 
закріплюється здійснення інспекціями 
управлінської функції спеціалізованого 
міжвідомчого контролю, необхідно роз-
робити нормативні вимоги та методичні 
вказівки з складання цих актів і запрова-
дити їх у практику діяльності інспекцій. 
Зараз у чинному законодавстві певною мі-
рою визначений порядок складання тільки 
окремих індивідуальних актів, наприклад, 
протоколів про адміністративне правопо-
рушення. Що стосується інших актів, зо-
крема доручень на проведення перевірки, 
то форма і процедура їх видання в законо-
давстві не закріплені. Невипадково деякі 
автори вважають за доцільне розробку і 
прийняття навіть закону України про акти 
органів державної влади та управління 
і запровадження конкретних механізмів 
нормотворчої та правозастосовчої діяль-
ності, удосконалення порядку та процедур 
проведення в життя владних управлін-
ських дій [3, с. 115]. Це має велике прак-
тичне значення також і для інспекційної 
діяльності, оскільки іноді посадові особи 
контролюючих органів формально відно-
сяться до підготовки та прийняття вказа-
них вище правових актів управління. На-
слідком є загальне зниження ефективності 
інспекційної роботи, скарги з боку посадо-
вих осіб об’єктів контролю, а головне - по-
рушення прав людини в соціальній сфері.
Упорядкуванню та нормативному ви-

значенню у відповідному законі підлягає 
порядок надання державними інспекція-
ми управлінських послуг. Слід відзначити, 
що ця діяльність інспекторів має багато 
спільного з реалізацією ними дозвільних 
або реєстраційних повноважень. При ви-
данні дозволу фізичним чи юридичним 
особам контролюючий орган “має право на 
певну свободу адміністративного розсуду і 
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відповідну альтернативність дій та рішень” 
[1, с. 8].
У випадках певних порушень, що здій-

снюють користувачі послуг, посадова особа 
інспекцій має право відмовити у виданні 
дозволу або атестації, тобто обрати інший 
необхідний для законного розв’язання пи-
тання варіант власного рішення.
Таким чином, під управлінською послу-

гою державної інспекції слід розуміти таку 
діяльність посадових осіб цих органів, яка:

- проводиться ними в межах сво-
їх повноважень на договірних засадах із 
об’єктами та іншими суб’єктами контролю;

- розпочинається в результаті звер-
нення юридичної або фізичної особи;

- має на меті юридичне оформлен-
ня умов для реалізації замовниками своєї 
функції відповідно до вимог міжгалузевих 
стандартів у соціальній сфері;

- характеризується необхідністю ви-
конання цих вимог замовниками послуг та 
альтернативністю дій інспекторів у процесі 
прийняття рішення.
Враховуючи важливість здійснення 

державними інспекціями управлінських 
послуг, необхідно розробити та впрова-
дити в практичну діяльність цих конт-
ролюючих органів відповідне нормативне 
положення, що врегульовувало б загальні 
питання цієї правової форми інспекційної 
діяльності, зокрема, визначало б понят-
тя управлінської послуги контролюючого 
органу, її характерні ознаки, порядок на-
дання та ін. На необхідності чіткого зако-
нодавчого врегулювання порядку надан-
ня органами виконавчої влади державних 
(управлінських) послуг, підвищення рівня 
стандартів, розширення форм участі гро-
мадськості в їх публічній оцінці і контр-
олі за їх запровадженням наголошується 
в Концепції Адміністративної реформи в 
Україні [5]. Отже, питання вдосконалення 
роботи державних інспекцій у цьому на-
прямку є актуальним, оскільки його вирі-
шення здебільшого також сприяє зміцнен-
ню законності та дисципліни в соціальній 
сфері.
Важливою умовою ефективності діяль-

ності державних інспекцій є визначення та 
закріплення в законі такої форми роботи 

цих органів, як адміністративний договір. 
До сфери регулювання адміністративного 
договору, як правило, включаються лише 
відносини між органами виконавчої влади 
та “індивідуальними суб’єктами” [2, с. 59] 
щодо видачі дозволів, ліцензій та ін. З цією 
точкою зору не можна погодитись, оскіль-
ки є можливим і необхідним укладання 
адміністративних договорів державними 
інспекціями з іншими суб’єктами управ-
ління. Офіційне закріплення в адміністра-
тивному договорі форм взаємодії інспекцій 
з органами, що мають певні контрольні 
повноваження, сприяє системному підходу 
до організації контрольних заходів, мож-
ливості сторін наполягати на якісному ви-
конанні контрольної функції та контролю-
вати одні одних.
Таким чином, адміністративний до-

говір може стати перспективною формою 
соціального діалогу органів виконавчої 
влади та окремих підприємства, установ, 
організацій, недержавних структур. Уже 
існують позитивні приклади угод, в яких 
розв’язання принципово важливих пи-
тань співробітництва, пошуку компромі-
сів у сфері праці та зайнятості населення 
здійснюються спільними зусиллями орга-
нів виконавчої влади, об’єднань громадян 
і роботодавців. Отже, необхідно офіційно 
визначити у відповідному нормативно-
правовому акті сутність, ознаки та порядок 
укладення адміністративного договору як 
однієї із правових форм інспекційної ді-
яльності.
Поряд з правовими, удосконаленню 

підлягають також і неправові форми робо-
ти державних інспекцій у соціальній сфері. 
Реалізація цих форм, як відомо, не тягне 
за собою настання юридичних наслідків, 
але є передумовою і обов’язковою складо-
вою ефективного міжвідомчого контролю. 
Відтак, оптимізація порядку проведення 
організаційних заходів та здійснення ма-
теріально-технічних операцій є важливим 
засобом забезпечення законності в управ-
лінні.
Насамперед, це стосується належного 

наукового забезпечення а діяльності інспек-
цій. Йдеться про проведення дослідження 
як засад організації контрольної діяльності 
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контролюючого органу, так і окремих на-
прямків контролю, наприклад, питань ві-
русології, епідеміології, якості лікарських 
засобів, підготовки загальнообов’язкових 
для виконання правил, додержання яких 
інспекція контролюватиме.
Не менш важливим є забезпечення 

державних інспекцій професійно підготов-
леними працівниками, переважно молод-
дю. Дослідження практики діяльності цих 
органів свідчить, що 75-80 % від загальної 
кількості інспекторів - особи віком 40- 45 
років. На жаль, випускники вищих на-
вчальних закладів не поспішають працю-
вати в контролюючих органах. Молоді ка-
дри, як правило, займають посади, робота 
на яких не пов’язана з проведенням конт-
рольних заходів і носить організаційний 
або технічний характер. Більше того, ре-
зультати опитування посадових осіб зазна-
чених інспекцій віком до 30 років показа-
ли, що 97 % з них, незважаючи на певний 
досвід контрольної діяльності, займану 
посаду, не задоволені роботою в інспекції, 
зокрема, рівнем заробітної плати, умовами 
праці, соціальним статусом і шукають інше 
місце праці.
Попри все, державні інспекції прово-

дять активну кадрову роботу з навчання 
та атестації працівників. Це особливо ак-
туально для контролюючих органів з ви-
раженою специфікою роботи: закладів са-
нітарно-епідеміологічної служби України, 
Державної інспекції з контролю якості 
лікарських засобів Міністерства охорони 
здоров’я тощо.

Висновки
Таким чином, удосконалення форм 

контрольної діяльності державних ін-
спекцій у соціальній сфері, приведення 
їх у відповідність до вимог сучасності на-
буває значення нагальної потреби сього-
дення. Комплексне забезпечення роботи 
цих органів може сприяти підвищенню 
ефективності антикорупційного впливу 
на підконтрольні об’єкти, можливості для 
посадових осіб інспекцій більш оператив-
но та адекватно реагувати на порушення 
загальнообов’язкових правил та відновлю-
вати конституційні права людини.
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ÔÎÐÌÈ ÒÀ ÑÏÎÑÎÁÈ ÐÅÀË²ÇÀÖ²¯ ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÎÞ 
ÏÐÅÄÑÒÀÂÍÈÖÜÊÎ¯ ÔÓÍÊÖ²¯ Â ÑÓÄ²

Рассмотрен вопрос о формах и способах 
реализации прокуратурой функции предста-
вительства интересов гражданина или госу-
дарства в суде. Понятие «форма» определено 
как внешняя единая (отраслевая) и внутренне 
структурированная последовательность взаи-
мосвязанных процессуальных (процедурных) 
элементов (этапов, стадий, производств), от-
ражающихся в соответствующих способах. 
Понятие «способ» предлагается понимать 
как предусмотренные законом действия про-
куратуры в рамках соответствующей фор-
мы, направленные на реализацию указанной 
функции.
Ключові слова: форма реалізації функцій про-

куратури; спосіб реалізації функцій прокуратури; 
представництво прокуратурою інтересів.

 ÑÒÅÔÀÍ×ÓÊ Ìàðèíà Âîëîäèìèð³âíà - êàíäèäàò þðèäè÷íèõ íàóê, 
äîêòîðàíò Íàö³îíàëüíî¿ àêàäåì³¿ ïðîêóðàòóðè Óêðà¿íè

Оновлення законодавства про проку-
ратуру України, переважно зумовлене по-
требою його приведення у відповідність до 
міжнародних (насамперед європейських) 
стандартів, потребує перегляду існуючих 
доктринальних напрацювань із багатьох ас-
пектів сфери діяльності органів прокурату-
ри України, одним з яких є питання форм 
та способів реалізації функцій прокуратури 
як у цілому, так і кожної з функцій зокрема.
Питання співвідношення функцій 

і форм діяльності прокуратури досліджу-
вались у працях багатьох вчених, зокрема 
В.В. Долежана, Т.О. Дунаса, М.В. Косюти, 
О.Р. Михайленка, М.В. Руденка, 
М.М. Руденко, В.В. Сухоноса, М.К. Якимчука 
та інших.

Метою цієї статті є дослідження питан-
ня про форми та способи реалізації функції 
прокуратури з представництва інтересів 
громадянина або держави в суді.
У загальнофілософському розумінні по-

няття «форма» взаємопов’язується із понят-
тям «зміст», при цьому «… зміст, будучи ви-
значальною стороною цілого, є єдністю всіх 
складових елементів об’єкта, його власти-
востей, внутрішніх процесів, зв’язків, про-
тиріч та тенденцій, а форма є способом іс-
нування та вираження змісту» [26, 62]. Крім 
цього, як зазначається, «термін «форма» та-
кож вживається і для позначення внутріш-
ньої організації змісту та пов’язаний, таким 
чином, із поняттям структури» [26, 621].
Екстраполюючи вказаний підхід на дер-

жавно-правову матерію, слід визнати, що 
функціональний аспект будь-якого дер-
жавно-правового суб’єкта чи явища тісно 
пов’язаний із формами його соціальної ак-
тивності. У літературі слушно зазначається: 
«Функції права та функції держави реалізу-
ються у формі соціальної діяльності, шляхом 
впливу людини на оточуючу правову дій-
сність, з метою збереження її стабільності та 
позитивного перетворення. Таким чином, 
реалізація функцій права полягає у втілен-
ні встановлених правових норм у практич-
ну діяльність суб’єктів права, в результа-
ті дотримання ними заборон, виконання 
юридичних обов’язків та використання 
суб’єктивних прав» [8, 237]. Саме в такому 
методологічному розумінні термінопоняття 
«форма» і використовується як у контексті 
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форм реалізації всіх функцій прокуратури 
в цілому, так і функції представництва про-
курором інтересів громадянина або держа-
ви у суді зокрема.
Як відомо, реалізація функцій про-

куратури України здійснюється у різних 
формах. При цьому, як влучно зазначає 
В.В. Сухонос, зв’язок між функціями та 
формами діяльності органів прокуратури є 
нерозривним та міцним з огляду на те, що 
форма є зовнішнім проявом сутності явища, 
а отже, на його думку, формою діяльності про-
куратури слід вважати зовнішнє вираження 
цієї діяльності [23, 8].
Водночас у літературі немає єдиної точ-

ки зору щодо того, які види діяльності про-
куратури слід включати до форм реалізації 
покладених на неї функцій. Так, у доктрині 
простежується твердження про те, що ре-
алізація всіх конституційних функцій має 
місце виключно в певних процесуальних 
формах [11, 20]. Вочевидь, така позиція ви-
ходить із методологічного ототожнення ді-
яльності прокуратури з реалізації покладе-
них на неї функцій із її діяльністю винятко-
во в судових процесах.
Проте такий підхід щодо розуміння 

правової природи форми реалізації функ-
цій прокуратури не є загальновизнаним. 
Інші автори стоять на позиціях розшире-
ного розуміння діяльності прокуратури 
щодо реалізації покладених на неї функцій. 
На їхню думку, форми діяльності органів 
прокуратури в цьому аспекті можна розді-
лити на загальні форми (правова і організа-
ційна) і на процесуальні форми, які є вужчою 
категорією правових форм та стосуються 
винятково процесуальних галузей права, 
із якими найбільше пов’язані функції про-
куратури [23, 11]. У наближено такому ж 
методологічному розумінні висловлюються 
й інші науковці [7, 53; 20, 99], зазначаючи 
про те, що вся діяльність прокурора в про-
цесі, незалежно від його стадії, проходить 
у процесуальних формах і підпорядкована 
єдиній меті – захисту інтересів громадяни-
на чи держави.
Декотрі науковці, погоджуючись із та-

ким підходом у цілому, взагалі не виділяють 
як окрему форму реалізації функцій проку-
ратури – процесуальну, розчиняючи її в ін-

ших близьких за значенням формах проку-
рорської активності [9, 15].
На нашу думку, процесуальна складо-

ва є надзвичайно важливою при розумінні 
форм реалізації функцій прокуратури. Про 
це ми частково говорили, коли мова йшла 
про поняття та ознаки прокурорської діяль-
ності, яка, на наше переконання, може здій-
снюватися винятково в межах встановленої 
компетенції та у відповідній процедурно-
процесуальній формі. Особливо це питання 
актуалізується, коли мова йде про реаліза-
цію такої функції прокуратури, як представ-
ництво прокурором інтересів громадянина 
або держави у суді. Тут привертає увагу той 
факт, що дослідження форм представництва 
прокурором інтересів громадянина або дер-
жави у судах різних юрисдикцій в основно-
му методологічно базуються на напрацюван-
нях, викладених у процесуальній літературі, 
в яких, переважно, прийнято об’єднувати 
форму захисту права з порядком захисту, 
називаючи таке об’єднання «процесуальною 
формою», а подекуди і однозначно ствер-
джується про те, що лише діяльність зі здій-
снення правосуддя знаходить своє втілення 
у специфічній процесуальній формі [3, 5]. 
Такий підхід дає можливість деяким на-
уковцям зазначати, що процесуальна форма 
має місце, коли законодавством послідовно, 
всебічно, в єдиному режимі регулюються 
весь перебіг та умови розгляду справи, по-
чинаючи від її відкриття і закінчуючи вико-
навчим провадженням» [7, 52; 20, 98].
На користь таких позицій свідчить 

чинне законодавство. Так, положення ч. 6 
ст. 23 Закону України «Про прокуратуру» 
(2014 р.), у якій визначено права прокурора 
під час здійснення представництва інтересів 
громадянина або держави в суді, котрі він 
реалізує в порядку, передбаченому процесуаль-
ним законом та законом, що регулює виконавче 
провадження, а також положення ч. 7 ст. 24 
цього Закону, відповідно до яких повнова-
ження прокурорів щодо реалізації окремих 
форм представництва інтересів громадя-
нина або держави в суді здійснюються ви-
ключно на підставах та в межах, передбачених 
процесуальним законодавством, на наше пере-
конання, дещо підкріплюють висновки на-
уковців про те, що вся діяльність прокурора 



Àäì³í³ñòðàòèâíå ïðàâî

50Ïðàâî.ua ¹ 2, 2016

у відповідному процесі відбувається в пев-
ній процесуальній формі (цивільно-право-
вій, господарсько-правовій чи адміністра-
тивно-правовій).
Однак, потрібно зауважити, що питання 

визначення термінопоняття «форма пред-
ставництва прокурором інтересів грома-
дянина або держави в суді» є дискусійним. 
Зміст цієї дискусії переважно зводиться до 
розмежування термінопонять «процесуаль-
на форма представницької діяльності про-
курора» і «форма представництва проку-
рором інтересів у суді», оскільки науковці, 
даючи близькі за змістом дефініції, назива-
ють їх по-різному. Так, щодо визначення 
поняття «процесуальні форми», в яких від-
бувається діяльність прокурора у відповід-
ному процесі, думки науковців зводяться 
до розуміння цих форм як закріпленої в за-
коні правомочності впливу прокурора на 
розвиток відповідного судочинства [7, 60; 
20, 104]. Водночас інші науковці, надаючи 
змістовно аналогічне визначення, говорять 
не про процесуальні форми, а про «фор-
ми представництва» прокурором інтересів 
у певному процесі [13, 75], що викликає по-
требу в дослідженні питання класифікації 
форм представництва прокурором інтересів 
громадянина або держави у суді, визначенні 
методологічних та класифікаційних підстав 
такого поділу.
Детальний аналіз існуючих у літературі 

наукових поглядів на це питання дає нам 
підстави умовно розділити їх на два напря-
ми. Представники першого напряму, по 
суті, критерієм класифікації форм представ-
ництва прокурором інтересів громадянина 
або держави в суді визначають характер, 
зміст діяльності прокурора щодо стадій від-
повідного процесу.

Так, М.В. Косюта зазначає, що судо-
во-представницька функція прокуратури 
України має бути закріплена в трьох основних 
формах: а) у формі звернення до суду з позо-
вами; б) у формі участі в розгляді справ у судах 
на різних стадіях судочинства; в) у формі вне-
сення апеляційного, касаційного подання на 
судові рішення, скарги та заяви [10, 12]. Дещо 
розширює такий перелік форм О.Р. Севрук, 
яка вважає, що повноваження прокурора 
з представництва інтересів громадянина 

або держави в суді можуть бути реалізовані 
у формах: 1) звернення до суду (звернення 
з відповідними заявами до суду першої ін-
станції); 2) вступ у справу, порушену з ініціа-
тиви інших осіб, на будь-якій стадії її розгля-
ду; 3) ініціювання перегляду судових рішень 
(внесення апеляційної, касаційної скарг на 
судові рішення або заяви про їх перегляд 
за нововиявленими обставинами); 4) участь 
у розгляді судами справ (у справах, пору-
шених за заявами прокурорів, та у справах, 
у яких прокурором здійснено вступ чи іні-
ційовано перегляд судових рішень) [21, 89]. 
Ще більш деталізовано розуміє це питання 
О.В. Анпілогов [1, 43].
Представники другого напряму критері-

єм класифікації форм представництва про-
курором інтересів громадянина або держа-
ви в суді визначають механізм відкриття 
провадження по справі.
Так, досліджуючи форми представни-

цтва прокуратурою інтересів громадянина 
або держави в суді у порядку цивільного 
судочинства, М.В. Руденко і Т.О. Дунас за-
значають, що основою визначення проце-
суальної форми участі прокурора в цивіль-
ному процесі слід вважати не зміст завдань 
представництва, пов’язаних із характером 
і завданнями стадій процесу, а механізм від-
криття цивільного провадження по справі. На 
їхню думку, форма представництва проку-
рором інтересів громадянина або держави 
в суді залежить від порядку вступу його до 
процесу. За цим критерієм прокурор бере 
участь у цивільному процесі в таких формах:

1) відкриття цивільної справи, під яким 
слід розуміти звернення прокурора до від-
повідного суду (з урахуванням інстанційнос-
ті, – прим. авт.) з позовами, скаргами і заява-
ми щодо захисту прав, свобод та інтересів 
інших осіб або державних чи суспільних 
інтересів та участь у цих справах (як у по-
зовному, так і в інших провадженнях). До 
цієї форми представництва вказані автори 
віднесли й положення законодавства, які 
надають право прокуророві знайомитися 
з матеріалами справи в суді, робити випис-
ки з неї, отримувати копії документів, що 
знаходяться у справі, з метою вирішення 
питання щодо наявності підстав для ініці-
ювання перегляду судових рішень у справі, 
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розглянутій без участі прокурора, вступу 
в розгляд справи за позовом (заявою) іншої 
особи;

2) вступ прокурора в порушену справу, під 
яким М.В. Руденко та Т.О. Дунас розуміють 
здійснення прокурором представництва ін-
тересів громадянина або держави в суді на 
будь-якій стадії цивільного процесу, тобто 
коли його участь визнається обов’язковою 
як за його зверненням, так і за зверненням 
до суду інших осіб [7, 63].
При цьому, на думку зазначених авторів, 

вступ прокурора у процес можливий з влас-
ної ініціативи (шляхом пред’явлення позо-
ву, апеляційного, касаційного оскарження 
рішення тощо) і на вимогу закону. Від ха-
рактеру волевиявлення прокурора на участь 
у цивільному процесі по справі – способу 
вступу в процес – визначається вид такої 
участі: факультативна участь (необов’язкова) 
й імперативна (обов’язкова) [7, 64–65]. 
Таке концептуальне бачення форм пред-

ставництва прокурором інтересів громадя-
нина або держави в суді знайшло підтримку 
та розвиток у працях інших науковців [13, 
75; 20, 104].
У контексті предмета цього наукового 

дослідження, одним із найважливіших спір-
них питань є те, чи розглядати діяльність 
прокурора на стадії досудового проваджен-
ня (або, як називають його у доктрині, досу-
дового чинства [12, 81]), а також на стадії ви-
конання судових рішень самостійними фор-
мами представництва прокурором інтересів 
громадянина або держави в суді.
Навколо цього питання позиція науков-

ців у цілому зводиться до того, чи визнавати 
виконання судових рішень самостійною ста-
дією відповідних судових процесів, оскільки 
від цього залежить визнання наявності чи 
відсутності окремих форм представництва 
прокурором інтересів громадянина або дер-
жави в суді.
З цього приводу науковці також розділи-

лись на дві течії. Так, одні автори вважають, 
що виконання судових рішень є самостій-
ною стадією процесуального права [20, 105], 
інші – складовою частиною судового проце-
су [4, 250], завершальною стадією судового 
провадження [2, 69], тому реалізацію пред-
ставницької функції прокуратури шляхом 

захисту прав громадянина або інтересів дер-
жави при виконання судових рішень пропо-
нується розглядати як ще одну окрему фор-
му представництва прокурором інтересів 
у суді. Розширюючи цю позицію, інші при-
хильники цього ж підходу зазначають, що 
виконавче провадження необхідно вважати 
стадією розгляду справи разом з проваджен-
ням у суді першої інстанції; апеляційним 
провадженням; касаційним провадженням; 
провадженням у Верховному Суді України; 
провадженням за нововиявленими обстави-
нами [6, 27].
Представники ж іншого підходу переко-

нані, що виконання судових рішень не слід 
включати до судочинства [50, 36; 21, 89; 22, 
63; 7, 59; 20, 104].
Підсумовуючи вищевикладені супереч-

ності, можна дійти висновку, що на сьогод-
ні в літературі не склалося єдиного підходу 
щодо розуміння поняття форм діяльності 
прокурора при реалізації функції представ-
ництва інтересів громадянина або держави 
у суді. Водночас, слід відмітити, що науков-
ці, які вважають, що представницька діяль-
ність прокурора здійснюється виключно 
в суді, на цій підставі цілком закономірно 
стверджують, що не можна розглядати фор-
ми прокурорського представництва, не по-
годжуючи їх визначення з поняттям форм 
з процесуальної точки зору [5, 38].
Вважаємо, що утвердженню такої кон-

цепції сприяла законодавча регламентація 
досліджуваних питань. Нагадаємо, що зако-
нодавець у ч. 5 ст. 36 Закону України «Про 
прокуратуру» (1991 р.) [18] визначав законо-
давче розуміння форм представництва проку-
рором інтересів громадянина або держави в суді, 
зводячи його до процесуальних прав проку-
рора.
Своєрідну позицію з цього приводу 

висловив Вищий адміністративний суд 
України у постанові Пленуму «Про Довідку 
щодо вивчення та узагальнення практи-
ки застосування положень Конституції 
України, Кодексу адміністративного судо-
чинства України, Закону України «Про про-
куратуру» щодо участі прокурора та органів 
прокуратури в адміністративному судочин-
стві» від 18 вересня 2015 р. У цій Постанові 
Вищий адміністративний суд України, по-
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силаючись на судові рішення, в яких адмі-
ністративні суди дійшли висновку про те, 
що звернення до суду із заявами про захист 
прав і законних інтересів позивача, зокрема 
шляхом подання заяви (позову) до суду, є 
процесуальним правом (функцією) проку-
ратури і не є владною управлінською функ-
цією [14; 25]. Водночас у цій же Постанові 
ВАСУ зазначив, що при розгляді позовних 
вимог про зобов’язання прокурора вчинити 
певні дії, які входять до кола його повнова-
жень, зокрема звернутися з позовом до суду, 
слід брати до уваги, що такі заходи нале-
жать до дискреційних повноважень проку-
рора, якими він користується відповідно до 
Закону України «Про прокуратуру», а отже, 
суд не може втручатися у сферу діяльнос-
ті державного органу [15]. Нагадаємо, що 
в доктрині під застосування дискреційних 
прав, зокрема, розуміють дозволену законом 
інтелектуально-вольову діяльність компе-
тентного суб’єкта, змістом якої є здійснення 
вибору одного з декількох варіантів рішен-
ня, встановленого правовою нормою, для 
забезпечення законності, справедливості, 
доцільності та ефективності адміністратив-
ного регулювання, з метою ухвалення опти-
мального рішення по справі, максимально 
повно забезпечуючи досягнення встановле-
них правом цілей [19, 482].
Однак здається сумнівним висновок ад-

міністративних судів про те, що звернення 
до суду із заявами про захист прав і закон-
них інтересів позивача, у тому числі шля-
хом подання заяви (позову) до суду, є про-
цесуальним правом прокуратури та не є 
владною управлінською функцією, зокрема 
з огляду на положення, викладені в пунк-
ті 3 Постанови Пленуму ВАСУ «Про окре-
мі питання юрисдикції адміністративних 
судів» від 20 травня 2013 р. № 8, у яких 
було зазначено про те, що для цілей і за-
вдань адміністративного судочинства влад-
ну управлінську функцію необхідно розу-
міти як діяльність усіх суб’єктів владних 
повноважень із виконання покладених на 
них Конституцією чи законами України за-
вдань [16]. З огляду на вищевикладене ви-
никає питання: чи діяльність (повноважен-
ня) прокурора з виконання покладених на 
прокуратуру функцій, з урахуванням того, 

що згідно з ч. 3 ст. 2 Закону України «Про 
прокуратуру» (2014 р.) на прокуратуру не 
можуть покладатися функції, не передба-
чені Конституцією України, може існувати 
«автономно», без концептуального зв’язку 
зі змістом самої функції прокуратури, за-
кріпленої в Основному Законі? Аналізуючи 
вказані правові позиції адміністративних 
судів, з певною вірогідністю можна було б 
ствердно відповісти на поставлене вище за-
питання.
Загострює ситуацію правової невизначе-

ності у сфері досліджуваних питань і Закон 
України «Про прокуратуру» (2014 р.) [17], 
який у ч. 6 ст. 23 не містить термінопоняття 
форми представництва, а лише визначає, що 
під час здійснення представництва інтересів 
громадянина або держави у суді прокурор 
в порядку, передбаченому процесуальним 
законом та законом, що регулює виконавче 
провадження, має певні права. Лише ст. 24 
Закону України «Про прокуратуру» (2014 р.) 
регламентує особливості здійснення окремих 
форм представництва прокурором інтересів 
громадянина або держави в суді, хоча за 
змістом мова йде про особливості здійснен-
ня окремих процесуальних прав прокурора, 
тому й не дивно, що у ч. 7 цієї статті зако-
нодавець зазначає про те, що повноваження 
прокурорів (а не форми представництва, як 
зазначено у назві статті, – доп. авт.), передба-
чені цією статтею, здійснюються виключно 
на підставах та в межах, передбачених про-
цесуальним законодавством.
Вважаємо, що конкретні процесуальні 

права прокурора (які ще іменують як пра-
вомочність, можливість впливу прокурора 
на розвиток процесу) у відповідному судо-
вому процесі не можуть претендувати на те, 
щоб називатися «формами представництва», 
про що переважно йдеться у домінуючій 
концепції в сучасній теорії представництва 
прокуратурою інтересів громадянина або 
держави в суді. Видається більш доцільним 
виокремлювати форми представництва про-
курором інтересів у суді як самостійний між-
галузевий процесуальний інститут, який пере-
буває в залежності від процесуальної форми 
окремих судових процесів, що визначають 
як обумовлений процесуальними нормами 
та певними нормами матеріального права 
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конкретний обсяг процесуальної діяльнос-
ті суду і всіх інших учасників цивільного 
процесу, в межах якого виникають, розви-
ваються та закінчуються процесуальні пра-
вовідносини й окремі процесуальні дії [28, 
95], та як різновид юридичної діяльності органів 
прокуратури, цілеспрямований на захист ви-
значених інтересів щодо реалізації функції 
представництва інтересів громадянина або 
держави в суді шляхом здійснення на закон-
них підставах та визначених принципах ви-
ключно уповноваженими суб’єктами юри-
дично значимої поведінки, закріпленими 
засобами в межах встановленої компетенції 
та у відповідній юридичній процесуальній фор-
мі, з метою прийняття юридично значимого 
рішення у найбільш раціональний та ефек-
тивний спосіб.
У цьому аспекті підтримуємо позицію 

В.М. Горшеньова про необхідність комп-
лексного розуміння процесуальної форми та 
виокремлення процесуальної форми, влас-
тивої правозастосовній діяльності кожного 
державного органу, яка передбачає послі-
довність розгляду справи, порядок встанов-
лення фактичних обставин справи тощо [24, 
72–73]. 
Правовий аналіз сучасної правової ре-

гламентації функції представництва проку-
рором інтересів громадянина або держави 
в суді, на нашу думку, дає підстави виокре-
мити позасудову та судово-процесуальну фор-
ми реалізації зазначеної функції прокура-
тури України, складовими елементами яких, 
у кінцевому підсумку, є визначені законо-
давством дії прокурора, спрямовані на реаліза-
цію функції представництва інтересів громадя-
нина або держави в суді. Такі дії прокурора ми 
методологічно пропонуємо називати спосо-
бами реалізації функції представництва1 
в межах відповідної форми.
Так, позасудова форма реалізації проку-

ратурою функції представництва інтересів 
включає в себе способи реалізації, які знахо-
дять своє втілення у діях, спрямованих на 
встановлення наявності підстав для пред-

1 Близька позиція інколи висловлюється в науці при 
розгляді термінопоняття «способи захисту прав», 
під яким розуміють передбачені законом дії, що 
безпосередньо спрямовані на захист прав [27, 71]

ставництва інтересів громадянина в суді, які 
втілюються шляхом реалізації права на:

1) витребування за письмовим запитом, 
ознайомлення та безоплатне отримання 
копій документів і матеріалів органів дер-
жавної влади, органів місцевого самовря-
дування, військових частин, державних та 
комунальних підприємств, установ та орга-
нізацій, органів Пенсійного фонду України 
та фондів загальнообов’язкового державно-
го соціального страхування, що знаходять-
ся у цих суб’єктів, у порядку, визначеному 
законом;

2) отримання від посадових та служ-
бових осіб органів державної влади, ор-
ганів місцевого самоврядування, військо-
вих частин, державних та комунальних 
підприємств, установ і організацій, орга-
нів Пенсійного фонду України та фондів 
загальнообов’язкового державного соці-
ального страхування усних або письмових 
пояснень, а також отримання пояснень від 
інших осіб, однак винятково за їхньою зго-
дою.
Ці ж самі способи реалізації законодавчо 

передбачено для встановлення наявності 
підстав для представництва інтересів дер-
жави в суді за відсутності суб’єкта владних 
повноважень, до компетенції якого віднесе-
ний захист законних інтересів держави.

Крім того, у випадку, якщо захист закон-
них інтересів держави не здійснює або не-
належним чином здійснює суб’єкт владних 
повноважень, до компетенції якого віднесе-
ні відповідні повноваження, способи реалізації 
функції представництва знаходять своє вті-
лення у діях, спрямованих на встановлення на-
явності підстав для представництва інтересів 
держави в суді, шляхом реалізації права на 
отримання інформації, яка на законних під-
ставах належить цьому суб’єкту, витребуван-
ня та отримання від нього відповідних мате-
ріалів та їх копій.
До позасудової форми реалізації функції 

представництва вважаємо за можливе від-
нести такі способи реалізації, які знаходять 
своє втілення в передбачених законом діях 
прокурора щодо порушення відповідного 
провадження у разі встановлення ознак ад-
міністративного чи кримінального правопо-
рушення.
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Судово-процесуальні форми реалізації про-
куратурою України функції представництва 
інтересів громадянина або держави в суді, 
з урахуванням вищевикладеного, обумов-
лені відповідним процесом (цивільний, гос-
подарський, адміністративний), проваджен-
ням у межах відповідного процесу, процесу-
альною стадією, процесуальною дією, яка є 
результатом реалізації процесуальних прав 
та виконання процесуальних обов’язків, або 
способом відповідної судово-процесуальної 
форми реалізації прокуратурою України 
функції представництва інтересів громадя-
нина або держави в суді.
Тому, з огляду на такий підхід, вважає-

мо, що під термінопоняттям «форма реалі-
зації функції представництва прокуратурою 
інтересів громадянина або держави у суді» 
слід розуміти зовнішньо єдину (галузеву) та 
внутрішньо структуровану послідовність 
взаємопов’язаних процесуальних (процедур-
них) елементів (етапів, стадій, проваджень), 
що віднаходять своє відображення у відпо-
відних способах. У свою чергу, під поняттям 
«способи реалізації функції представництва 
прокуратурою інтересів громадянина або 
держави у суді» слід розуміти передбачені за-
коном дії прокуратури в межах відповідної 
форми, що спрямовані на реалізацію вказа-
ної функції.
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SUMMARY 
The article examines the forms and methods 

of realization of the prosecutor’s offi ce function of 
representing the interests of citizens or the state in 
the court. The term «form» should be understood 
as an exteriorly integral (branched) and internally 
structured sequence of related procedural elements 
(phases, stages of proceedings) that could be 
refl ected in appropriate methods. The term «method» 
means prosecution action prescribed by law within 
appropriate form, aimed at realization the specifi ed 
function.

АНОТАЦІЯ 
Розглянуто питання форм та способів ре-

алізації прокуратурою функції представництва 
інтересів громадянина або держави в суді. По-
няття «форма» визначено як зовнішньо єдину 
(галузеву) та внутрішньо структуровану по-
слідовність взаємопов’язаних процесуальних 
(процедурних) елементів (етапів, стадій, про-
ваджень), що відображаються у відповідних 
способах. Поняття «спосіб» пропонується ро-
зуміти як передбачені законом дії прокуратури 
в межах відповідної форми, що спрямовані на 
реалізацію вказаної функції.
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²ÑÒÎÐÈÊÎ-ÏÐÀÂÎÂÈÉ ÀÍÀË²Ç ÊÀÄÐÎÂÈÕ 
ÏÐÎÖÅÄÓÐ Ó ÏÐÀÂÎÎÕÎÐÎÍÍÈÕ ÎÐÃÀÍÀÕ ÒÀ 

ÑÓ×ÀÑÍÈÉ ÑÒÀÍ ¯Õ ÐÅÀË²ÇÀÖ²¯ Â ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍ²É 
ÏÎË²Ö²¯ ÓÊÐÀ¯ÍÈ

В статье обоснована значимость иссле-
дования и учета историко-правового опыта 
кадровых процедур в правоохранительных ор-
ганах в процессе их реформирования. Выделе-
ны основные периоды, и исследованы аспекты 
исторического генезиса кадровых процедур в 
правоохранительных органах и современного 
состояния их реализации в Национальной по-
лиции Украины.

Ключові слова: кадрова процедура, кадрове забез-
печення, управління кадрами, правоохоронні органи, 
міліція, поліція, історико-правовий аналіз.
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Постановка проблеми та її актуальність
Однією з пріоритетних складових рефор-

мування правоохоронних органів в Україні є 
зміна підходів до розробки та здійснення ка-
дрових процедур, які зазнали кардинальної 
трансформації впродовж історичного ста-
новлення та розвитку системи правоохорон-
них органів в Україні та увага до яких сут-
тєво зросла з прийняттям Закону України 
«Про Національну поліцію» від 02.07.2015 
р. № 580-VIII. Даним нормативно-правовим 
актом передбачено створення в Україні по-
ліції європейського зразка і відповідно пере-
гляд процедур добору, підготовки, навчання 
кадрів, проходження служби, переміщення 
та просування по службі та інших кадрових 
процедур з метою підвищення професійно-
кваліфікаційного рівня працівників поліції, 
роблячи акцент в сторону психологічно-ро-
зумових здібностей на ряду з високим рівнем 
фізичної підготовки. Необхідність удоско-
налення кадрових процедур обґрунтована 

сучасним соціально-правовим становищем 
в державі, зміною функцій поліції, запитів і 
потреб громадян і відповідно вимог до кан-
дидатів на посади.
Сучасні кадрові процедури в новостворе-

ній Національній поліції України базуються 
передусім на вітчизняному досвіді кадрових 
процедур у правоохоронних органах Укра-
їни та УРСР, врахуванні як їх позитивного 
впливу, так і недоліків і прорахунків, нехту-
вання якими може призвести до зниження 
рівня ефективності запланованих новацій. 
Зазначене вище обумовлює актуальність до-
слідження історичного генезису кадрових 
процедур.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій

Питання кадрового забезпечення пра-
воохоронних органів і його процедурно-
процесуальних аспектів було предметом 
дослідження багатьох науковців, зокрема: 
О.М. Бандурки, О.А. Банчука, В.М. Ваца, 
Д.В. Галкіна, М.М. Дивака, Є.Ю. Захаро-
ва, А.М. Клочка, М.М. Лагоші, О.А. Мар-
тиненка, Н.П. Матюхіної, О.М. Музичука, 
В.М. Плішкіна, А.О. Селіванова та ін. Проте 
історичний генезис кадрових процедур саме 
в Національній поліції України на сьогодні 
залишається практично не дослідженим.

Отже, метою статті є комплексний ана-
ліз історико-правових передумов розвитку 
та становлення кадрових процедур у Націо-
нальній поліції України.
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Виклад основного матеріалу
Як слушно стверджує Н.П. Матюхіна, ві-

чною проблемою людства є відбір найбільш 
придатних кандидатів для виконання тієї 
чи іншої справи. Тому, хоча й з плином часу 
багато що змінилося у підходах до відбору 
кадрів, методах та засобах роботи з ними, 
деякі з них і досі зберігають свою актуаль-
ність [1, с.42]. Більше того, на думку Є.Ю. 
Захарова та О.А. Мартиненка, системі орга-
нів внутрішніх справ характерна історично 
сформована застаріла структура та система 
відомчого управління, які утримують Мініс-
терство внутрішніх справ на стадії непро-
порційно великого «міністерства міліції». 
Автори вважають, що за роки незалежності 
МВС не змінило успадковану від СРСР мілі-
таризовану модель діяльності, відповідно і 
процес підготовки особового складу пріори-
тетними залишає зразки поведінки, прита-
манні більш військовим, аніж поліцейським 
підрозділам [2]. До інших історичних пере-
думов, що склалися в процесі реалізації ка-
дрових процедур у сучасній поліції України 
можна віднести і їх централізацію та політи-
зацію, бюрократичний характер, формалі-
зований підхід до ротації та атестації кадрів 
тощо, що мали місце не лише за часів СРСР, 
а й протягом періоду незалежності України 
продовжують негативно впливати на якість 
кадрового забезпечення органів внутрішніх 
справ. Зважаючи на це, на наш погляд, до-
цільно більшу увагу в процесі здійснення 
історико-правового аналізу приділити саме 
кадровим процедурам на етапі розвитку не-
залежної України й сьогодення, окреслив-
ши при цьому основні особливості кадрових 
процедур радянського періоду.
Так, відмітимо, що розвиток процедур 

кадрового забезпечення поліції відбувається 
«в ногу з часом» - з розвитком поліцейських 
сил і ускладненням покладених на них за-
вдань. В.Я. Кикоть стверджує, що процеду-
ри власне поліцейської підготовки зароди-
лися в період XIX-поч.XX ст., який харак-
теризується початковим навчанням осіб, які 
вступають на поліцейську службу на різних 
короткострокових професіоналізованих кур-
сах (вивчення основ законодавства, прав і 
обов’язків поліцейського, процедури арешту; 
фізична підготовка). Далі з поч. XX ст. і до 

1970-х рр. мало місце становлення професій-
ного поліцейського освіти, і вже в результаті 
демократичних реформ 70-80-х років XX в. 
сформувалося сучасне поліцейське утворен-
ня, яке розвивається й по сьогоднішній день 
[3]. Наприклад, уже в 1805 році функціо-
нував Харківський імператорський універ-
ситет (нинішній Харківський університет 
внутрішніх справ), де готувалися юристи, 
правоохоронці, урядники, станові пристави, 
поліцейські кадри, який неодноразово пере-
йменовувався, зважаючи на політку тогочас-
ного уряду. 
У 1922 – 1933 рр. типовими були школи 

робітничо-селянської міліції, у 1933 – 1955– 
школи НКВС, а в 1955 – 1970 рр. – учбові 
пункти міліції тощо [4]. Крім того, в 30-х рр. 
ХХ ст. не лише в Харкові, а й Полтаві, Одесі 
та інших містах сучасної України були запо-
чатковані курси з підготовки міліціонерів, 
які сприяли збільшенню частки командного 
та адміністративного складу в правоохорон-
них органах. Згодом ці курси з підготовки 
вищого та молодшого командного складу 
були об’єднані в Школу старшого команд-
ного складу міліції УРСР. Також підготовка  
за радянських часів часто відбувалася шля-
хом заочного навчання, позашкільної осві-
ти, у формі командирського навчання, що, 
на наш погляд, не є достатньо ефективним, 
зважаючи на високі вимоги до професійно-
освітнього рівня правоохоронців.
Свідченням цього є незадовільний рі-

вень підготовки співробітників органів вну-
трішніх справ – початкову освіту мали лише 
60% особового складу, тільки 9,5% керівни-
ків були з вищою освітою [5, с.12]. На наш 
погляд, передумовою низької якості кадро-
вих процедур того часу був мілітаризований 
та політизований характер служби в право-
охоронних органах, що в підсумку виража-
лося й у відповідних кадрових процедурах. 
Зокрема, в 1919 р. було прийнято Постанову 
Ради Робітничо-селянської оборони України 
«Про мілітаризацію міліції», згідно з якою 
міліція переводилася на військове забезпе-
чення, і відповідно мало місце обов’язкове 
вивчення працівниками військових дис-
циплін [6, с.10]. Очевидно, пріоритетними 
були процедури фізичної підготовки та зміц-
нення військової дисципліни. А оскільки 
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тогочасні органи міліції перебували під по-
вним партійним контролем (керівний склад 
правоохоронців входив у номенклатуру те-
риторіальних партійних органів), то власне 
партія фактично комплектувала правоохо-
ронні органи «партійними» робітниками та 
службовцями, місцевим населенням.
Цілком погоджуємося з Д.В. Галкіним 

стосовно того, що, незважаючи на прийнят-
тя 5 лютого 1919 р. РНК УСРР Декрету про 
створення в Україні Радянської робітничо-
селянської міліції, процес комплектування 
кадрів ускладнювався відсутністю кадрових 
апаратів, чітких критеріїв та системи від-
бору кадрів, низьким рівнем матеріального 
забезпечення працівників міліції [7, c.42]. У 
той же час позитивним кроком було утво-
рення в 1919 року в структурі Міністерства 
внутрішніх справ Департаменту загальних 
справ, у складі якого вперше розпочав свою 
діяльність Відділ персонального складу (на 
кшталт сучасного Департаменту кадрового 
забезпечення МВС), який мав би регулюва-
ти всі аспекти кадрового управління, проте 
організовував лише деякі кадрові процеду-
ри, займаючись переважно призначенням, 
звільненням, оплатою праці та виплатою 
пенсій [8].

1 грудня 1923 р. були прийняті важливі 
документи – Правила проходження служби 
в робітничо-селянській червоній міліції й 
карному розшуку, а 12 грудня 1923 р. Дисци-
плінарний статут міліції. Не менше значен-
ня в організації кадрової роботи мали Статут 
внутрішньої служби ОВС 1979 р. та Дисци-
плінарний статут ОВС 1984 р, Закон УРСР 
«Про міліцію» від 20 грудня 1990 р. № 565-
ХІІ, Положення про проходження служби 
рядовим та начальницьким складом органів 
внутрішніх справ Української РСР, затвер-
джене Постановою Кабінету Міністрів УРСР 
від 29 липня 1991 р. № 114 та Дисциплінар-
ний статут органів внутрішніх справ Укра-
їнської РСР, затверджений Указом Президії 
Верховної Ради УРСР від 29 липня 1991 р. 
№ 1368-XII. Кардинальні зміни щодо кадро-
вих процедур у правоохоронних органах-
відбулись саме з прийняттям Закону «Про 
міліцію» та Положення про проходження 
служби рядовим та начальницьким складом 
органів внутрішніх справ Української РСР, 

що регламентували процедури проходжен-
ня служби в міліції, вимоги до претендентів, 
права, обов’язки та відповідальність пра-
цівників, порядок присвоєння спеціальних 
звань тощо. У 1993 р. було створено Управ-
ління по соціально-психологічній роботі з 
особовим складом ОВС, у подальшому реор-
ганізоване у Відділ із виховної і соціально-
психологічної роботи у структурі Головного 
управління кадрів МВС України.
Крім того, вагоме значення мало при-

йняття наступних нормативно-правових ак-
тів у сфері регулювання кадрових процедур 
у правоохоронних органах: Закону України 
«Про Дисциплінарний статут органів вну-
трішніх справ України» від 22.02.2006 р.-
№ 3460-IV, Накази МВС України від 
31.05.2001 р. №010 «Про затвердження Ін-
струкції про порядок відбору, вивчення, 
проведення спеціальної перевірки відносно 
осіб, які приймаються на службу в органи 
внутрішніх справ України», від 20.09.2003 р. 
№1087 «Про створення в системі службової 
підготовки працівників органів внутрішніх 
справ Школи підвищення оперативної май-
стерності», від 24.09.2003 р. №1105 «Про 
створення Вищих академічних курсів», від 
06.11.2003 р. №1317 «Про затвердження Ін-
струкції про порядок добору та зарахування 
працівників органів внутрішніх справ Укра-
їни до резерву кадрів для переміщення на 
вищі посади та організації роботи з ними», 
від 25.11.2003 р. №1444 «Про організацію 
професійної підготовки осіб рядового і на-
чальницького складу органів внутрішніх 
справ України», від 22.03.2005 р. №181 «Про 
затвердження Інструкції про порядок про-
ведення атестування особового складу орга-
нів внутрішніх справ України» та низка ін.
Серед сучасних заходів варто відмітити 

прийняття Закону України «Про Національ-
ну поліцію» від 02.07.2015 р. № 580-VIII, 
Указу Президента України «Про Стратегію 
державної кадрової політики на 2012-2020 
роки» від 01.02.2012 р. № 45/2012, Нака-
зів МВС України від 17 лютого 2012 року-
№ 143 «Про затвердження Положення про 
Департамент кадрового забезпечення Мі-
ністерства внутрішніх справ України», «Про 
затвердження Положення про порядок фор-
мування кадрового резерву на керівні поса-
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ди в Міністерстві внутрішніх справ України, 
його територіальних органах та підрозділах» 
від 17.09.2012 р. № 808, «Про затвердження 
Правил поведінки та професійної етики осіб 
рядового та начальницького складу органів 
внутрішніх справ України» від 22.02.2012 р. 
№ 155., «Про затвердження Положення з 
організації професійної підготовки осіб ря-
дового і начальницького складу органів вну-
трішніх справ України» від 13.04.2012 р. № 
318, «Про затвердження Положення про 
порядок формування кадрового резерву на 
керівні посади в Міністерстві внутрішніх 
справ України, його територіальних органах 
та підрозділах» від 17.09.2012 р.№ 808, «Про 
затвердження Порядку відбору кандидатів 
на навчання до вищих навчальних закла-
дів Міністерства внутрішніх справ України» 
15.01.2015 р. № 29 тощо.
Відмітимо, що ще в грудні 2001 року на 

базі Головного управління роботи з особо-
вим складом МВС України було створено Де-
партамент роботи з персоналом МВС Укра-
їни. У 2008 році його було реорганізовано у 
Департамент кадрового забезпечення МВС, 
одним із завданням якого є в тому числі роз-
робка та здійснення кадрових процедур з 
метою забезпечення діяльності структурних 
підрозділів апарату Міністерства, терито-
ріальних органів та підрозділів внутрішніх 
справ, відомчих вищих навчальних закла-
дів, науково-дослідних установ, організацій 
та установ, діяльність яких координується 
МВС, висококваліфікованими кадрами [9]. У 
новоствореній Національній поліції подібні 
функції покладені на Службу персоналу (ка-
дрового забезпечення) органу поліції [10].
Новоприйнятий закон, на наш погляд, 

орієнтований передусім на перехід від мо-
делі «силової міліції» до «сервісної поліції». 
Відповідно, передбачені більш відкриті ка-
дрові процедури, взаємодія з громадськіс-
тю, представники якої включені до поліцей-
ських комісій, проведення обов’язкових від-
критих конкурсів на посади (проте, на жаль, 
дана норма не розповсюджується на вищий 
кадровий склад), проведення тестування на 
поліграфі тощо. Конкурс проводиться відпо-
відно до Типового порядку проведення кон-
курсу на службу до поліції та/або зайняття 
вакантної посади, метою якого є забезпечен-

ня прийому на службу до Національної по-
ліції на конкурсних умовах кандидатів, які за 
своїми діловими, моральними та фізичними 
якостями здатні виконувати повноваження 
співробітника Національної поліції України 
[11].
Проте, як зазначається в Законі «Про 

Національну поліцію» комплектуванню в 
порядку просування по службі посад молод-
шого, середнього та вищого складу поліції, 
за рішенням керівника, уповноваженого 
призначати на такі посади, може передувати 
або проведення конкурсу, або проведення 
атестації [10]. Проте чітких підстав і крите-
ріїв вибору тієї чи іншої процедури оціню-
вання не наводиться, що вважаємо суттєвим 
прорахунком.
Крім того, поліцейською реформою пе-

редбачається, що МВС матиме нові якісні 
критерії та процедури відбору кандидатів 
на службу. Зокрема, крім фізичних якостей 
кандидата, будуть оцінюватися розумові зді-
бності, особливості мотивації і самоконтро-
лю; обачність, знання власних переваг і не-
доліків; здатність розуміти почуття інших і 
вміння впливати на них; уміння будувати і 
підтримувати робочі взаємовідносини; упев-
неність у власних силах, уміння слухати і 
спілкуватися, здатність брати ініціативу на 
себе і підтримувати оптимістичний настрій 
колег; уміння працювати в групі, здатність 
засвоювати нові знання і вміння. Усі етапи 
проходження іспитів будуть фіксуватися на 
відеоносії в присутності представників гро-
мадськості. Кандидати на службу відбирати-
муться за рейтинговою системою [2]. Нове-
лою є й те, що інформація (оголошення) про 
вакантні посади в поліції і про проведення 
конкурсу має бути оприлюднена на офіційно-
му веб-порталі центрального органу управ-
ління поліції, відповідного територіального 
органу поліції. Хоча, як свідчить історичний 
досвід, навіть публічне оголошення ще не га-
рантує «відкритість» конкурсу на посаду.

Висновки
Позитивні наслідки розвитку кадрових 

процедур в Україні нарешті знайшли своє 
втілення в новому Законі України «Про На-
ціональну поліцію», який має змінити підхід 
не лише до кадрових процедур, але й до ін-
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ституту поліції в цілому, підвищуючи рівень 
суспільної довіри до неї, взаємодії з громад-
ськістю та перехід на надання так званих 
«сервісних» поліцейських послуг. Звісно, і 
даний законодавчий документ не позбав-
лений недоліків (відсутність обов’язкового 
конкурсу на посади вищих рівнів, чітких 
процедур ротації, яка й надалі відбувається 
«на розсуд керівництва», відсутність гаран-
тій відкритості конкурсу тощо), які в практи-
ці правозастосування потребуватимуть пере-
гляду й вирішення.
Пропонуємо виділити такі основні істо-

ричні періоди у становленні й розвитку ка-
дрових процедур у правоохоронних органах 
України та новоствореній Національній по-
ліції: 1) радянський період (1922-1990 рр.); 
2) період початкових реформ у незалежній 
України (1991-2000 рр.); 3) період активно-
го розвитку кадрового забезпечення органів 
внутрішніх справ (2000-2010 рр.); 4) пері-
од сучасних кадрових інновацій та реформ, 
пов’язаних зі створенням Національної по-
ліції України (2010-2015 рр.).
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SUMMARY 
In the article the importance of research and 

consideration of the historical and legal expertise 
of the staff procedures in law enforcement in the 
process of reforming is proved. The basic periods, 
and aspects of the historical genesis of staff 
procedures in law enforcement and current state 
of their implementation in the National Police of 
Ukraine are investageted.

АНОТАЦІЯ 
У статті обґрунтовано значущість дослі-

дження та врахування історично-правового 
досвіду кадрових процедур в правоохоронних ор-
ганах у процесі їх реформування. Виокремлено 
основні періоди та досліджені аспекти історич-
ного генезису кадрових процедур у правоохорон-
них органах та сучасного стану їх реалізації в 
Національній поліції України.
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В статье проанализированы особенности 
административно-правового регулирования 
взаимодействия Вооруженных Сил Украи-
ны со средствами массовой информации. 
Установлено, что основной целью такого 
взаимодействия является осуществление де-
мократического гражданского контроля за 
деятельностью военной организации государ-
ства.

Ключові слова: адміністративно-правове регу-
лювання, засоби масової інформації, Збройні Сили 
України, громадянське суспільство, контроль.
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Правовий статус засобів масової інфор-
мації в будь-якій державі виступає індикато-
ром реального стану додержання принципів 
свободи слова, що є невід’ємною ознакою 
наявності демократичних відносин. Сьогод-
ні, коли в Україні триває антитерористична 
операція, особливої важливості набувають 
проблеми взаємодії засобів масової інформа-
ції зі Збройними Силами України, а також 
створення системи ефективного адміністра-
тивно-правового регулювання означеної 
взаємодії. Це обумовлено як роллю ЗМІ як 
інституту громадянського суспільства, при-
значенням якого є об’єктивне висвітлення 
інформації про діяльність органів держави, 
так і особливим статусом Воєнної організації 
держави у сучасних умовах. Вказане обумов-
лює актуальність дослідження особливостей 
адміністративно-правового регулювання 
взаємодії Збройних Сил України із засоба-
ми масової інформації. 

Проблеми діяльності засобів масо-
вої інформації висвітлювалися у робо-
тах І.Арістової, К.Бєлякова, Л.Кузенко, 
О.Лотюк, Т.Чубарук та інших науковців. 
Разом з тим проблематика адміністративно-
правового регулювання взаємодії Збройних 
Сил України із засобами масової інформації 
ще не знайшла достатнього висвітлення на 
теоретико-методологічному рівні, що обу-
мовлює новизну даної статті.
Метою написання статті є визначення 

особливостей, які притаманні адміністра-
тивно-правовому регулюванню взаємодії 
Збройних Сил України із засобами масової 
інформації.
Взаємодія засобів масової інформаціє зі 

Збройними Силами України складається із 
двох основних складових: по-перше, це ви-
світлення подій, пов’язаних із участю Зброй-
них Сил України, тобто оперативне поши-
рення інформації про нові факти (новини); 
по-друге, це висвітлення проблем у сфері на-
ціональної безпеки і оборони, формування 
громадської думки, сприяння підвищенню 
престижу служби захисників Вітчизни, зміц-
ненню довіри суспільства до Збройних Сил 
України, інших складових частин Воєнної 
організації держави (ст. 20 Закону України 
«Про демократичний цивільний контроль 
над Воєнною організацією і правоохорон-
ними органами держави, правоохоронних 
органів») [1]. Ці складові взаємопов’язані та 
відображають основні функції ЗМІ, а саме: 
збирання, обробку й поширення інформа-
ції; формування громадської думки; соціаль-
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ної критики, ідеологічну тощо [2, с. 217; 3, с. 
52; 4, с. 112; 5, с. 39].
Основне завдання засобів масової ін-

формації як суб’єкту цивільного контролю 
над Збройними Силами України (ст. 6 За-
кону України «Про демократичний цивіль-
ний контроль над Воєнною організацією і 
правоохоронними органами держави») по-
лягає у своєчасному, повному і достовірно-
му інформуванні суспільства про діяльність 
Збройних Сил України, інших військових 
формувань, забезпеченні її відповіднос-
ті вимогам Конституції і законів України, 
нормам міжнародного права, завданням за-
безпечення надійної оборони і безпеки дер-
жави [1]. Відповідно до положень статті 20 
Закону України «Про демократичний ци-
вільний контроль над Воєнною організаці-
єю і правоохоронними органами держави» 
ЗМІ у встановленому порядку можуть за-
питувати та безоплатно отримувати від ор-
ганів військового управління, інших органів 
державної влади, організацій, підприємств 
і установ, які належать до Воєнної органі-
зації держави, відкриту інформацію, доку-
менти і матеріали з питань, віднесених до 
їхньої компетенції; поширюють отриману 
інформацію через пресу, радіо, телебачен-
ня, засоби глобальної інформаційної мережі 
Інтернет та в інший спосіб, дотримуючись 
вимог законодавства щодо збереження дер-
жавної таємниці; публікують офіційні відпо-
віді органів державної влади та військового 
управління на матеріали, що були оприлюд-
нені раніше. У свою чергу, органи військо-
вого управління, з метою систематичного 
інформування громадськості про діяльність 
Воєнної організації держави періодично, за 
заздалегідь оприлюдненим розкладом, про-
водять прес-конференції тощо [1].
Враховуючи особливості діяльності 

Збройних Сил України ЗМІ, як суб’єкти ци-
вільного контролю, згідно з вимогами стат-
ті 7 Закону України «Про демократичний 
цивільний контроль над Воєнною організа-
цією і правоохоронними органами держа-
ви», здійснюють свої повноваження у сфері 
контролю з дотриманням встановленого 
законодавством України режиму доступу 
до інформації, яка віднесена до державної 
таємниці, а також обмежень, встановлених 

законом для захисту стратегічних інтересів 
держави, у тому числі в разі введення над-
звичайного і воєнного стану [1]. У той же час 
неможливо не звернути увагу, що нормою 
цієї статті встановлено, що оперативні та 
мобілізаційні плани Збройних Сил України, 
інших військових формувань, оперативно-
розпорядчі дії їх посадових осіб контролю 
з боку громадян та громадських організацій 
не підлягають [1]. З буквального тлумачен-
ня цієї правової норми можна зробити ви-
сновок, що зазначені плани та оперативно-
розпорядчі дії посадових осіб ЗСУ підля-
гають цивільному контролю з боку засобів 
масової інформації, оскільки вони є окре-
мим суб’єктом такого контролю. Проте, з 
огляду на їх основну функцію, що полягає 
в поширенні та оприлюдненні отриманої 
інформації, тобто інформуванні громадян і 
громадянського суспільства, безумовно, ви-
щевказане положення є прогалиною, яка 
підлягає усуненню. 
Разом з тим українське законодавство 

передбачає, що інформація з обмеженим 
доступом може бути поширена, якщо вона 
є суспільно необхідною, тобто є предметом 
суспільного інтересу, і право громадськості 
знати цю інформацію переважає потенційну 
шкоду від її поширення. До такої інформа-
ції законодавець відносить інформацію, що 
свідчить про загрозу державному суверені-
тету, територіальній цілісності України; за-
безпечує реалізацію конституційних прав, 
свобод і обов’язків; свідчить про можливість 
порушення прав людини, введення громад-
ськості в оману, шкідливі екологічні та інші 
негативні наслідки діяльності (бездіяльнос-
ті) фізичних або юридичних осіб тощо (ст. 29 
Закону України «Про інформацію») [6].
Порядок висвітлення діяльності Зброй-

них Сил України з боку засобів масової ін-
формації регулюються низкою нормативно-
правових актів. Так, Законом України від 
23.09.1997 № 539/97-ВР «Про порядок ви-
світлення діяльності органів державної вла-
ди та органів місцевого самоврядування в 
Україні засобами масової інформації» визна-
чається порядок всебічного і об’єктивного 
висвітлення діяльності будь-яких органів 
державної влади засобами масової інформа-
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ції і захисту їх від монопольного впливу ор-
ганів тієї чи іншої гілки державної влади [7]. 
До загальних засад висвітлення діяль-

ності органів державної влади ЗМІ зазна-
чений Закон відносить право висвітлювати 
всі аспекти діяльності органів державної 
влади. При цьому органи державної влади 
зобов’язані надавати ЗМІ повну інформацію 
про свою діяльність через свої інформаційні 
служби, забезпечувати журналістам вільний 
доступ до неї, крім випадків, передбачених 
Законом України «Про державну таємни-
цю», не чинити на них будь-якого тиску і 
не втручатися в їх виробничий процес. За-
соби масової інформації можуть проводити 
власне дослідження і аналіз діяльності ор-
ганів державної влади та органів місцевого 
самоврядування, їх посадових осіб, давати 
їй оцінку, коментувати. Право висвітлення і 
коментування діяльності органів державної 
влади, подій державного життя в Україні 
гарантується Конституцією, цим Законом, 
іншими законами України (ст. 2) [7]. Так, до 
таких гарантій, наприклад, відноситься за-
кріплене в Законі України «Про друковані 
засоби масової інформації (пресу) в Україні» 
право на одержання масової інформації че-
рез друковані засоби масової інформації, а 
саме: кожен має право на оперативне одер-
жання через друковані засоби масової інфор-
мації публічно поширюваної інформації про 
діяльність державних органів і організацій, 
об’єднань громадян та їх посадових осіб, а 
також інших відомостей, необхідних для ре-
алізації ними своїх прав, свобод і законних 
інтересів, здійснення завдань і функцій [8].
Окремо регламентовано вищевказаним 

Законом висвітлення діяльності органів дер-
жавної влади інформаційними агентствами, 
які на договірних засадах можуть збирати, 
обробляти, створювати, готувати до поши-
рення офіційну інформацію про діяльність 
органів державної влади, випускати і роз-
повсюджувати інформаційну продукцію про 
діяльність цих органів (ст.8) [7]. 
У цілому правові основи діяльності в 

Україні інформаційних агентств та їх міжна-
родного співробітництва закріплені норма-
ми Закону України від 28.02.1995 № 74/95-
ВР «Про інформаційні агентства». Їх права 
та обмеження аналогічні загальним засадам 

для всіх видів засобів масової інформації    (ст.
ст. 2, 3 ЗУ «Про інформаційні агентства») [9].
Незалежно від виду ЗМІ (державні, гро-

мадські, незалежні тощо) форми здійснення 
висвітлення діяльності центральних органів 
виконавчої влади, у т.ч. Міністерства обо-
рони України, для них загальні, а саме: офі-
ційні повідомлення, репортажі, коментарі 
та інтерв’ю керівників, прес-конференції, 
брифінги, «круглі столи», щотижневі інфор-
маційні аналітичні передачі (ст. 11 Закону 
України «Про порядок висвітлення діяль-
ності органів державної влади та органів 
місцевого самоврядування в Україні засоба-
ми масової інформації») [7]. 
Однак, як зауважує Міністерство юстиції 

України при наданні роз’яснення щодо пра-
вових засад діяльності журналістів в Україні, 
на практиці нерідко виникають проблеми 
щодо доступу журналістів до необхідної їм 
інформації. Тому з метою створення спри-
ятливих умов для здійснення журналіста-
ми, працівниками засобів масової інформа-
ції професійної діяльності суб’єкт владних 
повноважень може здійснювати їх акреди-
тацію. При цьому у роз’ясненні підкреслю-
ється положення статті 26 Закону України 
«Про інформацію», що усі дії, пов’язані з 
акредитацією, ґрунтуються на принципах 
відкритості, рівності, справедливості з ме-
тою забезпечення права громадськості на 
одержання інформації через засоби масової 
інформації [10; 6]. 
Акредитація журналіста, працівника за-

собу масової інформації здійснюється без-
оплатно на підставі його заяви або подання 
засобу масової інформації. Суб’єкти владних 
повноважень, що здійснили акредитацію 
журналістів, працівників засобів масової ін-
формації, зобов’язані сприяти проваджен-
ню ними професійної діяльності; завчасно 
сповіщати їх про місце і час проведення 
сесій, засідань, нарад, брифінгів та інших 
публічних заходів; надавати їм інформацію, 
призначену для засобів масової інформації; 
а також сприяти створенню умов для здій-
снення запису і передачі інформації, прове-
дення інтерв’ю, отримання коментарів по-
садових осіб (ст. 26 ЗУ «Про інформацію»; 
ст. 31 Закон СРСР «Про пресу та інші засо-
би масової інформації») [6; 11]. Так, напри-
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клад, у 2015 році Міністерством оборони 
України були проведені брифінги на теми: 
«Реформа харчового забезпечення Зброй-
них Сил України»; «Діяльність Служби вну-
трішнього аудиту Збройних Сил України у 
2015 році», «Український Донбас як полігон 
для випробування збройними силами Росій-
ської Федерації новітнього озброєння та за-
боронених боєприпасів» та ін. [12].
Крім того, положеннями статті 26 Закону 

України «Про інформацію» закріплено, що 
порядок акредитації, визначений суб’єктом 
владних повноважень, підлягає оприлюд-
ненню [6]. Так, на офіційному веб-сайті Мі-
ністерства оборони України оприлюднено 
порядок оформлення та використання прес-
карт представниками ЗМІ щодо висвітлен-
ня діяльності Збройних Сил України в зоні 
АТО, який складається із трьох кроків:-
1) акредитація в Службі безпеки України;-
2) оформлення прес-карти в прес-центрі 
АТО; 3) її безпосереднє отримання. Сама 
прес-карта є персоналізованим документом, 
який засвідчує права представників засобів 
масової інформації щодо виконання редак-
ційних завдань у районі проведення анти-
терористичної операції, а також у районах 
виконання завдань та дислокації військових 
частин ЗСУ та /або підрозділів з їх складу. 
При її отриманні представник ЗМІ та допо-
міжний (технічний) персонал повинні під-
писати письмові зобов’язання щодо дотри-
мання встановлених правил перебування (у 
тому числі проведення зйомок) на об’єктах 
ЗСУ в районі проведення АТО; нерозголо-
шення інформації, яка може завдати шкоди 
у виконанні завдань військовослужбовцями 
ЗСУ, дотримання встановленого законодав-
ством України режиму доступу до інформації, 
яка віднесена до державної таємниці, іншої 
інформації з обмеженим доступом тощо [13].
У цілому порядок акредитації журна-

лістів, працівників засобів масової інфор-
мації для допуску до структурних підрозді-
лів апарату Міністерства оборони України, 
Генерального штабу Збройних Сил Украї-
ни, інших органів військового управління, 
з’єднань, військових частин, військових на-
вчальних закладів, військових навчальних 
підрозділів вищих навчальних закладів, 
установ і організацій Збройних Сил Укра-

їни, а також підприємств, установ та орга-
нізацій, що належать до сфери управління 
Міністерства оборони України регламен-
тується Інструкцією про порядок допуску 
журналістів, працівників засобів масової ін-
формації на об’єкти Міністерства оборони 
України та Збройних Сил України, затвер-
дженою наказом Міноборони України від 
14.06.2012 № 399 [14].
Встановлені вказаною Інструкцією обме-

ження щодо журналістів та працівників ЗМІ 
викликана особливостями діяльності Мініс-
терства оборони та Збройних Сил України, 
а також стратегічним значенням їх об’єктів. 
Так, на останні допускаються тільки акре-
дитовані в установленому цією Інструкцією 
порядку журналісти та працівники ЗМІ. 
Причому, як підкреслюється в Інструкції: з 
метою всебічного і об’єктивного висвітлен-
ня діяльності Міноборони та ЗС України, 
а також сприяння демократичному цивіль-
ному контролю над Воєнною організацією 
держави та створенню позитивного іміджу 
ЗС України у суспільстві [14].
Організацію акредитації журналістів, 

пра цівників ЗМІ для відвідування об’єктів 
Міноборони та ЗС України та взаємодію з 
ними здійснюють: Управління комунікацій 
та преси Міністерства оборони України, а 
також відповідні прес-служби Генерального 
штабу Збройних Сил України, видів (сил), 
оперативних командувань. Безпосеред-
ній допуск на об’єкти здійснюють коман-
дири (начальники) об’єктів Міноборони та 
Збройних Сил України на підставі резолю-
ції, наданої відповідною посадовою особою 
(на відвідування всіх об’єктів Міноборони 
та ЗС України – Міністром оборони Укра-
їни; на відвідування структурних підроз-
ділів апарату Міноборони, інших органів 
військового управління, військових частин, 
військових навчальних закладів та ін. - його 
відповідними заступниками щодо об’єктів 
діяльність яких вони спрямовують та конт-
ролюють; на відвідування структурних під-
розділів Генерального штабу Збройних Сил 
України, інших органів військового управ-
ління, з’єднань, військових частин тощо - 
начальником Генерального штабу - Голов-
нокомандувачем Збройних Сил України; на 
відвідування органів військового управлін-
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ня, з’єднань, військових частин тощо - ко-
мандувачем видів ЗС України, якому вони 
підпорядковані та ін.), документів, що за-
свідчують особу та належність журналіста, 
працівника ЗМІ до засобу масової інфор-
мації, прес-карти тощо. У разі можливості 
порушення режиму секретності на об’єктах 
Міноборони та Збройних Сил України; про-
ведення на їх об’єктах потенційно небезпеч-
них заходів бойової підготовки із залучен-
ням особового складу та військової техніки; 
проведення на вказаних об’єктах обсервації 
або карантину журналістам та працівникам 
ЗМІ надається відмова в акредитації та до-
ступі до цих об’єктів [14].
Також Інструкцією про порядок допус-

ку журналістів, працівників засобів масової 
інформації на об’єкти Міністерства оборони 
України та Збройних Сил України перед-
бачена можливість тимчасового відряджен-
ня представників ЗМІ до військових частин 
ЗС України з метою оперативнішого та по-
внішого висвітлення діяльності останніх, їх 
підготовки та застосування, участі в прове-
денні антитерористичних операцій тощо. 
Зазначений формат взаємодії представни-
ків засобів масової інформації із Збройними 
Силами України передбачає виконання ре-
дакційних завдань ЗМІ шляхом постійного 
знаходження (або протягом визначеного 
часу) їх представників у районах дислокації 
та виконання завдань військовою частиною. 
При цьому представники ЗМІ безпосеред-
ньо знаходяться у розташуванні визначених 
підрозділів, маючи можливість виконува-
ти редакційні завдання. Такі відрядження 
здійснюється за погодженням з Міністром 
оборони України [14].
Безпосередній порядок відрядження 

засобами масової інформації журналістів у 
місця надзвичайних подій та умови їх ді-
яльності в цих відрядженнях регламенту-
ється правовими нормами Закону України 
«Про державну підтримку засобів масової 
інформації та соціальний захист журналіс-
тів», якими, зокрема, встановлено, що ЗМІ 
зобов’язані забезпечувати відряджених 
журналістів та інших працівників належ-
ними документами, знаковими, сигнальни-
ми та іншими засобами позначення особи 
представника преси (ст. 15) [15]. Крім того, 

нормами статті 15 зазначеного Закону за-
кріплені зобов’язання журналістів (учасни-
ків творчої групи), які працюють у місцях 
збройних конфліктів, вчинення терорис-
тичних актів, щодо дотримання вимог про 
нерозголошення планів спеціальних підроз-
ділів, не допущення фактичної пропаганди 
дій терористів та інших злочинних груп, їх-
ніх вчинків і заяв, спеціально інспірованих 
для засобів масової інформації, не створення 
штучної психологічної напруги в суспільстві 
та ін. [15].
Для полегшення роботи цивільних жур-

налістів та працівників ЗМІ щодо висвітлен-
ня проведення антитерористичної операції 
Міністерством оборони України щотижнево 
(через Прес-центр АТО) формується список 
цивільних журналістів, працівників ЗМІ, 
які виявили бажання працювати на об’єктах 
Збройних Сил України в зоні проведення 
антитерористичної операції. Цей список до-
водиться телеграмою до кожного сектору та 
чергової служби кожного підрозділу в зоні 
проведення АТО. На кожному з визначених 
об’єктів ЗС України призначаються відпо-
відні посадові особи. При перетині блокпос-
тів тощо перевірка здійснюється через від-
повідну чергову службу за списком, сформо-
ваним Прес-центром АТО [16].
Крім того, в листопаді 2015 року на базі 

Міжнародного центру миротворчості та 
безпеки Національної академії сухопутних 
військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного 
(Львівська область) відбулись тренінги для 
українських журналістів з безпеки під час 
роботи у «гарячих точках» та зонах конфлік-
ту (Hostile Environment Awareness Training). 
Зазначені тренінги проведені в рамках 
спільного проекту Міністерства оборони 
України, Координатора проектів ОБСЄ 
в Україні та Інституту масової інформації 
«Розвиток в Україні журналістики з відпові-
дальним підходом до висвітлення конфлік-
тів» (Supporting Confl ict-Sensitive Journalism in 
Ukraine). Вони включали такі теми, як пла-
нування подорожі та оцінка ризиків; про-
ходження контрольно-пропускних пунктів; 
підготовка до прямого включення з «гаря-
чої точки»; як працювати журналісту в умо-
вах обстрілу та під перехресним вогнем та 
ін. [17; 18].
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Отже, з огляду на особливості адміністра-
тивно-правого статусу засобів масової інфор-
мації як інституту громадянського суспіль-
ства та як суб’єкта взаємодії зі Збройними 
Силами України, можна побачити, що має 
місце детальна регламентація їх діяльності. 
При цьому деякі правові норми, у зв’язку з 
відсутністю належного механізму контролю, 
носять формальний та декларативний, а іно-
ді й антидемократичний характер, а крім 
того, не відповідають об’єктивним реаліям. 
Детальне адміністративно-правове ре-

гулювання взаємодії ЗМІ зі Збройними 
Силами України в цілому є обґрунтованим 
у зв’язку зі специфічною роллю останніх у 
державі і суспільстві. А безпосередньо у цей 
час, з урахуванням наявності збройного кон-
флікту на Сході України, це життєво необ-
хідно для збереження цілісності та незалеж-
ності нашої держави. Водночас, неможливо 
не звернути увагу на положення Інструкції 
про порядок допуску журналістів, праців-
ників засобів масової інформації на об’єкти 
Міністерства оборони України та Збройних 
Сил України щодо мети акредитації жур-
налістів, а саме, з одного боку, «всебічного 
і об’єктивного висвітлення діяльності Мі-
ноборони та ЗС України», з іншого, «ство-
рення позитивного іміджу» Збройних Сил 
України. Незважаючи на те, що ЗМІ впли-
вають на формування громадської думки, 
створення власного позитивного іміджу - це 
перш за все завдання самих Міністерства 
оборони України і Збройних Сил України 
та їх прес-служб. Якщо на практиці «пози-
тивний імідж» відсутній, то тоді «всебічне і 
об’єктивне висвітлення» стає декларацією 
та нівелює роль ЗМІ як інституту громадян-
ського суспільства. 
На підставі викладеного вище можна 

зробити висновок, що особливості адмі-
ністративно-правового регулювання вза-
ємодії Збройних Сил України із засобами 
масової інформації полягають у наступно-
му: 1) основною, законодавчо визначеною 
метою такої взаємодії є здійснення демо-
кратичного цивільного контролю за ді-
яльністю Воєнної організації держави; 2) 
ЗМІ у своїй діяльності зобов’язані дотри-
муватися встановленого законодавством 
України режиму доступу до інформації, 

яка віднесена до державної таємниці, а та-
кож обмежень, встановлених законом для 
захисту стратегічних інтересів держави, у 
тому числі в разі введення надзвичайного 
і воєнного стану; 3) відомчими норматив-
но-правовими актами Міністерства оборо-
ни України та Генерального Штабу Зброй-
них Сил України визначено низку засобів 
сприяння здійснення представниками ЗМІ 
своїх функцій у районах проведення анти-
терористичної операції на Сході України, у 
тому числі пов’язаних із забезпеченням їх 
безпеки; 4) положення деяких норматив-
но-правових актів у досліджуваній сфері 
не повністю узгоджуються з конституційно 
визначеним принципом свободи слова, що 
має бути враховано у нормотворчій роботі 
за даним напрямом.
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SUMMARY 
The article analyzes the features of 

administrative-legal regulation of cooperation of 
the Armed Forces of Ukraine with the media. It was 
found that the main goal of such cooperation is the 
implementation of democratic civilian control over 
the military organization of the state activities.

АНОТАЦІЯ 
У статті проаналізовано особливості адмі-

ністративно-правового регулювання взаємодії 
Збройних Сил України із засобами масової ін-
формації. З’ясовано, що основною метою такої 
взаємодії є здійснення демократичного цивіль-
ного контролю за діяльністю Воєнної організа-
ції держави.
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Ì²ÆÍÀÐÎÄÍÈÉ ÄÎÑÂ²Ä ÇÀÁÅÇÏÅ×ÅÍÍß 
²ÍÔÎÐÌÀÖ²ÉÍÎ¯ ÁÅÇÏÅÊÈ ÄÅÐÆÀÂÈ

В статье исследован зарубежный опыт 
обеспечения информационной безопасности 
государства, рассмотрены и обобщены суще-
ствующие подходы к определению сущности 
понятия «информационная война» и предло-
жено авторское определение указанного поня-
тия. Выделены основные вызовы и угрозы на-
циональным интересам в информационной 
сфере Украины в условиях глобализации. Сде-
лан вывод о целесообразности имплементации 
международного опыта, стандартов и требо-
ваний ЕС в национальное законодательство 
и разработан ряд методов предупреждения, 
диагностики и нейтрализации информацион-
ных угроз в информационном пространстве 
Украины. 
Ключові слова. Інформаційне суспільство, ін-

формаційна війна, виклики і загрози національним 
інтересам в інформаційній сфері, інформаційна без-
пека держави.

 ÄÎËÆÅÍÊÎ Êîñòÿíòèí ²âàíîâè÷ - çäîáóâà÷ êàôåäðè çàãàëüíîïðàâîâèõ 
äèñöèïë³í ôàêóëüòåòó ïðàâà òà ìàñîâèõ êîìóí³êàö³é Õàðê³âñüêîãî íàö³îíàëüíîãî 
óí³âåðñèòåòó âíóòð³øí³õ ñïðàâ 

ÓÄÊ 354.42/.44

Постановка проблеми
Глобалізація інформаційних процесів, 

розвиток телекомунікаційних мереж і зрос-
тання інформатизації суспільства зумовили 
виникнення викликів і загроз нового типу 
національним інтересам в інформаційній 
сфері. Зокрема, інформація, яка вільно роз-
повсюджується в інформаційній сфері, може 
бути суттєвим чинником впливу на соціаль-
ну, духовну, економічну та політичну сфери 
суспільного життя, надає нові можливості для 
маніпулювання свідомістю людини поза наці-
ональних інтересів. Важливу роль, яку віді-

грає інформація у сучасному світі, підкреслює 
і американський дослідник М. Маклюен у сво-
їй роботі «War and Peace in the Global Village». 
На його думку глобалізація інформаційних 
ресурсів стає визначальним фактором існу-
вання та виживання сучасної цивілізації, а «іс-
тинно тотальна війна – це війна за допомогою 
інформації» [1]. Зміна ролі і місця України на 
світовій політичній арені та військова агресія 
з боку Росії зумовлюють необхідність вивчен-
ня зарубіжного досвіду протидії викликам 
і загрозам в інформаційній сфері та обґрун-
тування можливості його використання для 
вдосконалення законодавства, що регулює 
інформаційну безпеку в Україні.

Аналіз останніх досліджень і публікацій
Питанням правового регулювання ін-

формаційної безпеки держави присвя-
чено праці таких вчених, як: І. Арістова, 
О. Додонов, В. Горбулін, О. Бандурка, 
В. Богуш, Г. Крючков, О. Литвиненко, 
Є. Макаренко, Б. Кормич, М. Сабан, Н. 
Савінова, В. Семиноженко, Д. Сулацький, 
С. Янишевський, а також зарубіжних вчених 
– С. Закурдаєва, Н. Ковальова, В. Копилова, 
В. Лопатіна та ін. Більшість робіт присвяче-
ні нормативно-правовому регулюванню сус-
пільних відносин в інформаційному середо-
вищі, окремим аспектам державної внутріш-
ньої й зовнішньої інформаційної політики. 
Однак, попри значний науковий доробок по-
передніх досліджень з наведеної проблемати-
ки питання нормативно-правового забезпе-
чення інформаційної безпеки з урахуванням 
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зарубіжного досвіду не було достатньо опра-
цьоване, що потребує подальших наукових 
розробок у цій сфері.

Постановка завдання
Метою цієї статті є дослідження міжна-

родного досвіду забезпечення інформацій-
ної безпеки держави та обґрунтування мож-
ливості його імплементації в законодавство 
України з метою розбудови інформаційного 
суспільства та інтеграції України у світовий 
інформаційний простір.

Виклад основного матеріалу
Створення потенціалу інформаційної сфе-

ри України для протидії зовнішнім викликам 
і загрозам та захисту життєво важливих ін-
тересів людини і громадянина, суспільства і 
держави неможливе без вдосконалення адмі-
ністративно-правових аспектів забезпечення 
інформаційної безпеки з урахування міжна-
родного досвіду у цій сфері. Це пояснюється 
тим, що протягом останніх років інформація 
стала потужним інструментом впливу на сус-
пільну думку у політичній, економічній та ін-
ших сферах суспільного життя.
Усвідомлення глобального рівня інфор-

маційної безпеки зумовило прийняття сві-
товими державами низки довгострокових 
державних програм, спрямованих на забез-
печення захисту національних інтересів, зо-
крема: концепцію міжнародної інформацій-
ної безпеки (ПАР, 1996 р.); Резолюцію 53-ої 
сесії ГА ООН 53/70 від 4 грудня 1998 р.; 
нову військову доктрину збройних сил США 
(Концепція Force ХХІ, 1996 р.). 
У зазначених нормативних актах було 

визначено інформаційну проблему як між-
народну та зазначено, що питання захисту 
національних інтересів має бути врегульова-
не не тільки на рівні законодавства окремих 
держав, а й нормами міжнародного права; 
закріплено принципи безпеки глобальних 
інформаційних систем, а також підкреслено 
загрозу створення інформаційної зброї як 
засіб ведення інформаційної війни, визнано 
кіберпростір як складову театру воєнних дій. 
У загальному вигляді інформаційну війну 

(англ. Information War) визначають як вико-
ристання і управління інформацією з метою 
набуття конкурентоздатної переваги над 

супротивником. Інформаційна війна може 
включати в себе: збір тактичної інформації; 
забезпечення безпеки власних інформацій-
них ресурсів; поширення пропаганди або 
дезінформації, щоб деморалізувати військо 
та населення ворога; підрив якості інформа-
ції супротивника і попередження можливос-
ті збору інформації супротивником. Часто 
інформаційна війна ведеться в комплексі з 
кібер- та психологічною війнами з метою 
ширшого охоплення цілей, із залученням 
радіоелектронної боротьби та мережевих 
технологій. Основним засобом ведення ін-
формаційної війни є інформаційна зброя. 
Інформаційна війна ведеться шляхом інфор-
маційних операцій [2]. 
Як зазначає китайський військовий аналі-

тик Ван Пуфена, інформаційна війна є про-
дуктом епохи інформації, який у бою часто 
використовує інформаційну технологію й ін-
формаційну зброю [3]. На думку Уін Швартоу, 
інформаційна війна є електронним конфлік-
том, де інформація є стратегічним здобутком, 
який варто захопити чи знищити [4]. Вперше 
термін «інформаційна війна» було застосова-
но під час війни у Перській затоці в 1991 р. 
і визначено на законодавчому рівні у дирек-
тиві Комітету начальників штабів Міністерства 
оборони США № 30-93. Починаючи з 1991 р. 
інформаційна зброя почала розглядатися як 
новий вид глобальної зброї масового уражен-
ня, використання якої несе катастрофічні на-
слідки. За даними США, в 120 країнах світу 
ведуться розробки інформаційної зброї. 
А. Фісун виокремлює шість основних під-

ходів до розуміння сутності поняття «інфор-
маційна війна», зокрема:

– соціально-комунікативний підхід, згідно 
з цим поняття інформаційної війни зводиться 
до окремих інформаційних заходів, інформа-
ційних способів і засобів корпоративної кон-
куренції, а сама інформаційна війна розгляда-
ється як закономірне явище сучасного світу;

– психологічний підхід, згідно з яким 
основна суть інформаційної війни – це систе-
ма засобів і способів психологічного впливу 
на масову свідомість з метою спрямування її у 
вигідному для суб’єкта впливу напрямі;

– військово-прикладний підхід, відповід-
но до якого інформаційна агресія відноситься 
до військового протиборства і розглядається 
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як комплексне спільне застосування сил і за-
собів інформаційної й збройної боротьби;

– державно-інструментальний підхід, у 
рамках якого інформаційна війна розгляда-
ється як засіб зовнішньої і внутрішньої полі-
тики;

– геополітичний підхід, представники 
якого вважають інформаційну війну явищем 
зовні мирного періоду міждержавного проти-
борства, що дозволяє вирішувати зовнішньо-
політичні завдання несиловим у традиційно-
му розумінні шляхом;

– віртуально-кібернетичний підхід – ін-
формаційна війна розглядається як сукуп-
ність технічних, програмних та інших засобів, 
які використовуються у віртуальному просто-
рі, з метою ураження інформаційних систем 
супротивника, а також з метою максимально 
швидкого розповсюдження інформації [5].
Світові держави визначають інформацій-

ну війну як складову воєнної доктрини, ви-
користання якої надає суттєві переваги для 
впливу на міжнародне співтовариство та для 
боротьби за геополітичні інтереси. Як сег-
менти інформаційної війни можна визначити 
суспільну свідомість громадян; органи дер-
жавного управління та перші особи держави; 
підрив бойового духу військ супротивника. 
В умовах глобалізації інформаційного 

простору світові держави зосереджують свою 
увагу на розробці стратегій інформаційного 
протиборства. У міжнародній практиці виді-
ляють п’ять моделей системи глобальної ін-
формаційної безпеки: 

- Модель А – створення абсолютної сис-
теми захисту країни-інформаційного лідера 
проти будь-якого виду наступальної інформа-
ційної зброї, що обумовлює об’єктивні пере-
ваги в потенційній інформаційній війни, зму-
шує інші країни шукати альянсу у військово-
інформаційних діях з країною-інфолідером; 

- Модель В – створення значної переваги 
державами-потенційного ініціатора інформа-
ційної війни в наступальних видах озброєнь, 
знешкодження систем захисту державами-
противника засобами інформаційного впли-
ву, координація дій із союзними державами 
з використаннями визначених засобів інфор-
маційної зброї для ідентифікації джерел і ти-
пів інформаційних загроз; 

- Модель С – наявність кількох країн-ін-
фолідерів та потенційного протиборства між 
ними, визначення фактору стримування екс-
пансії інформаційних загроз, забезпечення в 
перспективі домінування однієї з держав у 
сфері міжнародної інформаційної безпеки з 
можливостями значного впливу на глобальну 
інфосферу та переважного права вирішення 
проблем глобального світопорядку; 

- Модель D – усі конфліктуючі сторони ви-
користовують транспарентність інформації 
для формування ситуативних альянсів, для 
досягнення переваг локальних рішень, які 
спроможні заблокувати технологічне лідер-
ство, для використання можливостей інфор-
маційної інфраструктури на окремих терито-
ріях з метою організації внутрішнього кон-
флікту між опозиційними силами(політичні, 
сепаратистські, міжнаціональні конфлікти) 
для проведення міжнародних антитерорис-
тичних інформаційних операцій; 

- Модель Е – протиборство світової спіль-
ноти та міжнародної організованої злочин-
ності, здатної контролювати перебіг політич-
них, економічних, суспільних і, зрештою, ци-
вілізаційних процесів [6].
На сьогодні в Україні відсутнє правове ви-

значення поняття «інформаційна війна», хоча 
воно дуже активно використовується перши-
ми особами держави та державними службов-
цями для характеристики ситуації, що скла-
лася на Сході країни. Узагальнення розгля-
нутих підходів дозволяє запропонувати таке 
визначення поняття «інформаційна війна» 
- комплекс засобів психологічного впливу на 
суспільну свідомість на підставі використання 
інформаційних ресурсів за допомогою інфор-
маційної інфраструктури з метою формування 
громадської думки, розпалювання регіональ-
них та етнічних конфліктів, набуття переваги 
над супротивником у всіх або окремих сферах 
суспільного життя. Запропоноване визначен-
ня необхідно закріпити у нормативно-право-
вих актах щодо врегулювання інформаційної 
безпеки та визначити інформаційну війну як 
загрозу національним інтересам України в 
умовах глобалізації та розробити комплекс 
методів її ведення на державному рівні. 
Безперечним є факт, що найбільш враз-

ливою для інформаційних впливів є суспіль-
на свідомість, а основними суб’єктами впли-
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ву на суспільну свідомість та формування 
громадської думки виступають ЗМІ, мережа 
Інтернет, медіа та радіомовлення, реклама 
тощо. Виходячи з цього, світова практика за-
безпечення захисту національних інтересів в 
інформаційній сфері розділяє систему інфор-
маційної безпеки на дві основні підсистеми 
– інформаційно-технічну (комп’ютерні при-
строї, інформаційні мережі, програми) та ін-
формаційно-психологічну (засоби масової ін-
формації, громадські організації, дипломатія) 
[7].
Відповідно до проекту Концепції інфор-

маційної безпеки України до загроз націо-
нальним інтересам в інформаційній сфері на-
лежать: загрози комунікативного характеру 
в сфері реалізації потреб людини і громадя-
нина, суспільства та держави щодо продуку-
вання, споживання, розповсюдження та роз-
витку національного стратегічного контенту 
та інформації; загрози технологічного харак-
теру у сфері функціонування та захищеності 
кібернетичних, телекомунікаційних та інших 
автоматизованих систем, що формують мате-
ріальну (технічну, інструментальну) основу 
внутрішньодержавного інформаційного про-
стору [8]. 
Узагальнення наукових досліджень з да-

ної проблематики дозволяє визначити такі 
основні виклики і загрози національним ін-
тересам в інформаційній сфері в Україні:
повільне усвідомлення наслідків впливу 

інформаційної пропаганди (як це сталося в 
Криму та на Сході України) та відсутність ді-
євих правових механізмів запобігання нега-
тивним інформаційно-психологічним впли-
вам на свідомість людини;
відсутність системного підходу до адміні-

стративно-правового забезпечення захисту 
національних інтересів (правова неврегульо-
ваність окремих питань, наприклад, щодо 
захисту інформації, що передається в мережі 
Internet, поширюється через ЗМІ, телебачен-
ня тощо, запобігання поширенню неправди-
вої або викривленої інформації, що може на-
нести шкоду репутації людини або держави 
загалом); 
інформаційна експансія іноземних ком-

паній на ринок інформаційних послуг і, як 
наслідок, отримання інструментів впливу на 

інформаційну політику України та суспільну 
свідомість;
непрозорість відносин власності стосовно 

ЗМІ та медіа, їх концентрація в межах полі-
тичних сил; 
недосконалість законодавства щодо пра-

вового регулювання питань обігу та охорони 
персональних даних; неврегульованість пи-
тань щодо настання юридичної відповідаль-
ності за скоєння злочинів та інших правопо-
рушень в інформаційній сфері тощо.
В Україні нормативно-правові аспекти 

протидії викликам і загрозам в інформаційній 
сфері закріплені у законах «Про інформацію», 
«Про телекомунікації», «Про захист інформа-
ції в інформаційно-телекомунікаційних сис-
темах», «Про основи національної безпеки», 
«Про державну таємницю», «Про Суспільне 
телебачення і радіомовлення України» тощо. 
Для врегулювання питання забезпечення 
захисту національних інтересів в інформа-
ційній сфері у процесі співпраці України і 
ЄС була підписана Угода між Україною та 
Європейським Союзом про процедури безпе-
ки, які стосуються обміну інформацією з об-
меженим доступом.
Однак, неврегульованими на законодав-

чому рівні залишаються питання, пов’язані з 
формуванням державної інформаційної полі-
тики України, регулювання інформаційного 
простору України, розбудовою інформаційної 
інфраструктури, використанням інформацій-
них ресурсів для забезпечення інформацій-
ної безпеки держави тощо. Потребують за-
твердження нормативно-правові акти щодо 
застосування сил і засобів системи інформа-
ційної безпеки при запровадженні заходів 
активного характеру, також визначення ін-
формаційних загроз і викликів для держави 
у всіх сферах суспільного життя. 
Враховуючи зростання викликів та загроз 

національним інтересам України, зокрема, з 
боку Російської Федерації, Указом Президента 
України від 01.05.2014 р. №449/2014 ухва-
лено Рішення Ради національної безпеки і 
оборони України «Про заходи щодо вдоско-
налення формування та реалізації держав-
ної політики у сфері інформаційної безпеки 
України», в якому зазначено необхідність:

- розроблення і внесення змін до деяких 
законів України щодо протидії інформацій-
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ній агресії іноземних держав, передбачив-
ши, зокрема, визначення механізму протидії 
негативному інформаційно-психологічному 
впливу, запровадження для іноземних засо-
бів масової інформації системи інформування 
та захисту журналістів, які працюють у місцях 
збройних конфліктів, вчинення терористич-
них актів, при ліквідації небезпечних злочин-
них груп; 

- розроблення та подання на розгляд Ради 
національної безпеки і оборони України про-
ект нової редакції Доктрини інформаційної 
безпеки України; 

- опрацювання питання щодо створення 
національної захищеної операційної систе-
ми, національного антивірусного програмно-
го забезпечення, спеціальних програмних і 
технічних засобів захисту державних інфор-
маційних ресурсів та інформаційно-комуніка-
ційних мереж;

- уживання заходів щодо забезпечення 
поширення об’єктивних відомостей про сус-
пільно-політичну ситуацію в Україні, зокре-
ма, шляхом створення відповідного медіа-
холдингу для підготовки якісного конкурен-
тоздатного інформаційного продукту [9].
До складу системи інформаційної безпеки 

України можна віднести: 
- органи державної влади із забезпечення 

інформаційної безпеки, а саме: органів управ-
ління системою інформаційної безпеки та 
органів виявлення інформаційних загроз та 
протидії інформаційній війні; 

- методи попередження, діагностики та 
нейтралізації інформаційних загроз; 

- інформаційні та громадські центри;
- системи заходів протидії інформаційним 

загрозам та механізму їх запровадження.
Як показує досвід розвинених держав, ор-

гани державної влади із забезпечення інфор-
маційної безпеки доцільно поділити на дві 
групи: органи управління системою інфор-
маційної безпеки та органи виявлення інфор-
маційних загроз та протидії інформацій війні. 
Управління системою інформаційної безпе-
ки здійснює окремий керівний орган, який 
активно взаємодіє з органами виявлення ін-
формаційних загроз та протидії інформацій-
ній війні, кожному з яких відведена окрема 
функція в загальній системі інформаційних 
заходів. В Україні ці повноваження можна 

покласти на Міністерство інформаційної по-
літики України. 
До органів виявлення інформаційних 

загроз та протидії інформаційній війні мож-
на віднести: Державну службу спеціально-
го зв’язку та захисту інформації України, 
Службу безпеки України, Національну полі-
цію України, Міністерство оборони України, 
Службу зовнішньої розвідки України, 
Міністерство транспорту та зв’язку України, 
Державну прикордонну службу України, 
Державний комітет з питань телебачення і 
радіомовлення України. Функції усіх органів 
державної влади із забезпечення інформа-
ційної безпеки повинні бути визначені наці-
ональним законодавством.
До методів попередження, діагностики 

та нейтралізації інформаційних загроз можна 
віднести такі: постійну модернізацію норма-
тивно-правової бази функціонування систе-
ми інформаційної безпеки; розмежування 
повноважень органів державної влади із за-
безпечення інформаційної безпеки; розроб-
ку системи моніторингу стану інформаційної 
безпеки; розробку пропозицій із створення 
сприятливих умов виходу з критичного стану 
вітчизняних галузей промисловості, що виро-
бляють засоби інформатизації і захисту інфор-
мації; аналіз техніко-економічних параметрів 
вітчизняних і закордонних програмно-тех-
нічних засобів забезпечення інформаційної 
безпеки і вибір перспективних напрямків 
розвитку вітчизняної техніки; розробку сис-
теми економічних і статистичних показників, 
що характеризують ефективність функціо-
нування системи забезпечення інформацій-
ної безпеки; дослідження критеріїв і методів 
оцінки ефективності системи інформаційної 
безпеки тощо [10].
Прикладами успішно функціоную-

чих закордонних інформаційних центрів 
є Rand (Research ANd Development, США), 
Військовий університет національної оборо-
ни, громадських центрів – Центр стратегічних 
i міжнародних досліджень, Американський 
підприємницький інститут, Фонд спадщини, 
Атлантична Рада, Центр з національної полі-
тики та інші.
Система заходів протидії інформаційним 

загрозам повинна включати як заходи, спря-
мовані на поширення об’єктивних відомосей  
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АНОТАЦІЯ 
У статті досліджено зарубіжний досвід за-

безпечення інформаційної безпеки держави, 
розглянуто та узагальнено існуючі підходи до 
визначення сутності поняття «інформаційна 
війна» та запропоновано авторське визначен-
ня зазначеного поняття. Виокремлено основні 
виклики і загрози національним інтересам в 
інформаційній сфері в Україні в умовах глобалі-
зації. Зроблено висновок про доцільність імпле-
ментації міжнародного досвіду, стандартів та 
вимог ЕС у національне законодавство та роз-
роблено низку методів попередження, діагнос-
тики та нейтралізації інформаційних загроз у 
інформаційному просторі України.

про суспільно-політичну ситуацію, так і захо-
ди щодо захисту національного інформацій-
ного простору та протидії монополізації ін-
формаційної сфери, у т.ч. заборону інформа-
ції, яка містить ідеї агресивної війни, насилля, 
дискримінації та посягання на права людини. 
Таким чином, в умовах глобалізації зрос-

тають виклики і загрози національним інте-
ресам України, а недосконалість норматив-
но-правового забезпечення інформаційної 
безпеки створює додаткові можливості для 
маніпулювання свідомістю громадян з ме-
тою спрямування її у необхідному напрямі. 
Правове поле регулювання відносин в ін-
формаційній сфері має формуватися з ура-
хуванням міжнародного досвіду, вимог та 
стандартів ЄС. Імплементація міжнародного 
досвіду в національне законодавство, зокре-
ма, досвіду asquis communautaire – «спільно-
го здобутку» ЄС, а також інших міжнародно-
правових актів в інформаційній сфері дозво-
лить забезпечити розбудову інформаційного 
суспільства та інтеграцію України у світовий 
інформаційний простір. Система інформа-
ційної безпеки України має врахувати сучас-
ні інформаційні загрози та бути ефективною 
в умовах інформаційної війни, передбачати 
заходи зі створення національної захищеної 
операційної системи, спеціальних програм-
них і технічних засобів захисту інформацій-
них ресурсів, а також заходи з поширення 
правдивої інформації про економічну та по-
літичну ситуацію в державі. Окремого пра-
вового врегулювання потребують питання 
щодо системної інформатизації законотвор-

чої діяльності, е-парламенту та е-урядування, 
впровадження системи електронних закупі-
вель ProZorro, формування електронних бі-
бліотек, систем і баз даних у галузі держави і 
права, налагодження зв’язків з громадськістю 
органів державної влади та оприлюднення 
інформації про їх діяльність. Лише за таких 
умов Україна може забезпечити собі гідне міс-
це на світовій арені. 
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В статье рассматривается система орга-
нов полиции как составляющая правого госу-
дарства, анализируется понятие и сущность 
правового государства, место и роль в ней по-
лиции, направления деятельности развития 
полиции путем реформирования.
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Загальна система поліції згідно зі ст. 13 
Закону України «Про національну полі-
цію»[1] складається із центрального органу 
управління поліцією і територіальних ор-
ганів поліції.
До складу апарату центрального орга-

ну управління поліції входять організацій-
но поєднані структурні підрозділи, що за-
безпечують діяльність керівника поліції, а 
також виконання покладених на поліцію 
завдань щодо забезпечення публічної без-
пеки і порядку, охорони прав і свобод лю-
дини, а також інтересів суспільства і держа-
ви, протидії злочинності, надання в межах, 
визначених законом, послуг з допомоги 
особам, які з особистих, економічних, со-
ціальних причин або внаслідок надзвичай-
них ситуацій потребують такої допомоги.
У складі поліції функціонують: кримі-

нальна поліція, патрульна поліція, органи 
досудового розслідування, поліція охоро-
ни, спеціальна поліція, поліція особливо-
го призначення. У системі поліції можуть 
утворюватися науково-дослідні установи та 
установи забезпечення[1].

Стосовно системи поліції, виходячи із 
положень вищеназваного Закону, мож-
на її визначити як комплекс елементів, 
взаємопов’язаних між собою функціями, 
завданнями і зв’язками. Система поліції є 
складовою системи правової держави, яку 
вона обслуговує своєю діяльністю.
Дослідження системи поліції як скла-

дової правової держави набуває особливої 
актуальності в силу того, що поліція є но-
вим явищем у суспільному житті країни і в 
державному управлінні.
Органи поліції займають особливе місце 

в системі органів державного управління. 
Вони відіграють важливу роль у справі ста-
новлення і забезпечення законності та пра-
вопорядку, захисту прав людини і громадя-
нина шляхом здійснення належного пра-
вового забезпечення діяльності держави. 
Тому існування розгалуженої системи орга-
нів поліції є неодмінною складовою право-
вої соціальної держави, оскільки ефективне 
втілення в життя якісних перетворень, за-
безпечення формування дієздатної влади і 
демократії можливе лише за умови процві-
тання режиму законності.
Оскільки установи поліції і правова дер-

жава нерозривні, неподільні, і не можуть 
існувати один без одного, правильне розу-
міння як самої системи органів юстиції, так 
і їх місця в правовій державі уможливлено 
через розгул теоретичних основ та поняття 
правової держави.
Як відомо, вчення про правову держа-

ву, як і інші політико-правові концепції, 
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з’явилось наприкінці XVIII століття як ре-
зультат бурхливих революційних перетво-
рень у Західній Європі. Проте сам термін 
«правова держава» в науковий обіг увій-
шов лише на початку XIX століття, впер-
ше знайшовши своє закріплення в працях 
К.Т. Велькера та Р. фон Моля. З цього мо-
менту правова держава потрапила до поля 
зору багатьох науковців, як філософів, так і 
представників політико-правового вчення, 
ставши об’єктом їх пильного спостережен-
ня та ретельного вивчення. Для України ж 
надбання дослідників у вивченні правової 
держави особливого значення набули піс-
ля прийняття Декларації про державний 
суверенітет України[2], у якій було задекла-
ровано прагнення українського народу до 
побудови правової держави, та прийняття 
Конституції України[3], в якій Україна була 
проголошена незалежною, суверенню, де-
мократичною, соціальною і правовою дер-
жавою.
У загальному розумінні правову держа-

ву ми розглядаємо як політичну організа-
цію суспільства, яка заснована на визнанні 
та забезпеченні прав і свобод людини, вер-
ховенстві права, пануванні режиму закон-
ності та правопорядку, політичному та іде-
ологічному плюралізмі, взаємній відпові-
дальності особи і держави. Сучасна правова 
держава - це демократична держава, у якій 
забезпечуються права і свободи, участь на-
роду в здійсненні влади (безпосередньо або 
через представників). Це припускає висо-
кий рівень правової і політичної культу-
ри, розвинуте громадянське суспільство, 
наявність розгалуженої системи органів 
держаної влади, в тому числі і органів по-
ліції. У правовій державі забезпечується 
можливість у рамках закону відстоювати і 
пропагувати свої погляди і переконання, 
що знаходить своє вираження, зокрема, у 
формуванні і функціонуванні політичних 
партій, громадських об’єднань, у політич-
ному плюралізмі, у свободі слова, у заборо-
ні цензури тощо. Отже, кажучи простими 
словами, правова держава - це держава, в 
якій за допомогою юридичних засобів мак-
симально забезпечуються здійснення та 
захист основних прав людини. Саме така 
держава є одним з найвизначніших загаль-

нолюдських політико-юридичних ідеалів. 
Головна роль правової держави полягає у 
забезпеченні верховенства права, у вста-
новленні правління законів, а не людей, та 
у гарантуванні безпеки людини в її взаємо-
діях з державою.
Будучи політичною формою людсько-

го соціуму, правова держава виступає 
суб’єктом управління суспільними справа-
ми. Її управлінське (функціональне) при-
значення полягає в тому, що, здійснюючи 
вплив на суспільні процеси в різних сферах 
життя, вона долає суперечності між інтере-
сами різних соціальних груп і таким чином 
забезпечує нормальний розвиток суспіль-
ства. Правова держава в жодному разі не 
може бути інертною, вона завжди повинна 
діяти дуже енергійно. Цей активний, дію-
чий початок є способом її існування.
Сутність правової держави знаходить 

більш конкретне відображення у її функці-
ях. Ця конкретизація носить об’єктивний 
характер, тому що функції формуються 
об’єктивно, завдяки визначальному впливу 
мети і завдань, які зумовлені економічною 
та політичною структурами суспільства і 
пов’язаними з ними інтересами соціальних 
груп, колективів, усього народу. Загально-
соціальна природа правової держави по-
лягає у забезпеченні належного ступеня 
стійкості відносин і зв’язків всередині сус-
пільства і створенні рівних можливостей 
реалізації різними соціальними верствами 
своїх прав. Чим більша питома вага загаль-
носоціальних функцій, тим вища роль дер-
жави як інструмента подолання протиріч, 
засобу досягнення суспільного компромісу, 
стабілізації суспільних зв’язків. Така при-
рода правової держави вимагає від неї від-
мови у своїй практичній діяльності від ви-
користання методів насильства, примусу. 
Все частіше вона вимушена звертатися до 
авторитету загальнодемократичних, гума-
ністичних інститутів та ідей, наприклад, до 
ідеї панування права у суспільному та полі-
тичному житті, дотримання прав людини, 
захисту національних меншин, до різних 
форм участі населення в державному та 
громадському житті, до підтримки органі-
зації самоврядування, забезпечення свобо-
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ди слова і гласності, судового захисту та за-
гальних інтересів громадян.
Суспільні відносини різноманітні та 

багатопланові. Вони охоплюють усі сфери 
життєдіяльності людини, надаючи кожно-
му членові соціуму можливість реалізува-
ти надані йому законом права. Саме тому 
практичне здійснення загальносоціальних 
функцій правової держави неможливе без 
існування розгалуженої системи органів та 
організацій, пов’язаних один із одним єди-
ними принципами утворення та функціо-
нування й об’єктивно необхідних для ви-
конання цілей та завдань держави. Кожен з 
них сприяє реалізації державної політики у 
певній сфері суспільних відносин, забезпе-
чуючи таким чином стабільність і розвиток 
громадянського суспільства. Обов’язковою 
ознакою правової держави є панування в 
ній принципу верховенства права. Право 
по відношенню до держави носить пер-
винний характер. Воно існує у суспільстві у 
вигляді загальних уявлень про справедли-
вість і в деякій мірі засновується на моралі. 
Держава ж сама по собі права не створює, 
а лише надає йому юридично завершеного 
формалізованого характеру, закріплюючи 
його у вигляді законів, підзаконних актів, 
судових прецедентів тощо. У такий спо-
сіб держава забезпечує втілення права в 
життя. Панування принципу верховенства 
права вимагає від усіх органів державної 
влади забезпечення правового порядку 
врегулювання суспільних відносин. Прак-
тична реалізація цього принципу полягає 
в тому, що кожний структурний елемент 
великого і могутнього державного апара-
ту, а особливо правоохоронні органи, у т.ч. 
органи поліції, у своїй діяльності мають ке-
руватись виключно правом і приймати від-
повідно рішення тільки на основі права. Це 
забезпечуватиме відносну безперервність 
розвитку держави в умовах постійних змін, 
що мають місце у житті суспільства.
Право cлугує основним інструментом 

побудови громадянського суспільства та 
формування соціальної правової держави.
Право утворює ту ланку, завдяки якій 

досягається узгодження і взаємодія між 
правовою і соціальною державністю, між 
соціальною державою і ринковою еконо-

мікою. Саме тому особливе місце в системі 
органів державного управління України 
належить органам поліції, діяльність яких 
спрямована на формування та забезпечен-
ня реалізації державної правової політики. 
Вони наділені повноваженнями виконува-
ти такі державні завдання, як: забезпечен-
ня публічної безпеки і порядку, протидія 
злочинності, охорона прав і свобод людини 
і громадянина, здійснення правотворчої ді-
яльності; підготовка пропозицій та участь 
у проведенні в Україні правової реформи; 
організація роботи з адаптації законодав-
ства України до правоохоронного законо-
давства Європейського Союзу та забезпе-
чення дотримання принципів і норм між-
народного права в процесі нормотворчої 
діяльності у сфері протидії злочинності та 
забезпечення публічної безпеки і порядку, 
охорони прав та свобод громадян, інтересів 
підприємств, установ, організацій; участь у 
правовій освіті громадян; сприяння роз-
витку правової науки, формуванню у гро-
мадян правового світогляду; забезпечення 
інформатизації з правових питань життя 
держави та суспільства. Крім того, органи 
поліції представляють у випадках, перед-
бачених законом, інтереси України як дер-
жави, Президента України й Кабінету Мі-
ністрів України в судових інстанціях Укра-
їни та іноземних державах, міжнародних 
судових органах і установах; організують 
роботу з попереднього слідства, розшуку 
злочинців, запобіганню злочинів, взаємодії 
із закордонними поліцейськими система-
ми, підтримують партнерські відносини з 
громадськістю.
Значення виконуваних органами по-

ліції України завдань важко переоцінити. 
Вони виступають у певній мірі державним 
базисом, навколо якого формується надбу-
дова у вигляді інших установ і організацій, 
якщо останні створюються та функціону-
ють з метою протидії злочинності, захисту 
прав і свобод людини і громадянина. Шля-
хом реалізації державної правової політи-
ки органи поліції сприяють формуванню 
й розвитку громадянського суспільства в 
нашій країні, тому що існування єдиного, 
чіткого і несуперечливого порядку засто-
сування приписів вітчизняного законодав-
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ства є основою забезпечення прав і свобод 
людини, створює необхідні передумови 
для розвитку всіх сфер суспільних відно-
син. Органи поліції є тією державною ін-
ституцією, яка покликана впорядкувати 
життєдіяльність учасників громадського 
спілкування не тільки шляхом норматив-
ного врегулювання їх належної поведінки, 
а й державним примусом, і дійсно, якщо б 
не існувало розгалуженої системи установ, 
за якими закріплювалась функція реаліза-
ції правового забезпечення суспільних від-
носин, то і про громадянське суспільство, і 
про правову державу мови б не було.
З метою підвищення ролі поліції як 

правозахисного органу в громадському 
суспільстві, в правовій державі необхідно 
завершити реформування старої системи 
органів внутрішніх справ, створити ат-

мосферу взаємодовіри населення і поліції, 
створити нові служби поліції, зокрема, із 
запобігання і розкриття злочинів, сервіс-
ного обслуговування населення, боротьби 
з кіберзлочинністю і незаконним обігом бо-
єприпасів, зброї та наркотиків.
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АНОТАЦІЯ 
У статті розглядається система органів 

поліції як складова правової держави, аналізу-
ється поняття і сутність правової держави і 
місце та роль у ній поліції, напрямки подаль-
шого розвитку поліції шляхом реформування.

SUMMARY 
The article deals the system of police as part 

of the rule of law, analyzes the concept and 
essence of the rule of law and the place and role in 
itpolice directions of further development of the 
police through reform.
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ÑÓ×ÀÑÍ² ÏÎÃËßÄÈ ÍÀ ÐÎËÜ 
ÒÀ Ì²ÑÖÅ ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÈ Â 

ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÒÈÂÍÎÌÓ ÏÐÎÖÅÑ²

В статье, основываясь на научных тру-
дах, законах и подзаконных нормативно-пра-
вовых актах, выявлены проблемные вопросы 
о месте прокуратуры в административном 
процессе и месте прокурора как субъекта ад-
министративного производства. Проведен 
анализ современных взглядов ученых о указан-
ных проблемах. Раскрыто понятие админи-
стративного процесса, дана характеристика 
действиям прокуратуры и ее полномочий.
Ключові слова: прокуратура, судовий контроль, 

прокурорський нагляд, адміністративний процес.

 ÏÎÄÎËßÊÀ Ñåðã³é Àíàòîë³éîâè÷ - êàíäèäàò þðèäè÷íèõ íàóê, äîöåíò, 
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Âåëèêîãî ÌÀÓÏ

Постановка проблеми
Актуальність теми статті пояснюється 

необхідністю вивчення сучасних наукових 
поглядів щодо місця прокурора в адміністра-
тивному процесі, оскільки від грамотної ре-
алізації законодавчих новел та ґрунтовних 
теоретичних узагальнень реалізації проку-
рором визначених законом напрямів діяль-
ності, залежить ефективність судової та адмі-
ністративної реформ. Теоретико- методоло-
гічне та науково обґрунтоване забезпечення 
здійснення правозастосовчих процесів щодо 
діяльності прокуратури в адміністративному 
процесі має визначальне значення для утвер-
дження законності та верховенства права, 
приведення українського законодавства до 
відповідності європейським стандартам та 
міжнародним зобов’язанням. Практична ре-
алізація прокуратурою своїх повноважень у 
сфері адміністративного права в умовах ре-
формування правозастосовчої діяльності не-
можлива без ґрунтовного дослідження осо-

бливостей її сутності в контексті відносин між 
державою, посадовими особами державних 
органів, громадянами; повноти розуміння 
структури адміністративного процесу та міс-
ця прокурора як суб’єкта адміністративних 
проваджень; вивчення особливостей юри-
дичного механізму здійснення прокуратурою 
правозахисних функцій та процесуального 
регулювання.

Аналіз останніх досліджень та публіка-
цій

Окремі питання особливостей проку-
рорської діяльності в контексті адміністра-
тивного процесу досліджували такі вчені:-
О. В. Агеєв, О. В. Анпілогов, В. В. Долежан,              
В. В. Кравчук, Ю. Є. Полянський, М. В. Руденко,-
М. М. Руденко, П. М. Каркач, Г. К. Кожевні-
ков, Ю. С. Педько, Г. П. Середа, В. В. Зуй,      
В. І. Малюга, М. К. Якимчук, В. Л. Гранін, 
М. М. Говоруха, Т. О. Мацелик, А. М. Тес-
ленко, В. Т. Нор, О. Ф. Смірнов, М. І. Мичко, 
Т. О. Коломієць, В. М. Гусаров, В. Л. Сидоров, 
І. М. Козьяков, А. О. Селіванов, В. С. Бабкова, 
Ю. С. Шемшученко, В. Г. Клочков, В. В. Шем-
чук, Л. Р. Грицаєнко, В. Я. Тацій та ряд інших. 
Зміни до порядку представництва і захисту 
прокурором інтересів держави, фізичних та 
юридичних осіб, пов’язані з прийняттям но-
вого закону «Про прокуратуру», дають під-
ставу для визначення поняття, особливостей 
та сутності прокуратури в адміністративному 
процесі як в особливому механізмі здійснен-
ня захисту інтересів держави і громадян.
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Метою статті є виявлення проблемних 
питань щодо місця прокуратури в адміні-
стративному процесі та місця прокурора як 
суб’єкта адміністративного провадження.

Виклад основних положень
Захист прокурором інтересів громадя-

нина і держави у процесі здійснення закрі-
плених конституційних функцій нагляду за 
додержанням законодавства шляхом пред-
ставницько-наглядової діяльності прокура-
тури є важливим аспектом у забезпеченні 
утвердження законності та демократизації 
суспільства. Участь у представництві інте-
ресів громадян або держави в суді органами 
прокуратури є необхідною для захисту прав 
і свобод громадян, інтересів держави, дотри-
мання реалізації норм права у суспільстві, 
узгодженої діяльності механізму держави та 
правоохоронних органів в умовах поділу вла-
ди. Реформування законодавства України у 
сфері прокурорської діяльності, прийняття 
нового закону України «Про прокуратуру» 
дає підстави для здійснення аналізу сучасних 
поглядів на прокуратуру в адміністративно-
му процесі, в умовах змін законодавчих по-
ложень та певного переформатування ролі 
прокуратури як органу представництва та 
нагляду.
Адміністративний процес є особливим 

багатоаспектним правовим явищем, яке охо-
плює важливі сфери регулювання діяльності 
посадових осіб, виконавчих органів держа-
ви та правозахисних органів і направлений, 
з одного боку, на виконання та реалізацію 
існуючих адміністративних норм, а з іншо-
го, слугує для забезпечення контролю за їх 
здійсненням у різних формах для вирішення 
справ і притягнення порушників до відпові-
дальності заходами адміністративного при-
мусу, що спрямоване на захист порушених 
прав та інтересів громадян і держави.
Прокурорський нагляд та участь у адмі-

ністративному процесі полягає у реалізації 
завдань держави по дотриманню конститу-
ційних принципів правового регулювання 
і здійсненню напрямів діяльності держави 
щодо забезпечення виконання норм права та 
державної політики у сфері виконавчої влади 
щодо ефективних взаємовідносин державних 
органів, їх посадових осіб та громадян. Про-

курор у межах покладених на нього завдань 
виступає як виразник інтересів держави для 
дотримання законності у процесі розгляду та 
вирішення адміністративних справ. Нагля-
дові повноваження органів прокуратури як 
суб’єкта адміністративної юрисдикції покли-
кані забезпечити ефективне та реальне втру-
чання в адміністративний процес для охоро-
ни правопорядку та законності, виконання 
конституційних функцій у процесуальній ді-
яльності.
У галузі адміністративного процесу реа-

лізуються функції прокуратури, закріплені у 
ст.121 Конституції України, серед яких: пред-
ставництво інтересів громадянина або дер-
жави в суді; нагляд за додержанням прав і 
свобод людини і громадянина, додержанням 
законів з цих питань органами виконавчої 
влади, органами місцевого самоврядування, 
їх посадовими і службовими особами.
Можна констатувати, що мета адміні-

стративного процесу полягає у практичному 
застосуванні норм права та шляхом уповно-
важених на виконання процесуальних дій 
суб’єктів, серед яких важливе місце займають 
органи прокуратури, відбувається її досяг-
нення – виконання правових норм і віднов-
лення порушеного права. Прокуратура як 
суб’єкт адміністративного процесу здійснює 
передбачені Конституцією напрями діяль-
ності як особливий орган шляхом представ-
ництва, контролю та нагляду.
Важливе практичне значення органів 

прокуратури щодо реалізації дотримання 
законності та забезпечення ефективного 
функціонування всіх рівнів органів виконав-
чої влади підкреслюється аналізом судової 
практики щодо участі прокуратури у про-
цесі адміністративного судочинства з при-
воду єдиного розуміння судовими органами 
особливостей питань участі прокурора в ад-
міністративному судочинстві, зокрема визна-
чення юрисдикційної належності справ за 
позовами прокуратури, врегулювання стро-
ків звернення прокурора з позовом до суду, 
дій суду у процесі відкриття провадження у 
справі за позовом прокурора, який звернувся 
до суду з позовом в особі державних органів 
або органів місцевого самоврядування тощо. 
Таким чином, визначення специфічного міс-
ця та ролі прокуратури у процесі здійснення 
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нею визначених для адміністративного судо-
чинства функцій є вкрай необхідною для вдо-
сконалення діяльності усього комплексу дер-
жавних органів, публічної адміністрації, суду 
і ефективного вирішення судових справ [1].
Діяльність прокурора в адміністративно-

му процесі шляхом застосування ним нада-
них державою повноважень у сфері публічно-
правових відносин, як таких, що характери-
зуються взаємодією щодо порушених прав у 
сфері реалізації діяльності органів публічної 
влади, її управлінських функцій, забезпечен-
ня дотримання інтересів, які мають важливе 
значення для громади чи суспільства, визна-
чає особливість функціонування прокуратури 
як наглядового та контролюючого законність 
органу. Таким чином, відбувається комплек-
сний нагляд за дотриманням найважливіших 
суспільних прав та інтересів: як актів загаль-
ної, так і індивідуальної дії, що дає змогу 
шляхом застосування засобів прокурорського 
реагування та під час судового розгляду за-
безпечити дотримання законності та сприяти 
виконанню обов’язків у публічній сфері.
Виходячи із вищенаведеного, поняття ді-

яльності прокуратури у адміністративному 
процесі можна визначити як особливу форму 
державного функціонування, що полягає у 
виконанні прокуратурою, як уповноваженим 
державою органом, закріплених законом 
представницьких, наглядових, охоронних, 
правозахисних функцій у відносинах адміні-
стративно-процесуального характеру у сфе-
рі публічного управління для забезпечення 
дотримання прав і свобод людини та грома-
дянина, відновлення порушених прав та ін-
тересів держави і суспільства, сприяючи тим 
самим утвердженню режиму законності.
Особливою ознакою діяльності прокура-

тури в адміністративному процесі є специфіч-
на правосуб’єктність прокурора, тому що про-
курор у даному аспекті здійснює представни-
цтво не лише інтересів громадян або держави 
в суді, а може набувати правового статусу по-
зивача та відповідача. Діяльність прокура-
тури як суб’єкта адміністративного процесу 
напряму пов’язана з реалізацією інтересів 
держави та громадянина, що проявляється 
у різних формах діяльності та специфіці здій-
снення правового регулювання у даній сфері. 
Здійснюючи функції, передбачені посадови-

ми обов’язками, прокурор забезпечує втілен-
ня засад державної політики у широкому колі 
напрямів, яке покликано сприяти узгоджен-
ню інтересів усіх суб’єктів суспільного життя, 
взаємодії посадових осіб, державних органів, 
громадян на основі неухильного дотримання 
правових норм [2].
Участь прокурора в адміністративному 

процесі у різних формах пояснюється забез-
печенням практичної реалізації та виконан-
ня конституційних функцій прокуратури 
щодо представництва інтересів громадянина 
і держави у суді, а також наглядовою роллю 
прокуратури щодо додержання законів орга-
нами виконавчої влади та місцевого самовря-
дування. Надана державою можливість про-
курора бути в ході адміністративного процесу 
стороною, представником або відповідачем, 
як носієм владних повноважень, відкриває 
можливості для більш ефективної охорони 
порушених інтересів держави, а через неї 
забезпечення прав і свобод громадян, вод-
ночас, захист інтересів соціально вразливих 
категорій осіб прокуратурою в адміністратив-
ному процесі сприяє підвищенню довіри до 
правоохоронних органів та держави як регу-
лятора і захисника законності, утвердженню 
соціальних цінностей, дотримання права на 
особливу державну підтримку певних со-
ціальних верств населення, удосконалення 
практичної діяльності правого захисту.
Однак деякі вчені не визнають статус про-

курора у судовому розгляді адміністративної 
справи як сторони, оскільки прокурор у про-
цесі:

1) має лише процесуально-правовий ін-
терес, а не юридичну зацікавленість у резуль-
татах вирішення адміністративної справи;

2) за відсутності особистої матеріально-
правової зацікавленості юридичний інтерес 
прокурора до адміністративного процесу за-
вжди має державний (службовий) характер;

3) як представник органу державної вла-
ди прокурор бере участь у розгляді справ ад-
міністративними судами на захист прав, сво-
бод та інтересів інших осіб;

4) рішення адміністративного суду за по-
зовом прокурора ухвалюється не на його ко-
ристь, а на користь осіб, в інтересах яких він 
звернувся до суду;
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5) виконуючи свою функцію з представ-
ництва, керується адміністративним проце-
суальним та іншим законодавством України 
тощо.
Доцільним видається визначення 

М. М. Руденка, відповідно до якого процесу-
альна правосуб’єктність прокурора суттєво 
відрізняється від інших учасників судового 
процесу, що пояснюється публічним характе-
ром зацікавленості у вирішенні справи; отже, 
прокурор не є в процесі стороною у проце-
суальному розумінні, його дії в судовому про-
цесі характеризуються самостійністю, без на-
дання йому певних повноважень стороною, 
виключно на підставі закону; прокурор у суді 
не є  представником держави, оскільки ви-
ступає як посадова особа правоохоронного 
органу – прокуратури та без особливих до-
ручень, а лише на підставі закону та службо-
вих обов’язків виконує завдання представни-
цтва інтересів у суді. Прокурор – особливий 
суб’єкт некримінального процесу, його участь 
у господарському, цивільному, адміністратив-
ному судочинстві зумовлена необхідністю 
виконання функції представництва інтересів 
громадянина або держави у випадках, перед-
бачених законом. 
Специфіка правосуб’єктності прокурора 

в адміністративному процесі полягає у вико-
нанні покладених завдань у якості законно-
го представника у випадках, передбачених 
законодавством; здійснення представництва 
щодо неповнолітніх, недієздатних або обме-
жено дієздатних громадян, якщо такі особи 
неспроможні самостійно захистити свої по-
рушені чи оспорювані права або реалізувати 
процесуальні повноваження, а законні пред-
ставники або органи, яким законом надано 
право захищати права, свободи та інтереси 
такої особи, не здійснюють або неналежним 
чином здійснюють її захист; публічно-право-
вий вид правовідносин між прокурором і гро-
мадянином, що полягає у вирішенні спорів, 
пов’язаних із діяльністю суб’єктів владних 
повноважень; прокурор фактично виступає 
позивачем при участі у розгляді справи, од-
нак не має статусу та прав позивача, а діє від 
імені держави на захист порушених або за-
грози порушення інтересів держави; проку-
рор ініціює провадження у справі та судовий 
розгляд; може вступити в адміністративний 

процес на будь-якій стадії. Прокуратура як 
особливий наглядовий орган, що здійснює 
представництво інтересів громадян в адмі-
ністративному процесі, сприяє дотриманню 
конституційних прав громадян та сприяє 
врегулюванню спорів, пов’язаних із пору-
шенням закону у сфері владних повноважень 
органів держави, тим самим забезпечуючи 
дотримання нормативно-правових приписів 
на всіх стадіях процесу.
Підставою для представництва прокуро-

ром інтересів держави може бути не лише 
пряме порушення норм закону, а і випадки 
загрози порушень економічних, політич-
них та інших державних інтересів внаслідок 
протиправних дій (бездіяльності) фізичних 
або юридичних осіб, що вчиняються у від-
носинах між ними або з державою. Варто 
відзначити, що поняття «загроза державним 
та іншим інтересам» ніде у законодавстві не 
закріплено,як і власне визначення «інтереси 
держави».
Здійснення прокуратурою контролю в 

адміністративному процесі пов’язане із про-
цесуальними особливостями її діяльності як 
незалежного органу, що наглядає за дотри-
мання законодавства, а ніяк не з карально-
репресивними функціями. Узгодження дій 
з уповноваженими у конкретних випадках 
органами має відбуватися шляхом практич-
ної взаємодії, ціллю якої є дотримання дер-
жавних інтересів і забезпечення виконання 
нормативних приписів держави. Пріоритет-
ність своєчасного та доцільного контролю за 
дотриманням режиму законності всіма учас-
никами адміністративного процесу та органа-
ми державної влади, є ключовим напрямом 
здійснення функцій прокуратури в умовах 
сучасної демократизації суспільства та рефор-
мування прокуратури як правозахисного, а 
не репресивного органу.

Ще однією особливою ознакою діяльності 
прокуратури виділяємо специфічні способи учас-
ті прокурора в адміністративному процесі [3].
Наказ Генерального прокурора Украї-

ни № 6гн «Про організацію роботи органів 
прокуратури щодо представництва інтересів 
громадянина або держави в суді та їх захисту 
при виконанні судових рішень» встановлює 
порядок реалізації більшості процесуальних 
повноважень, що має важливе значення для 
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правозастосовної практики прокурора в адмі-
ністративному процесі. Зокрема, закріплено 
зобов’язання активно застосовувати надані 
законом повноваження щодо вступу та учас-
ті за своєю ініціативою в розгляд будь-якої 
справи, якщо цього вимагає захист прав і за-
конних інтересів громадянина або держави. 
Рішення про вступ у адміністративний про-
цес приймається за результатами вивчення 
справ та повідомляється вмотивованою по-
становою до суду у формі письмової заяви . 
Серед даного аспекту практичної діяльності 
прокурора можна виокремити такі способи, 
як: звернення із актом прокурорського ре-
агування представницького характеру (по-
зов, заява, подання) до суду; забезпечення 
участі прокурора у судовому розгляді спра-
ви; здійснення наглядових функцій на стадії 
виконання рішення по справі, тобто проку-
рорський нагляд здійснюється на всіх стаді-
ях провадження справи. Прокурор здійснює 
вступ в адміністративну справу, повідомивши 
про це письмово суд до закінчення її судового 
розгляду, при оскарженні судового рішення 
(апеляційна, касаційна скарга); шляхом по-
дання заяви про перегляд судового рішення 
Верховним Судом України або за нововияв-
леними обставинами [4].
До особливостей реалізації органами 

прокуратури функції представництва в ад-
міністративному процесі відносять систему 
адміністративних судів у контексті юрис-
дикції і підсудності судових справ, які у них 
розглядаються, оскільки в межах здійснення 
функції представництва прокурора відбува-
ється дієвий вплив на забезпечення судами 
законності, захисту прав, свобод, законних 
інтересів громадян і держави у сфері публіч-
но-правових відносин. Усунення порушення 
закону відбувається шляхом розмежування 
повноважень різних установ, підвідомчос-
ті судів, отже, дотримання законодавства та 
відновлення порушеного права відбувається 
відповідно до компетенції та за місцем розта-
шування відповідного суду і прокуратури для 
ефективного та своєчасного розгляду.
Таким чином, сутність прокуратури в ад-

міністративному процесі полягає у таких на-
прямах діяльності: реалізація покладених на 
прокуратуру конституційних функцій нагля-
ду та дієвого контролю за додержанням зако-

нодавства органами публічної адміністрації; 
представництво інтересів держави і певних 
соціально вразливих категорій громадян у 
суді; сприяння збереженню об’єктивності су-
дового розгляду судом; перебування проку-
рора в процесі та здійснення функції нагляду 
до реального виконання рішення суду; до-
тримання режиму законності усіма членами 
суспільства та ефективне усунення порушень 
закону (їх загрози), від кого воно б не походи-
ло (посадові особи, державні органи, приват-
ні та державні підприємства тощо) [5].
Реалізація покладених на прокуратуру 

конституційних функцій нагляду за дотри-
манням законодавства органами виконавчої 
влади, місцевого самоврядування в адміні-
стративному процесі полягає у виконанні 
приписів Основного закону держави як осно-
вного юридичного виразника прав та сво-
бод шляхом здійснення юридичного захисту 
життя, здоров’я, честі, гідності, безпеки та 
недоторканності інтересів людини і грома-
дянина, а відтак і держави. За визначенням 
А. В. Лапкіна, дії прокуратури по виконанню 
конституційних функцій можуть виражатися 
шляхом наглядових і ненаглядових функцій 
та передбачають особливу тактику здійснен-
ня виключно передбачених законом напря-
мів діяльності. Прокуратура як незалежний 
правозахисний орган представляє не певні 
політичні інтереси, не окремі гілки влади 
у відокремленому розумінні, а практичним 
шляхом виражає забезпечення законності 
відповідно до вимог Конституції, реалізую-
чи забезпечувально-охоронну функцію дер-
жави, тим самим сприяючи дотриманню та 
виконанню норм права у сфері взаємодії дер-
жавних і приватних інтересів, а розглядаючи 
справи соціальної спрямованості, прокурату-
ра здійснює захист як інтересів держави, так 
і окремих громадян, що є ознакою соціальної 
справедливості та правової держави [6].
Ключовим напрямом діяльності прокура-

тури в адміністративному процесі є ефектив-
не здійснення представницьких повноважень 
інтересів держави і певних категорій грома-
дян. Прокурор бере участь у розгляді справ 
судами як представник держави та виступає 
гарантом законності при здійсненні судочин-
ства. В умовах законодавчих змін прокурату-
ра виконує функцію гарантування законності 
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шляхом представництва в суді інтересів гро-
мадянина або держави від імені держави, яке 
полягає у тому, щоб не тільки своєчасно ви-
явити посягання на соціальні права громадян 
та інтересів держави, а й невідкладно вжити 
заходів щодо їх поновлення, у тому числі без-
посередньо в суді. Необхідним завданням 
для прокуратури при здійсненні представ-
ництва у суді є також своєчасне та ефективне 
вжиття заходів прокурорського реагування 
представницького характеру.
Ефективність захисту прокурором інтер-

есів громадянина або держави в суді значною 
мірою залежить від вжитих організаційних та 
практичних заходів. Важливою передумовою 
успішного здійснення представництва в умо-
вах реформування прокуратури є належне 
інформаційно-аналітичне забезпечення щодо 
пошуку, збору, накопичення, опрацювання 
інформації, необхідної для практичних по-
треб з представництва та вирішення питання 
щодо недопущення підміни органів держав-
ної влади, органів місцевого самоврядування, 
державного нагляду, а також органів, яким 
законом надано право захищати інтереси 
громадян і держави в суді [7].
Сприяння збереження об’єктивності су-

дового розгляду судом як сутнісна ознака ді-
яльності прокуратури в адміністративному 
процесі реалізується через захист приватних 
та публічних інтересів і гарантування закон-
ності при здійсненні судочинства, шляхом 
своєчасного виявлення посягань або загроз 
посягань на інтереси держави та громадян, а 
також невідкладного вжиття заходів для по-
новлення таких прав і свобод. Повнота здій-
снення правозахисних функцій прокурором 
у адміністративному процесі полягає також 
у діяльності, спрямованій на правильне за-
стосування норм матеріального та процесу-
ального права судом, шляхом подання кло-
потань і доказів та активної участі під час су-
дового розгляду справи, оскарження в апеля-
ційному і касаційному порядку рішень суду. 
Прокурор у межах своїх повноважень орієн-
тований на своєчасне та обґрунтоване оскар-
ження рішень, що є незаконними і можуть 
спричинити порушення інтересів держави та 
громадянина. Можливість впливу прокурора 
на дотримання об’єктивності та законності 
адміністративного процесу зокрема шляхом 

вступу у справу незалежно від етапу судово-
го розгляду сприяє доцільності і своєчасності 
правового захисту. Відсутність персональної 
зацікавленості та матеріального інтересу по-
вною мірою покликане сприяти прийняттю 
законного рішення у справі.
Перебування у процесі та здійснення 

функції нагляду до реального виконання 
рішення суду характеризується діяльністю 
прокурора щодо реалізації наглядових функ-
цій у адміністративному процесі як від почат-
ку вступу до справи, так і шляхом контролю 
за дотриманням виконання судових рішень 
та поновлення порушених прав держави і 
громадянина. Обов’язковість виконання су-
дових рішень, ухвалених іменем України для 
підкреслення утвердження державного під-
порядкування нормам закону, гарантовано 
Конституцією. Від того, наскільки правильно 
та ефективно прокуратурою організований 
захист інтересів громадян та держави при 
виконанні судових рішень, залежить реаль-
ний вплив на зміцнення законності. Питан-
ня виконання судових рішень є надзвичайно 
важливим та актуальним в Україні у зв’язку з 
масовим порушенням дотримання норм пра-
ва уже на стадії практичної реалізації рішень 
суду. Однією з гарантій виправлення такого 
становища та поновлення прав позивача у 
виконавчому провадженні є прокурорський 
нагляд і представництво інтересів у суді. 
Таким чином, представництво прокурором 
інтересів громадян чи держави у суді має не-
розривний зв’язок з представництвом у вико-
навчому провадженні, тому під представни-
цтвом прокуратурою інтересів громадян або 
держави в суді слід розуміти, у т.ч. здійснення 
захисту інтересів громадян та держави при 
виконанні судових рішень, постановлених у 
справах за позовами, заявами прокурора [8].
Законодавчі норми мають реалізуватися 

як органами, що створені для захисту та від-
новлення порушених прав, так і громадя-
нами, права та свободи яких захищаються. 
Діяльність прокуратури щодо досягнення 
режиму законності і відновлення атмосфери 
правопорядку характеризує державу як де-
мократичну та правову, утверджує правосві-
домість суспільства і регламентує розвиток 
правореалізаційних дій. Дотримання режи-
му законності та ефективне усунення пору-
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шень закону (їх загрози), від кого воно б не 
походило (посадові особи, державні органи, 
приватні та державні підприємства тощо), ві-
дображає результат діяльності прокуратури 
в адміністративному процесі шляхом вико-
нання вищенаведених напрямів діяльності і 
утвердження норм права щодо забезпечення 
їх реалізації усіма членами суспільства, ор-
ганами влади та місцевого самоврядування, 
характеризує загальну пов’язаність нормами 
закону і рівність перед його виконанням, а у 
випадку порушень гарантує притягнення до 
відповідальності [9].
Зміни, пов’язані з реформою правоохо-

ронних органів як необхідна умова відповід-
ності та узгодження діяльності функціонуван-
ня прокуратури з європейськими стандарта-
ми правозахисної діяльності, дещо звузили 
повноваження прокуратури у сфері нагляду, 
зокрема шляхом обмеження кола категорій 
соціально вразливих осіб та позбавлення пра-
ва людей похилого віку на державний захист 
прокуратурою порушених адміністративних 
інтересів, однак незмінною є основна роль і 
призначення прокуратури, що, будучи части-
ною державного механізму, здійснює нагляд 
за діяльністю державних органів влади, спри-
яє дотриманню законодавства, попереджен-
ню вчинення протиправних дій, що можуть 
призвести до порушення ключових напрямів 
діяльності державної політики, шляхом здій-
снення представницьких, забезпечувальних, 
превентивних, контролюючих функцій. Ді-
яльність прокуратури в адміністративному 
процесі як незалежного органу сприяє за-
хисту та відновленню порушених прав гро-
мадян, забезпечує соціальні права окремих 
соціальних категорій суспільства шляхом 
представництва їх інтересів у суді, скасування 
судових рішень, якими було порушено право, 
своєчасному виданню актів прокурорсько-
го реагування на незаконні дії різного роду 
суб’єктів, таким чином забезпечуючи можли-
вість оскарження судових помилок, гарантії 
дотримання режиму законності та справед-
ливості [10].

Висновок
Діяльність прокуратури в адміністратив-

ному процесі – це особлива форма державно-
го функціонування, що полягає у виконанні 

прокуратурою, як уповноваженим державою 
органом, закріплених законом представниць-
ких, наглядових, охоронних, правозахисних 
функцій у відносинах адміністративно – про-
цесуального характеру у сфері публічного 
управління для забезпечення дотримання 
прав і свобод людини та громадянина, віднов-
лення порушених прав та інтересів держави і 
суспільства, сприяючи тим самим утверджен-
ню режиму законності. Сутність прокуратури 
в адміністративному процесі полягає у таких 
напрямах діяльності:

1) реалізація покладених на прокуратуру 
конституційних функцій нагляду та дієвого 
контролю за дотриманням законодавства ор-
ганами публічної адміністрації;

2) представництво інтересів держави і 
певних соціально вразливих категорій грома-
дян у суді;

3) сприяння збереженню об’єктивності 
судового розгляду судом;

4) перебування прокурора в процесі та 
здійснення функції нагляду до реального ви-
конання рішення суду;

5) дотримання режиму законності усіма 
членами суспільства та ефективне усунення 
порушень закону (їх загрози), від кого воно б 
не походило (посадові особи, державні орга-
ни, приватні та державні підприємства тощо).
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АНОТАЦІЯ 
У статті, ґрунтуючись на наукових пра-

цях, законах та підзаконних нормативно-
правових актах, виявлено проблемні питання 
щодо місця прокуратури в адміністративному 
процесі та місця прокурора як суб’єкта адміні-
стративного провадження.
Зроблено аналіз сучасних поглядів науковців 

щодо зазначених проблем. Розкрито поняття 
адміністративного процесу, дана характерис-
тика діям прокуратури та її повноважень. 

SUMMARY 
The article is based on scientifi c studies, laws 

and regulatory legal acts identifi ed issues regarding 
the place of prosecution in the administrative 
process and places the prosecutor as a subject of 
administrative proceedings.

The analysis of modern scientifi c views on these 
issues. The concept of the administrative process, 
describes the actions of the prosecutor’s offi ce and 
its powers.
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ÊÎÍÖÅÏÒÓÀËÜÍÎ-ÏÐÈÊËÀÄÍÀß ÌÎÄÅËÜ 
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÎÉ ÄÅËÈÊÒÎËÎÃÈÈ Â 

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÉ ÑÔÅÐÅ È ÒÅÍÄÅÍÖÈÈ 
Å¨ ÐÀÇÂÈÒÈß Â ÓÑËÎÂÈßÕ ÏÎÑÒÐÎÅÍÈß 

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÃÎ ÎÁÙÅÑÒÂÀ

В статье на основе научных и правопри-
менительных позиций проведено исследова-
ние системы административной деликто-
логии в информационной сфере, выделенные 
ее структурные компоненты, охарактеризо-
вана основная группа факторов, влияющих 
на структуру этой юридической науки, про-
анализирован концептуальный взгляд от-
носительно необходимости объединения всех 
деликтологических направлений научных ис-
следований, проводимых в информационной 
сфере в единую комплексную юридическую на-
уку информационную деликтологию. 
Ключевые слова: «административная деликто-

логия», «административное информационное право-
нарушение», «информационная сфера», «информаци-
онная деликтология», «система административной 
деликтологии в информационной сфере». 

 ÇÀßÐÍÛÉ Îëåã Àíàòîëüåâè÷ - êàíäèäàò þðèäè÷åñêèõ íàóê, äîöåíò 
êàôåäðû àäìèíèñòðàòèâíîãî ïðàâà Êèåâñêîãî íàöèîíàëüíîãî óíèâåðñèòåòà 
èìåíè Òàðàñà Øåâ÷åíêî 
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конфликтов с участием субъектов публич-
ной администрации, устранения причин и 
условий их порождающих. Юридической 
наукой, принявшей на себя выполнение 
этих задач, стала административная де-
ликтология. 
Вместе с тем, особый характер пред-

мета и объекта административных инфор-
мационных правонарушений, преимуще-
ственно специальный субъектный режим 
их совершения, наряду со своеобразными 
причинами и условиями, способствующи-
ми совершению деликтов данного вида, 
предопределяют необходимость приве-
дения доктринальных взглядов на про-
блемы противодействия соответствующим 
формам противоправного поведения в 
целостную, логически связанную систе-
му научных знаний и деликтологических 
концепций. Своё научное признание и 
практическое развитие данная проблема 
нашла в пределах административной де-
ликтологии в информационной сфере, под 
которой в целях настоящей статьи мы бу-
дем понимать систему скомпонированых 
по общему предмету и методами иссле-
дования знаний об административнной 
информационной деликтности, причинах 
и условиях, способствующих возникно-
вению этого антисоциального явления, 
его структуре, состоянии и динамике, о 
социально-правовой природе личности 
нарушителя, а также об организационно-
правовых средствах предупреждения ад-
министративных информационных право-

Постановка проблемы
В условиях постоянного роста коли-

чества совершаемых административных 
информационных правонарушений, мас-
сового проявления латентной админи-
стративной деликтности и существования 
ярко выраженной тенденции перерас-
тания этих антисоциальных явлений в 
угрозы для информационной безопасно-
сти государства, в обществе обострилась 
проблема формирования самостоятельной 
юридической науки, способной обеспе-
чить разработку и практическую реализа-
цию комплекса организационно-правовых 
мер, направленных на предотвращение 
возникновения информационно-правовых 
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нарушений, государственных программах 
такой деятельности. 

Целями настоящей статьи является 
исследование внутренней структуры ад-
министративной деликтологии на при-
мере информационной сферы, формиро-
вание на этой основе целостной системы 
даного деликтологического направления 
юридической науки, а также решение во-
проса относительно целесообразности вы-
деления его в самостоятельную науку – ин-
формационную деликтологию. 

Анализ последних исследований и 
публикаций

Обусловленная целями этой работы 
проблематика была предметом научных 
исследований многих ученых и практи-
ков, в том числе: И. Л. Бачило, А. А. Ле-
онидовой, В. А. Липкана, Ю. Е. Макси-
менко, А. В. Палушкина, И. М. Сопилко, 
А. В. Стоицкого и других. Вместе с тем, 
проведенные указанными учеными иссле-
дования были в основном сосредоточены 
на решении отдельных групп деликтоло-
гических проблем, и поэтому не отражают 
целостной системы административной де-
ликтологии в информационной сфере, что 
обусловливает нерешенность вопросов, 
охваченных целями этой статьи.

Изложение основного материала
Правовой основой для выкристализа-

ции административной деликтологии в 
одно из научних направлений и область 
практической деятельности в информаци-
онной сфере является предмет данной на-
уки, под которым мы будем понимать со-
вокупность административных информа-
ционных правонарушений, совершенных 
на конкретной территории за отдельный 
промежуток времени, которые образуют 
административную информационную де-
ликтность, их структура, состояние, ди-
намика развития, причины и условия, 
способствующие их совершению, а также 
социально-правовая характеристика на-
рушителя административно-правовых за-
претов, действующих в информационной 
сфере, государственные программы обе-

спечения информационного правопоряд-
ка и национальной информационной без-
опасности. 
Как один из ключевых признаков лю-

бой науки, предмет административной 
деликтологии наряду с выполнением ос-
новополагающей методологической функ-
ции также напрямую отражается на систе-
ме этой науки через определения её вну-
тренних составляющих элементов. Такая 
связь между категориями «предмет» и «си-
стема» административной деликтологии 
в рамках информационной сферы имеет 
и обратное проявление взаимодействия, 
когда последняя из названных категорий 
обусловливает логическое построение са-
мого предмета административной делик-
тологии, характер функционально-мето-
дологических и понятийных связей между 
неё внутренними составляющими. В таком 
аспекте система административной делик-
тологии в информационной сфере высту-
пает как внутренняя структура этой юри-
дической науки, созданная на основе связи 
между ее предметными составляющими: 
административно-деликтными нормами, 
административной деликтностью, при-
чинами и условиями, способствующими 
возникновению этого антиобщественного 
явления, лицом нарушителя администра-
тивно-правовых запретов, действующих в 
информационной сфере, средствами про-
филактики административных информа-
ционных правонарушений, а также госу-
дарственными программами предупреж-
дения административной деликтности в 
информационной среде, совокупность ко-
торых и образует предмет указанного на-
учного направления. 
Выступая категорией, означающей це-

лостность, сформированность, завершен-
ность становления конкретных объектов 
социального бытия, понятие «система» по-
лучило в философии многоаспектную ин-
терпретацию. 
Термин система происходит от древне-

греческого «сообщения» и буквально оз-
начает целое, составленное из частей. Он 
используется в тех случаях, когда необхо-
димо охарактеризовать или исследовать 
объект, который проектируется, как нечто 
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целое, сложное, о котором невозможно 
сразу получить простое представление [1, 
c. 130]. 
Что представляет собой система? Каж-

дый отдельно взятый исследователь или 
отдельная группа учёных на основе своих 
знаний и убеждений выбирает свою соб-
ственную или уже существующую в науч-
ных исследованиях дефиницию этого по-
нятия. 
В общенаучной литературе наиболее 

распространенным является определение 
Л. Фон Берталанфи, по мнению которого: 
«Система – это комплекс взаимодействую-
щих компонентов» [2, с. 20]. 
В такой интерпретации понятие «си-

стема» выступает как множество объектов 
реальной действительности, которые на-
делены общими родовыми признаками, 
способными обеспечить их последователь-
ное взаимодействие в рамках целостной, 
однопорядковой системы. 
И. В. Блауберг, Э. Г. Садовский и Б. 

Г. Юдин предложили разделить все суще-
ствующие определения «системы» на два 
вида: претендующее на универсальность 
онтологическую (когда основное внима-
ние в определении уделяется выделению 
в самих объектах таких свойств, которые 
могут рассматриваться как идентифициру-
ющие их признаки, на основе которых осу-
ществляется объединение этих объектов в 
единую систему) или определение, кото-
рое претендует на универсальность гносе-
ологическую (если оно предназначено не 
только для характеристики, но и управле-
ния системными объектов) [3, c. 40, 41].
В качестве определения первого по-

рядка можно привести дефиницию «систе-
мы», сформулированную Р. С. Мельником. 
Под «системой» ученый понимает: «Це-
лостный комплекс отграниченных, взаи-
мосвязанных и взаимодействующих друг 
с другом элементов, образующих особое 
единство со средой их функционирования 
и является одновременно элементом си-
стемы более высокого порядка» [4, c. 8]. 
При такой интерпретации категории 

«система», основной акцент при её опре-
делении смещается в направление харак-
теристики ее внутренних элементов, их 

связей между собой и элементами системы 
высшего порядка, в связи с чем основой 
для формирования конкретной системы 
выступают уже свойства объектов, сгруп-
пированных в отдельно взятую систему. 
Такое понимание «системы» отражает на-
личие у элементов, включенных в ее вну-
тренней структуре, общих (родовых или 
видовых) признаков, которые выступают 
функционально связывающим звеном в 
рамках самой системы, обусловливают за-
кономерные связи между соответствую-
щими элементами системы. 
Согласно определению «система», 

предложенному в словаре 1913 года, это 
понятие представляет собой совокуп-
ность объектов, которые четко подчине-
ны каким-то конкретным порядком, как 
правило, логическим, научным; единое 
целое объектов, связанных общим зако-
ном, принципом или целью; постоянное 
объединение принципов или элементов, 
которые составляют единое целое [5]. 
В словаре Д. Ушакова (первая полови-

на XX века) категория «система» рассма-
тривается как: «Строение, структура, со-
ставляющая единство закономерно распо-
ложенных функционирующих частей [6]. 
Согласно толкованию категории «систе-

ма», данном С. Ожоговым и Н. Шведовым, 
(вторая половина XX века), система – это 
нечто целое, представляющее собой един-
ство частей, закономерно расположенных 
и находящихся во взаимной связи [7]. 
Использование приведенных опреде-

лений категории «система» в научной сфе-
ре означает, что любая наука приобретает 
значение отдельной системы при условии 
наличия выделенных в самостоятельную 
группу по целевым и предметным призна-
кам компонентов, связанных логическими 
закономерностями, содержательным на-
полнением и теоретико-прикладным на-
значением в пределах единой системы. 
Первые попытки приведения научных 

знаний о фактах и явлениях, составляю-
щих предмет административной делик-
тологии в единую, целостную, логически 
связанную систему были осуществлены 
профессором Е. В. Додиным. Он предло-
жил в рамках системы науки администра-
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тивной деликтологии выделить общую и 
специальную части, каждая из которых 
объединяла в себе конкретные элементы, 
которые выполняют различное методоло-
гическое назначение [8, c. 17]. 
Развивая существующие взгляды на 

систему административной деликтологии, 
некоторые исследователи предложили бо-
лее широкую концепцию этого понятия. 
А. М. Дерюга предлагает в рамках си-

стемы административной деликтологии 
выделить общую и особенную части, а 
также профилактику административной 
деликтности. Общая часть, по мнению ис-
следователя, охватывает собой научно об-
разующие категории, к которым относят-
ся: объект и предмет деликтологических 
исследований, соотношения между ними, 
методы система и принципы администра-
тивной деликтологии; соотношение ад-
министративной деликтологии с другими 
науками. Таким образом, считает А. М. Де-
рюга, реализуется функциональный под-
ход при проведении административно-де-
ликтологических исследований. 
Особенная часть охватывается теори-

ей предотвращению административных 
правонарушений, знаниями об особенно-
стях совершения отдельных видов адми-
нистративных деликтов, характеристику 
лиц, их совершающих. Соответственно, в 
рамках особенной части административ-
ной деликтологии реализуется отраслевой 
подход к изучению административной де-
ликтности, в котором развиваются част-
ные административно-деликтологические 
теории [9, c. 18].
Исходя из такого построения адми-

нистративной деликтологии, свое разви-
тие, как самостоятельное направление в 
информационной сфере, она находит на 
уровне специальной части.
Несмотря на непризнанность на за-

конодательном уровне информационной 
сферы общим или родовым объектом ад-
министративно-правовой охраны, посто-
янно растущее количество деликтов, под-
вергающих негативному  влиянию инфор-
мационные права и законные интересы 
граждан, информационную инфраструк-
туру, информационную безопасность госу-

дарства, привело к повышению внимания 
ученых к проблематике административ-
ных информационных правонарушений.
Анализ подготовленных в Украине и 

зарубежных странах научных трудов, в 
которых затрагивается проблематика ад-
министративных информационных право-
нарушений указывает на то, что в своем 
большинстве ученые-административисты 
фокусируют свое внимание на вопросах 
административной ответственности за от-
дельные виды правонарушений (наруше-
ние законодательства о государственной 
тайне [10], нарушение законодательства 
о коммерческой тайне [11; в сфере теле-
коммуникаций [12], особенностях составов 
этих проступков, процедурах применения 
санкций за их совершение.
Вместе с тем, на основе анализа науч-

ных работ, предметом исследования кото-
рых выступает проблематика предотвра-
щения различных видов административ-
ных правонарушений, приходится конста-
тировать, что, несмотря на глубокую науч-
ную разработку понятия, признаков, клас-
сификаций, системы мер профилактики 
отдельных видов деликтов, совершаемых 
в информационной сфере, общего подхо-
да к определению административной де-
ликтности в указанной сфере правового 
регулирования, ее причинно-следственно-
го комплекса и комплексной программы 
профилактики так и не было выработано.
Такое положение современной на-

учной разработки проблем администра-
тивной деликтологии в информационной 
сфере негативно отразилось на решении 
вопросов, связанных с формированием ее 
системы (внутренней структуры), особен-
но специальной части. Связана эта тен-
денция с попыткой некоторых исследова-
телей закрепить на доктринальном уровне 
за отдельными видами охраняемых норма-
ми административного права обществен-
ных отношений значение родового объек-
та правовой охраны и тем самым вывести 
деликты, посягающие на эти отношения, 
на более высокий (родовой) уровень путем 
объединения их в отдельные главы Кодек-
са Украины об административных право-
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нарушениях, других законодательных ак-
тов [10, с. 8; 12, с. 10]. 
В этом случае характерные для от-

дельных видов административных инфор-
мационных правонарушений причины и 
условия их совершения, организацион-
но-правовые средства профилактики, со-
циально-психологические свойства специ-
ального субъекта проступков выводятся на 
более высокое звено в структуре админи-
стративной деликтологии, а характерные 
для административных информационных 
правонарушений деликтологические осо-
бенности признаются только по отдель-
ным из этих деликтов.
Правовой и научной подоплекой для 

приведения существующих администра-
тивно-деликтологических исследований в 
информационной сфере в единую целост-
ную систему знаний об административных 
информационных правонарушениях, при-
чинах и условиях, им способствующих, 
средствах профилактики могла бы стать 
научная разработка и принятие Концеп-
ции Административно-деликтной полити-
ки Украины, в особенной части которой 
своё отражение могли бы найти проблемы 
профилактики отдельных видов админи-
стративных деликтов. Это позволит по-
строить систему административной делик-
тологии в информационной сфере на осно-
ве законов диалектики, онтологического и 
гносеологического предназначения каж-
дого из элементов этой системы не только 
на уровне общей, но, прежде всего, специ-
альной её части.
Изложенное выше позволяет охарак-

теризовать систему административной де-
ликтологии в информационной сфере, как 
совокупность логически упорядоченных в 
соответствии с методологическим, право-
вым или функциональным назначению 
компонентов, характеризующих предмет, 
объект, методы этого научного направ-
ления, отражающих его связь с другими 
научными направлениями администра-
тивной деликтологии и другими юриди-
ческими науками, которые раскрывают 
особенности административных информа-
ционных правонарушений, их причины и 
средства предупреждения, другие элемен-

ты, включенные в общую или специаль-
ную часть этой юридической науки.
Структуру общей части администра-

тивной деликтологии в информационной 
сфере, на наш взгляд, образуют общие по-
нятия, принципы, категории и закономер-
ные логические связи, характерные для 
административной деликтологии в целом. 
В состав компонентов, которые охваты-
ваются общей частью административной 
деликтологии в информационной сфере, 
следует отнести понятие, предмет, объ-
ект, систему, принципы и методы админи-
стративной деликтологии в целом; общие 
меры и средства профилактики админи-
стративных деликтов; базовые правила 
производства по делам об административ-
ных правонарушениях и наложении адми-
нистративных взысканий.
Особенную часть административной 

деликтологии в информационной сфере 
образуют теории предупреждения адми-
нистративных информационных право-
нарушений; понятие, состав, виды и сред-
ства профилактики этих деликтов; адми-
нистративная деликтность в информаци-
онной сфере, ее причинно-следственный 
комплекс; лицо-правонарушитель право-
вых запретов, действующих в информа-
ционной сфере и его социально-психо-
логическая и правовая характеристика; 
методики и программы профилактики 
административной информационной де-
ликтности, особенности их применения в 
отношении отдельных категорий правона-
рушителей.
В условиях постоянного роста коли-

чества совершаемых административных 
информационных правонарушений, су-
ществование широкой группы антисо-
циальных действий, которые не были де-
ликтолизованы в нормах административ-
но-деликтного законодательства, систему 
административной деликтологии в инфор-
мационной сфере, на наш взгляд, нельзя 
рассматривать как окончательно сформи-
рованную категорию. Продолжающееся 
в Украине изменение административно-
деликтного законодательства, изменчи-
вость причин и условий, способствующих 
развитию административной деликтности 
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в информационной сфере, постоянное со-
вершенствование методов и средств про-
тиводействия этому негативному явлению 
ставят перед административной деликто-
логией всё новые и новые задачи, реше-
ние которых, безусловно, будет отражать-
ся на её внутренней структуре.
Учитывая существующую в науке ад-

министративной деликтологии и крими-
нологии тенденцию выделения проблема-
тики информационных правонарушений 
в отдельное направление исследований 
в рамках этих наук, некоторыми учёны-
ми, в частности И. Л. Бачило [13, c. 474, 
490],    В. А. Липканом, Ю. Е. Максимен-
ко [14], А. В. Полушкиным [15, c. 9], была 
предпринята попытка обосновать необхо-
димость формирования самостоятельной 
юридической науки, предметом изучения 
которой являются правонарушения (ад-
министративные информационные пра-
вонарушения, информационные престу-
пления, гражданские и дисциплинарные 
информационные проступки), причины и 
условия, способствующие их совершению, 
а также средства профилактики этого вида 
деликтов.
По мнению А. В. Полушкина, необхо-

димость проведения комплексных (меж-
дисциплинарных) исследований инфор-
мационных правонарушений вызвана 
их сложной структурной природой, что 
выражается в единстве социально-кон-
фликтных, информационных и юридиче-
ских элементов, присущих данному виду 
деликтов. Сложность природы информа-
ционных правонарушений обусловливает 
многообразие методов и средств государ-
ственной правовой политики предотвра-
щения случаев злоупотребления информа-
ционными правами и свободами, выбора 
методики профилактики информационных 
правонарушений, а также формирования 
эффективных мер противодействия ин-
формационным преступлениям [15, c. 8].
Ю. Е. Максименко обосновывает воз-

никновение информационной деликто-
логии, с одной стороны, необходимостью 
создания целостной теории информаци-
онного деликта как самостоятельного вида 
правонарушения и основания информаци-

онно-правовой ответственности, с другой - 
необходимостью совершенствования дей-
ствующего информационно-деликтного 
законодательства.
По мнению учёной: «Основной целью 

является изучение содержания, природы, 
сущности, специфики и разнообразия ин-
формационных деликтов, а также разра-
ботка и внедрение конкретных путей, на-
правлений, способов их профилактики». 
Исходя из таких научных позиций, ин-
формационная деликтология рассматри-
вается как самостоятельная подотрасль 
информационного права. «Она является 
следствием генезиса информационного 
права как самостоятельной отрасли права, 
а основные понятия информационной де-
ликтологии разработаны в рамках инфор-
мационного права» [14].
Вместе с тем, из содержания публи-

каций, в которых Ю. Е. Максименко обо-
сновывает необходимость возникновения 
информационной деликтологии, следует, 
что формирование этого научного направ-
ления прежде всего связывается с адми-
нистративными правонарушениями, кото-
рые совершаются в информационной сфе-
ре, административной ответственностью 
за их совершение. При этом, указанный 
вид деликтов исследователь предлагает 
называть информационными правона-
рушениями, а ответственность за их со-
вершение информационно-правовой, при 
условии возможности установления от-
ветственности за данную категорию про-
тивоправных деяний и в нормах Кодекса 
Украины об административных правона-
рушениях и в проекте Кодекса законов об 
информации [14].
Предложенный Ю. Е. Максименко 

взгляд на информационную деликтоло-
гию, на наш взгляд представляется до-
вольно дискуссионным. Связано это с тем, 
что конструирование предмета информа-
ционной деликтологии на основе админи-
стративных правонарушений, совершае-
мых в информационной сфере, админи-
стративно-правовых способах их предот-
вращения влечет за собой дублирование 
и полноценное применение понятийного 
аппарата уже сложившейся науки админи-
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стративной деликтологии, сведение поня-
тия «информационное правонарушение» 
к административным информационным 
деликтам. В этом контексте возникает ло-
гический вопрос, как информационная де-
ликтология может выступать подотраслью 
информационного права, будучи полно-
стью построенной на понятийном аппара-
те административной деликтологии и нор-
мах административно-деликтного законо-
дательства. Кроме этого, на сегодняшний 
день, по нашему мнению, информацион-
ная деликтология еще не имеет собственно 
сложившейся нормативной базы для вы-
деления ее в самостоятельную подотрасль 
информационного права, а используемые 
ею средства предотвращения различного 
рода информационных правонарушений, 
устранения причин и условий, им спо-
собствующих, носят разноотраслевой ха-
рактер. Выделение же информационной 
деликтологии в ее узком (административ-
но-правовом понимании) в самостоятель-
ную науку, подотрасль информационного 
права может привести к возникновению в 
юридической науке негативного явления, 
связанного с необоснованным дроблени-
ем юридических наук, отраслей права на 
новые (более специальные) направления, 
введение в правовое поле понятий с нео-
пределенным практическим назначением. 
Исходя из предложенной в начале этой 

статьи трактовки предмета администра-
тивной деликтологии в информационной 
сфере можно констатировать преждевре-
менность выделения проблем предупреж-
дения административных информацион-
ных правонарушений, их причинно-след-
ственного комплекса, средств предотвра-
щения в самостоятельное направление 
научных исследований - информационную 
деликтологию.
Оценка современного состояния ад-

министративно-деликтного законодатель-
ства, а также научных работ, предметом 
исследования в которых выступают раз-
личные виды административных инфор-
мационных правонарушений, причины и 
условия, способствующее их совершению, 
средства предупреждения указывает на 
то, что на сегодняшний день научная раз-

работка соответствующей проблематики 
осуществляется на уровне отдельного на-
правления в пределах науки администра-
тивной деликтологии.
Такая тенденция в развитии предмета 

административной деликтологии в инфор-
мационной сфере не лишает нас оснований 
разделить взгляд ученых о необходимости 
формирования самостоятельной юриди-
ческой науки - информационной деликто-
логии, предмет которой должен охватить 
административные, дисциплинарные, 
гражданско-правовые информационные 
правонарушения, информационные пре-
ступления, их структуру, динамику, сред-
ства профилактики, причины и условия, 
способствующие их совершению, влияние 
на информационную безопасность госу-
дарства, защиту национального информа-
ционного суверенитета. Такое построение 
предмета информационной деликтологии 
обеспечит комплексный характер этой 
юридической науки, интеграцию между ее 
внутренними структурными элементами, 
укрепит целостность системность и связей 
между её элементами, включая те, кото-
рые имеют межотраслевую природу.

Выводы
Приведенная нами аргументация в 

поддержку выделения информационной 
деликтологии как самостоятельной ком-
плексной юридической науки исходит из 
широкого понимания понятия «деликто-
логия», согласно которому она призвана 
изучать не только проступки, не имеющие 
признаков преступления, но и преступные 
деяния. В таком аспекте деликтология вы-
ступает в значении системы знаний о де-
ликтности, факторах, детерминирующих 
её развитие и воспроизводство; о приро-
де деформации лица-правонарушителя в 
механизме нарушения норм позитивного 
права; о зависимости между отдельными 
видами деликтов; о средствах и способах 
воздействия на отдельные виды деликтов 
и деликтность в целом; а также о крите-
риях оценки состояния деликтности и эф-
фективности мер ее предупреждения [16, 
c. 47].
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Учитывая современное состояние ад-
министративно-деликтного законода-
тельства, нормы которого проникают в 
информационную сферу, на наш взгляд, 
выделение вышеуказанного научного на-
правления в самостоятельную юридиче-
скую науку - информационную деликтоло-
гию – достаточно преждевременным и не 
имеет под собой необходимой правовой и 
научно-методологической основы.
Однако, в силу существующей в тече-

ние последнего десятилетия тенденции 
постоянного сближения причин и усло-
вий, способствующих развитию админи-
стративной деликтности и преступности 
в информационной сфере, частое исполь-
зование одинаковых средств противодей-
ствия указанным явлениям, привлечения 
к этому процессу одних и тех же правоох-
ранительных органов, формирование ин-
формационной деликтологии, как самосто-
ятельной комплексной юридической нау-
ки в её широком понимании, может стать 
перспективой ближайшего будущего. При 
этом, нынче сложившеяся в юридической 
науке система административной деликто-
логии в информационной сфере, на наш 
взгляд, должна быть преведена в соответ-
ствие с запросами правоохранительной 
деятельности, существующим состоянием 
информационного правопорядка, а также 
отражать последние достежения в области 
научных исследований проблематики ад-
министративных информационних право-
нарушений.
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SUMMARY 
The article examines a system of administrative 

delictology in the information sphere on scientifi c, 
enforcement and doctrinal positions, describes basic 
elements of this science and outlines prospects of 
its improvement taking into account development 
trends of information society and current trends of 
euro integration processes. Basing on a study of 
scientifi c works of domestic and foreign scientists, 
the author substantiates the necessity to distinguish 
an independent direction of delictological research 
as a special part of administrative delictology 
science which is devoted to the problems of 
preventing the commission of administrative and 
information offences and protection of information 
rights of an individual. The author also proves 
that the special nature of administrative delictology 
science in the information sphere is defi ned by its 
particular subject, goals and objectives as well as 
the use of special tools to prevent the commission 
of administrative and information offences. At the 
same time the author believes that it is premature 
to treat administrative delictology that exists 
in the information sphere as an independent 
science - information delictology. However, taken 
into account a current state of law and order in 
Ukraine, the USA, and the EU in future it is 
reasonable to treat information delictology as 
an independent science, the system of which will 
include the problems of preventing information 
crimes, administrative and information offences 
and civil and information delicts.
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Обращено внимание на острую проблему со-
временной Украины – стремительное обнищание 
и необоснованное увеличение различий в доходах 
между группами населения, что ведет к обостре-
нию социальной напряженности, увеличению 
конфликтов, росту преступности и экономи-
ческой опасности. Проведен обзор современного 
реформирования социально-экономического раз-
вития Украины. Состояние проведения реформ 
признано неудовлетворительным. В качестве 
главной реформы развития страны предложена 
реформа быстрого экономического обогащения. 
Определены стратегические направления, фак-
торы, элементы организационного обеспечения 
реформы.

Ключові слова: нерівність, збагачення, економіч-
на небезпека, реформи, зовнішні ринки, міжнародні 
корпорації, ресурси, потенціал.
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Продовжує погіршуватись сучасне еко-
номічне становище України. За даними Дер-
жавної служби статистики у 2015 році по-
рівняно з 2014 роком реальний ВВП склав 
90,1%, рівень інфляції – 48,7%, індекс промис-
лової продукції – 86,6% [ 1 ]. Іде стрімке збід-
ніння і необґрунтоване збільшення розриву у 
доходах між групами населення. За даними 
досліджень Інституту соціології НАНУ, якщо 
на початку 1990 – х років співвідношення до-
ходів 10% найбагатших і 10% найбідніших 
українців складало 12 : 1, в 2002 році – 30 : 
1, то к 2010 року воно виросло до 40 : 1 [ 2 ]. 
Збільшення різниці у доходах між багатими і 
бідними верствами населення характерно не 
тільки для України. Подібна картина цього 

явища в Росії. За даними Роскомстату в ціло-
му по країні це співвідношення складає 30-35 
: 1, в Санкт-Петербурзі 80 : 1; в Москві 100 : 1 
[ 3 ]. У світі ця проблема також загострюється. 
Співвідношення 20% найбагатшої частини на-
селення Землі до 20% найбіднішої складало: 
в 1960 р. – 30 : 1; в 1980 р. – 45 : 1; в 1990 р. 
– 60 : 1; в 2000 р. – 140 : 1 [ 4 ]. Хоча якщо роз-
глядати окремі розвинуті країни, то співвідно-
шення доходів багатих і найбідніших верств 
населення у Китаї становить 7 : 1, у країнах 
ЄС – 5-7 : 1, в Японії – 4,3 : 1 [ 5 ]. При цьому, 
ООН в 1974 р. прийняла «Декларацію про 
встановлення міжнародного економічного 
порядку», яка рекомендувала максимальний 
розрив між багатими і бідними не більше 3 : 
1 [ 4 ]. Європейська соціальна хартія, прийня-
та Радою Європи у 1996 році, рекомендувала 
в якості соціального стандарту держави спів-
відношення доходів 10% найбагатших до 10% 
найбідніших – не більше 10 : 1 [ 5 ]. 
Для сучасної Україні проблема бідності 

проявляється і усередині – коли більшість на-
селення стає все бідніше, а багатство концен-
трується у невеличкої групи людей, і зовні 
– коли країна стає бідніше інших країн світу. 
Збільшення економічної нерівності населен-
ня веде до загострення соціальної напруги, 
конфліктів, зростання злочинів і економічної 
небезпеки. Внаслідок «зовнішнього» збіднін-
ня наростає міграція населення в інші країни. 
В зв’язку з цим для України гостро актуаль-
ною є швидка і ефективна реформа економіч-
ного збагачення і обґрунтованого пропорцій-
ного зростання доходів груп населення. 
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Найбільш вагомі результати досліджень 
закономірностей економічного розвитку, по-
долання кризових явищ, збагачення та зміц-
нення економічної безпеки держави мають 
вчені: В. Геєць, О. Амоша, О. Білорус, А. Чух-
но, А. Гальчинський, Г. Задорожний, Л. Зо-
тов, В. Семіноженко, В. Мунтіян, В. Федорен-
ко, Л. Федулова, Г. Пастернак-Таранущенко.
Сучасне керівництво поставило перед 

країною амбітні завдання. Указом Президен-
та України від 12 січня 2015 року № 5/2015 
схвалена Стратегія сталого розвитку «Укра-
їна – 2020» [ 6 ]. Цей документ визначає на 
п’ять найближчих років мету, вектори руху, 
дорожню карту, першочергові пріоритети та 
індикатори належних оборонних, соціально-
економічних, організаційних, політико-пра-
вових умов становлення та розвитку України. 
Загалом «Стратегія «Україна – 2020» містить 
62 реформи. Першочерговою є реалізація та-
ких реформ і програм:

1. Реформа системи національної безпеки 
і оборони.

2. Оновлення влади і антикорупційна ре-
форма.

3. Судова реформа.
4. Реформа правоохоронної системи.
5. Децентралізація та реформа державно-

го управління.
6. Дерегуляція та розвиток підприємництва.
7. Реформа системи охорони здоров’я.
8. Податкова реформа.
9. Програма енергонезалежності.
10. Програма популяризації України у сві-

ті та просування інтересів України у світовому 
інформаційному просторі. 
Слід визнати, що реформування не за-

вжди успішно, шляхом складних і непопу-
лярних рішень, але іде одночасно по багатьом 
напрямкам. На жаль у переліку намічених 
і здійснюваних реформ відсутня, на наш по-
гляд, головна реформа розвитку – реформа 
економічного збагачення України. У бідній 
країні завжди буде процвітати корупція. Бід-
на країна не зможе захистити себе, забезпе-
чити свободу і незалежність, достойні умови 
життя, розвиток народу, економічну безпеку 
держави. Тобто в цих умовах реформа еконо-
мічного збагачення стає головною реформою 
розвитку. Без її успішного проведення інші 
реформи приречені на провал.

Незважаючи на втрати, наша держава ще 
має великий промисловий, аграрний, ресурс-
ний, інтелектуальний потенціали, приємні 
природно-кліматичні умови, займає вигідне 
географічне положення. Мінерально-сиро-
винна база України включає близько 20 ти-
сяч родовищ і проявів 113 корисних копалин. 
Запаси залізних руд становлять понад 14% 
загальносвітових, марганцевих – понад 43%. 
Україна займає провідні місця за запасами ти-
тану, цирконію, урану, літію, графіту, каоліну, 
вогнетривких глин, сірки, калійних солей, де-
коративного каменю. В Україні видобуваєть-
ся близько 5% світового обсягу мінерально-си-
ровинних ресурсів, нам належать провідні по-
зиції у видобутку багатьох видів мінеральної 
сировини – вугілля, марганцевих і залізних 
руд, титану, графіту, каоліну. До промислово-
го освоєння залучено від 40% до 75% розвіда-
них запасів основних видів корисних копалин 
[ 7 ]. До переваг вітчизняної економіки мож-
на зарахувати те, що Україна має дешеву, але 
відносно кваліфіковану робочу силу. Якщо в 
європейських країнах заробітна плата стано-
вить 60-70% ВВП, то в нас – лише 20-25% [ 8 ]. 
Але поряд з цим економіка України має недо-
сконалу галузеву структуру, високі енерго та 
матеріалоємність продукції, зношеність осно-
вних фондів, інноваційну відсталість. Голов-
ною бідою сучасної економіки України є «си-
ровинна» направленість її розвитку. Більш як 
2/3 загального обсягу промислової продукції 
припадає на галузі, що виробляють сировину, 
матеріали та енергетичні ресурси [ 9 ]. Близь-
ко 40% валютних надходжень країни забезпе-
чує металургійний сектор [ 10 ]. На експорт 
поставляються високі обсяги аграрної сиро-
вини – не переробленого зерна. Україна нині 
є лідером з експорту ячменю, має третю по-
зицію з експорту кукурудзи і п’яту – з експор-
ту пшениці [ 11 ]. «Сировинна» економіка є 
не тільки стратегічно безперспективною, але 
і економічно небезпечною з кількох причин:
а) у теперішній час Україна має не настіль-

ки великі природні ресурси, щоб їх продавати 
у вигляді сировини, обкрадаючи наступні по-
коління;
б) “сировинна” економіка виробляє про-

дукцію з низькою доданою вартістю переваж-
но за неперспективними, брудними або шкід-
ливими технологіями, що знижує можливості 
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майбутнього технологічного і взагалі швидко-
го економічного розвитку країни;
в) Україна має ще достатній економічний 

потенціал для переробки власних природних 
ресурсів у конкурентоспроможну прибуткову 
продукцію; 
г) виробництво сировини і матеріалів об-

меженої номенклатури, але у великих обсягах 
створює, особливо в кризові періоди, сильну 
залежність країни від міжнародних ринків. 
В цих умовах зовсім очевидно, що для 

успішної реформи швидкого збагачення 
України, необхідні комплексні креативні дії з 
управління економікою. 
На наш погляд комплекс цих дій повинен 

включати наступні заходи.
По-перше, необхідно вирішити, за раху-

нок яких ринків – внутрішнього або зовніш-
ніх доцільно проводити збагачення країни. У 
цей час внутрішній ринок України дуже не-
стабільний, послаблений, з низькою ємністю 
і купівельною спроможністю покупців, висо-
ким рівнем інфляції. Увагу стабілізації і роз-
витку внутрішнього ринку , безумовно, треба 
приділяти, але якщо очікувати збагачення 
країни за його рахунок, то це може розтягну-
тися на довгі десятиріччя. Безумовні переваги 
у цьому мають зовнішні ринки, особливо кра-
їн з твердою валютою – європейський ринок, 
ринки США, Китаю. Це ринки з дуже висо-
кою ємністю, але вони стабілізовані і поділені 
постачальниками товарів, їх ємність повністю 
врівноважена товарною пропозицією вироб-
ників. Якщо Україні вдасться стати рівно-
правним учасником цих ринків, її економічне 
збагачення до рівня заможних країн світу ста-
не реальністю. 
По-друге, треба визначити організаційні 

форми товаровиробників, які на благо Укра-
їни успішно будуть діяти на внутрішньому і, 
особливо, зовнішніх ринках. В сучасних умо-
вах слабого розвитку внутрішнього ринку 
його основними суб’єктами стають малі і се-
редні підприємства. Вони сприяють трудовій 
зайнятості населення, реалізації творчих мож-
ливостей людей, зниженню рівня безробіття, 
доланню бідності, формуванню середнього 
класу. Малі і середні підприємства внаслі-
док обмеженості ресурсів частіше викорис-
товують стандартні технології, швидко при-
стосовуються до змін в умовах господарської 

діяльності і забезпечують раціональне пере-
міщення капіталу із однієї господарської сфе-
ри у іншу. Але історичний досвід розвинутих 
країн свідчить про те, що визначальна роль у 
формуванні економічного потенціалу країни, 
підтриманні її економічної безпеки, розвитку 
експорту і заробітку на світових ринках на-
лежить великим підприємствам в організа-
ційній формі міжнародних корпорацій. Вна-
слідок високої виробничої потужності вони 
можуть працювати з дуже великими обсягами 
унікальної продукції, зберігати та розвивати 
високі технології, концентрувати групи ви-
сококваліфікованого персоналу, створювати 
умови для високоефективної праці, успішно 
конкурувати на світових ринках з фірмами ін-
ших країн. На жаль, в Україні сформувалася 
стійка концепція безумовного розукрупнення 
великих підприємств та підтримки розвитку 
малого і середнього бізнесу. За роки незалеж-
ності України наслідком політики зміщення 
акцентів з підтримки великого на малий та 
середній бізнес стала руйнація потужних ви-
робничих і науково-технічних комплексів та 
утворення на цій основі дрібних господарю-
ючих суб’єктів. Проведена демонополізація 
великих українських виробництв руйнуюче 
діє на економіку, протидіє світовій тенденції 
інноваційного розвитку. Вона суттєво змен-
шила можливості розробки та впровадження 
у виробництво технологічних інновацій, які 
потребують суттєвих витрат, що не під силу 
малим підприємствам. Ці обставини особли-
во посилюються тим, що сфера науки в Укра-
їні була також суттєво послаблена, внаслідок 
чого розрив між наукою та виробництвом 
збільшився. Переважно тому, на наш погляд, 
українська економіка розвивається практич-
но без наукових розробок. Частка української 
наукомісткої продукції на світовому ринку 
високотехнологічних товарів складає 0,1%. У 
той же час частка наукомісткої продукції США 
на світовому ринку дорівнює 36%, Японії – 
30%, Німеччини – 17%, Китаю – 6% [ 12 ]. В 
результаті такої помилкової концепції «розви-
тку» суттєво зменшився загальний і особливо 
експортний потенціал України. 
Напроти, розвинуті країни світу приді-

ляють значну увагу концентрації виробни-
цтва та підтримці великих підприємств. Так 
в США, починаючи з 80-х років ХХ ст., в ан-
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титрестовське законодавство були внесені 
значні послаблення, зокрема, переглянуто 
вимоги щодо злиття, піднято «поріг» ринко-
вої концентрації при горизонтальних злит-
тях, дозволено оцінювати можливості злиття 
з точки зору убезпечення суб’єктів від нега-
тивного тиску технологічної та іноземної кон-
куренції, послаблено заборони на створення 
спільних підприємств, знижено антитрестов-
ські штрафи для таких підприємств, запрова-
джено індивідуальні підходи до кожного ви-
падку злиття [ 13 ]. Завдяки картельній прак-
тиці в Японії в 1955 – 1970 рр. було успішно 
проведено модернізацію чорної металургії, 
вугледобувної промисловості, суднобудуван-
ня, нафтопереробки, виробництва хімічних 
добрив. У Південній Кореї в машинобуду-
ванні, електроніці, текстильній промисловос-
ті, чорній і кольоровій металургії, нафтохімії 
та суднобудуванні здійснювалося примусове 
злиття приватних компаній, що призвело до 
утворення високо монополізованих вироб-
ничих структур. Уряди більшості розвинутих 
країн зайняли досить лояльну позицію щодо 
концентрації внутрішнього виробництва, до-
зволяючи вітчизняним компаніям діяти поді-
бно монополіям і у такий спосіб усувати з рин-
ку зарубіжних конкурентів [ 14 ].
Вважаємо, що сучасні наміри розвинутих 

країн світу на укрупнення виробничих під-
приємств можна оцінити як вірне врахування 
ними об’єктивної тенденції розвитку глобалі-
зації на посилення концентрації і конкуренції 
крупного капіталу на світових ринках.
Необхідність формування і розвитку круп-

них вітчизняних бізнес – структур підтвер-
джується наступними фактами. Суттєва осо-
бливість сучасного економічного розвитку сві-
ту полягає у тому, що поступово змінюються 
центри економічного впливу – керівна роль 
держав слабшає, а на перше місце за впливом 
на процеси економічного розвитку виходять 
транснаціональні корпорації. Їхня кількість 
за десятиліття (1990 – 1999 рр.) збільшилася 
майже вдвічі – з 36 тис. до 63 тис., а їхніх за-
кордонних філій налічується близько 600 тис. 
Так, “ІБМ” має філії у більш як 80 країнах, “Сі-
менс” – у 52 тощо. В списку 100 найбільших 
економік світу (розглядаються як національні, 
так і транснаціональні організми) 51 позицію 
посідають транснаціональні корпорації [ 15 ].

Як бачимо, в сучасних умовах світового 
господарства найбільш перспективною орга-
нізаційною формою великого підприємства, 
спроможного ефективно діяти на світових 
ринках, є міжнародна корпорація. Вона пред-
ставляє собою юридичну особу-конгломерат 
підприємств-юридичних осіб, зв’язаних з го-
ловною компанією корпорації системою ви-
робничих, технологічних або фінансових за-
лежностей. Таким чином, у складі міжнарод-
ної корпорації на світових ринках на правах 
учасника успішно можуть реалізовувати свої 
проекти підприємства любого рівня концен-
трації виробництва: малі, середні, великі. Але 
переважно об’єднавши свої можливості в меж-
ах корпорації, вони зможуть бути успішними. 
Українській державі необхідно прагматично 
сприйняти цей факт і зробити правильні ви-
сновки. Враховуючі вище наведений світовий 
досвід, на наш погляд, це повинні бути дії ор-
ганів державного управління зі створення у 
перспективних галузях економіки, можливо 
навіть за певним примусом, великих вироб-
ничих об’єднань за організаційною формою 
міжнародної корпорації. При відповідному 
законодавчому, матеріальному, фінансовому 
забезпеченні такі корпорації стануть гідною 
організаційно-виробничою основою завою-
вання ринків розвинутих країн. 
І по-третє, Україна має запропонувати 

ринкам розвинутих країн товари, до яких по-
купці вже звикли, якість яких відповідає дію-
чим стандартам і які виготовлені за сучасними 
технологіями. При цьому, можна погодитися з 
висновком академіка РАН В. Полтеровича, що 
«на початкових етапах не варто робить ставку 
на «технологічні прориви», для цього у нас не-
має ні коштів, ні відповідної інфраструктури; 
варто ефективно запозичувати західні техно-
логії, і притому не обов’язково одразу найпере-
довіші» [ 16 ]. Переконливим прикладом може 
бути досвід Японії, яка ефективно використо-
вувала цю стратегію для свого економічного 
розвитку у післявоєнні роки. В той час Японія 
опинилась в економічній, фінансовій, політич-
ній кризі. І все ж у 1946 р. в Японії поступово 
намітилась чітка державна політика виходу з 
тяжкого становища. Будучи окупованою та не 
маючи власних природних ресурсів, вона по-
чала купувати технології на виробництво вер-
статів, машин, обладнання, поступово сплачу-
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ючи 5 – 6% від прибутку. За 15 років Японія 
закупила більше 2,5 тисяч іноземних ліцензій, 
за якими вироблялось 11% промислової та 17% 
експортної продукції, 10% продукції в загаль-
ному машинобудуванні, 20% – в хімії, 24% – в 
електротехніці, 25% в металургії, 60% – в на-
фтохімії. Приріст виробництва на основі іно-
земних технологій за 1950 – 1960 рр. склав у 
середньому 72% за рік [ 17 ]. 
Україні необхідно швидше попрощатись 

з ілюзіями самостійного технологічного «про-
риву» у постіндустріальне майбутнє. Доцільно 
ефективно використовувати досвід країн, які 
успішно пройшли важкий шлях економічно-
го збагачення. Це позбавить нас від зайвих 
помилок і витрат.
Висновки. За результатами дослідження 

визначено: 
1. В цей час Україна знаходиться у дуже 

складному економічному становищі. Військо-
ві дії, втрата значних територій, зниження 
економічного потенціалу країни більше ніж 
на 20% різко послабили міцність економічної 
безпеки держави. Стрімке збідніння і необ-
ґрунтоване збільшення розриву у доходах 
між групами населення веде до загострення 
соціальної напруги, збільшення конфліктів, 
зростання злочинів і економічної небезпеки. 

2. Керівництво країни ініціює численні 
новаторські зміни. Серед запланованих і здій-
снюваних реформ відсутня головна – реформа 
економічного збагачення країни, її регіонів, 
підприємств, людей. У бідній країні завжди 
буде процвітати корупція. Бідна країна не 
зможе захистити себе, забезпечити свободу і 
незалежність, достойні умови життя і розви-
ток народу. В цих умовах реформа економіч-
ного збагачення країни стає головною рефор-
мою розвитку. Без її успішного проведення 
інші реформи приречені на провал. 

3. Незважаючи на втрати, наша держава 
ще має великий промисловий, аграрний, ре-
сурсний, інтелектуальний потенціали, приєм-
ні природно-кліматичні умови, займає вигід-
не географічне положення.

4. Необхідно вирішити, за рахунок яких 
ринків – внутрішнього або зовнішніх доціль-
но проводити збагачення країни. У цей час 
внутрішній ринок України дуже нестабіль-
ний, послаблений, з низькою ємністю і купі-
вельною спроможністю покупців, високим 

рівнем інфляції. Увагу стабілізації і розвитку 
внутрішнього ринку , безумовно, треба при-
діляти, але якщо очікувати збагачення краї-
ни за його рахунок, то це може розтягнутися 
на довгі десятиріччя. Безумовні переваги у 
цьому мають зовнішні ринки, особливо кра-
їн з твердою валютою – європейський ринок, 
ринки США, Китаю. 

5. В сучасних умовах основними суб’єктами 
внутрішнього ринку стають малі і середні 
підприємства. Визначальна роль у розвитку 
експорту і заробітку на зовнішніх світових 
ринках розвинутих країн належить великим 
підприємствам в організаційній формі міжна-
родних корпорацій. 

6. Для реального швидкого створення 
міцної технологічної бази виробництва висо-
коякісних товарів для зовнішніх ринків Укра-
їні не слід в черговий раз організовувати «тех-
нологічні прориви». В сучасних умовах крім 
зайвих витрат, змарнування часу та ще біль-
шого економічного відставання це нічого не 
дасть. Ефективніше придбати за ліцензіями і 
швидко освоїти сучасні західні технології.
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SUMMARY 
Attention is paid to the urgent problem of modem 

Ukraine – the rapid depletion and unjustifi ed increase 
in the gap between the groups, leading to aggravation 
of social tensions, confl icts increase, rising crime 
and economic insecurity. Examine current reform 
of economic and social development of Ukraine. 
Considered unsatisfactory reforms. The list of planned 
and ongoing reforms is missing on nacho opinion, the 
most urgent, and reform of development – economic 
reform enrichment. Without in the success of other 
reforms are doomed to failure. Despite the loss, our 
state to get rich quick is a good economic foundation 
– a major industrial, agricultural, resource and 
intellectual potential, pleasant climatic conditions, 
favorable geographical position. Enrichment of 
the country can be carried out by the internal and 
external markets. At this time, the domestic market of 
Ukraine is very unstable, weakened, with low capacity 
and high infl ation. Unconditional benefi ts of this 
arc the foreign markets, especially in countries with 
hard currency – the European market, US market 
and China. The decisive role in the development of 
exports and foreign earnings on world markets of 
developed countries should belong to domestic large 
enterprises in the organizational form of international 
corporations. To implement quickly quality for foreign 
markets Ukraine should not once again organize 
“technological breakthroughs”. In addition to extra 
costs, waste of time and further economic lag will 
do nothing. Better buy licenses quickly learn modern 
Western technology. 

АНОТАЦІЯ 
Звернуто увагу на гостру проблему сучасної 

України – стрімке збідніння і необґрунтоване 
збільшення розриву у доходах між групами насе-
лення, що веде до загострення соціальної напруги, 
збільшення конфліктів, зростання злочинів і еко-
номічної небезпеки. Оглянуто сучасне реформу-
вання соціально-економічного розвитку України. 
Визнано незадовільним стан проведення реформ. 
У переліку намічених і здійснюваних реформ від-
сутня, на наш погляд, найбільш актуальна, голо-
вна реформа розвитку – реформа економічного 
збагачення. Без її успішного проведення інші рефор-
ми приречені на провал. Незважаючи на втрати, 
наша держава для швидкого збагачення ще має 
добру економічну основу – великий промисловий, 
аграрний, ресурсний, інтелектуальний потенціа-
ли, приємні природно-кліматичні умови, вигідне 
географічне положення. Збагачення країни мож-
на проводити за рахунок внутрішнього і зовнішніх 
ринків. У цей час внутрішній ринок України дуже 
нестабільний, послаблений, з низькою ємністю 
і високим рівнем інфляції. Безумовні переваги 
у цьому мають зовнішні ринки, особливо країн з 
твердою валютою – європейський ринок, ринки 
США, Китаю. Визначальна роль у розвитку екс-
порту і заробітку на зовнішніх світових ринках 
розвинутих країн має належати вітчизняним 
великим підприємствам в організаційній формі 
міжнародних корпорацій. Для реального швидкого 
створення міцної технологічної бази виробництва 
високоякісних товарів для зовнішніх ринків Україні 
не слід в черговий раз організовувати «технологічні 
прориви». Крім зайвих витрат, змарнування часу 
та ще більшого економічного відставання це нічого 
не дасть. Ефективніше придбати за ліцензіями і 
швидко освоїти сучасні західні технології.
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ÊÐÈÌ²ÍÀËÜÍÎ-ÏÐÀÂÎÂÀ ÏÐÎÒÈÄ²ß ÒÀ 
ÇÀÏÎÁ²ÃÀÍÍß ØÀÕÐÀÉÑÒÂÓ Ó ÑÔÅÐ² 
ÍÀÄÀÍÍß ÒÓÐÈÑÒÈ×ÍÈÕ ÏÎÑËÓÃ Ó 

ÇÀÐÓÁ²ÆÍÈÕ ÊÐÀ¯ÍÀÕ

У статті за допомогою порівняльно-
правового та іншого методів дослідження роз-
глянуто зарубіжний досвід теорії і практики 
кримінально-правової протидії й запобігання 
шахрайству у сфері надання туристичних по-
слуг, що дозволяє з’ясувати стан і особливості 
доктринальної та нормативної розроб-
ки цих питань, виокремити їх позитивні 
та негативні характеристики, а також 
сформулювати відповідні пропозиції щодо 
впливу на даний вид шахрайства засобами 
кримінального права та кримінології. 

Ключові слова: зарубіжний досвід, шахрайство, 
кримінально-правова протидія, запобігання, сфера 
надання туристичних послуг, незаконна туристич-
на діяльність, умисне невиконання зобов’язань перед 
туристами.

 ÊËÈÌÅÍÊÎ Îëüãà Àíàòîë³¿âíà - ñòàðøèé íàóêîâèé ñï³âðîá³òíèê â³ää³ëó 
äîñë³äæåíü ïðîáëåì çëî÷èííîñò³ ó ñôåð³ ñëóæáîâî¿ ä³ÿëüíîñò³ òà êîðóïö³¿ 
Íàóêîâî-äîñë³äíîãî ³íñòèòóòó Íàö³îíàëüíî¿ àêàäåì³¿ ïðîêóðàòóðè Óêðà¿íè 

ÓÄÊ 343.53 : 796.5 + 343.8 : 341.41

Постановка проблеми
Специфікою шахрайства як типового 

посягання на власність є те, що за кордо-
ном відповідальність за окреслене сус-
пільно небезпечне діяння передбачена 
цілим комплексом юридичних норм, що 
утворюють окремий кримінально-право-
вий інститут [1. с. 230]. Звідси зарубіжні 
Кримінальні кодекси (далі – КК) можуть 
спеціально виокремлювати фінансове, по-
даткове, комп’ютерне, телемаркетингове, 
медичне, підприємницьке, інвестиційне, 
еміграційне та іншого роду шахрайство. 
Зазвичай таким проявам шахрайства влас-
тиві наступні риси: поширеність, резонанс-
ність, структурованість, масовість потерпі-
лих, надзвичайна шкідливість тощо. Поряд 

з цим такому виду, як шахрайству у сфері 
надання туристичних послуг, що має ана-
логічні риси, які були зазначені вище, поки 
що не приділялося достатньої уваги у кри-
мінально-правовому та кримінологічному 
плані. Щодо України, то спеціальної кри-
мінально-правової норми в цьому зв’язку 
не існує, а запобігання шахрайству у сфері 
надання туристичних послуг має лише точ-
ковий характер. Не вивчено і зарубіжний 
досвід у цьому напрямку, через що не мож-
на з’ясувати стан і особливості доктриналь-
ної та нормативної розробки питань кри-
мінально-правової протидії та запобіганню 
даному виду шахрайству, а також виокре-
мити їх позитивні та негативні характерис-
тики.

Метою статті є дослідження зарубіжно-
го досвіду кримінально-правової протидії 
й запобігання шахрайству у сфері надання 
туристичних послуг, а також формуван-
ня відповідних пропозицій щодо впливу 
на даний вид шахрайства засобами кримі-
нального права та кримінології. 

Стан дослідження
Суттєвий внесок у теоретичну розробку 

проблем кримінально-правової протидії й 
запобігання шахрайству взагалі, у т.ч. й у 
порівняльно-правовому аспекті, внесли чи-
мало фахівців у галузі кримінального права 
та кримінології (Н.О. Антонюк, Б.А. Бегалі-
єв, К.В. Горобець, О.О. Дудоров, М.В. Єме-
льянов, Д.В. Каменський, О.В. Лисодєд, 
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Мохаммед А. М. Байдусі, А.В. Микитчик, 
В.Ю. Окружко, К.Л. Попов, Н.В. Реві-
на, А.В. Ростокінський, А.В. Савченко, 
О.В. Смаглюк, М.І. Хавронюк, О.В. Чупро-
ва, Ю.Л. Шуляк та інші), проте питання до-
слідження саме зарубіжного досвіду кри-
мінально-правової протидії й запобігання 
шахрайству у сфері надання туристичних 
послуг до цього часу ніким не досліджува-
лося не тільки на рівні дисертаційного до-
слідження, але й у вигляді якої-небудь сис-
тематизованої праці.

Виклад основного матеріалу
Підтримуючи позицію професора В.Л. Чу-

барєва про доцільність виокремлення з 
огляду на положення кримінального права 
чотирьох типів правових сімей – романо-
германської (континентальної), загального 
права (англо-американської), мусульман-
ської (держав мусульманського права) та 
далекосхідної (держав Далекого Сходу) [2, 
с. 386–387], а також зважаючи на особли-
вості економічних, соціальних, правових, 
релігійних й інших відносин в іноземних 
державах, спробуємо: по-перше, виділити 
ті кримінально-правові норми, які найбіль-
ше всього відбивають кримінально-пра-
вову сутність шахрайства у сфері надання 
туристичних послуг, а отже, можуть бути 
використані в якості підґрунтя для вдоско-
налення ст. 190 «Шахрайство» КК України; 
по-друге, дослідити найважливіші тенден-
ції щодо запобігання цьому виду шахрай-
ства за кордоном. Для цього звернемося 
до аналізу кримінального законодавства 22 
(двадцяти двох) іноземних держав – Фран-
ції, ФРН, Італії, Іспанії, Австрії, Польщі, 
Республіки Сан-Марино, Естонської Респу-
бліки, РФ, Республіки Білорусь, Республіки 
Молдова, Республіки Казахстан, США, Ве-
ликої Британії, Австралії, Китаю, Японії, 
Республіки Корея, Єгипту, Йорданії, Ірану 
та Туреччини. 
Маємо застерегти про наступне: вважа-

ємо неприйнятним для України досвід тих 
зарубіжних країн, де закон про криміналь-
ну відповідальність: 1) визнає шахрайство 
злочином, який одночасно може вчиняти-
ся як з умислом, так і з необережності (зо-
крема, за КК ФРН – «з легковажності»; за 

КК Австралії – «з необережності»). Відтак 
ми вважаємо, що найбільш прийнятним 
варіантом розуміння суб’єктивної сторони 
шахрайства є віднесення цього злочину до 
такого діяння, що вчиняється лише з пря-
мим умислом; 2) не виокремлює у складі 
шахрайства кваліфікуючих або особливо 
кваліфікуючих ознак (зокрема, КК Польщі 
та КК Японії); 3) встановлює невизначені 
санкції за вчинення шахрайських діянь (зо-
крема, у КК Франції в певних нормах вжи-
то конструкцію «карається більш суворо»). 
Також слід зазначити про те, що у 

проаналізованих нами іноземних держа-
вах суб’єктами шахрайства закон визнає:-
а) загальних суб’єктів – фізичних та осуд-
них осіб, які досягли певного віку (зокре-
ма, 7, 14, 16, 17 років тощо, залежно від 
типу правової сім’ї та зарубіжної країни), 
хоча зменшення віку відповідальності за 
шахрайство вважаємо неприйнятним;-
б) спеціальних суб’єктів (наприклад, служ-
бових осіб); в) юридичних осіб (корпорації). 
Слушно зауважити, що в окремих зарубіж-
них країнах (наприклад, Республіці Мол-
дова) суб’єктом шахрайства одразу можуть 
виступати загальні суб’єкти, спеціальні 
суб’єкти та юридичні особи. Вважаємо, що 
варто погодитися із Ю.Л. Шуляк, яка вва-
жає перспективною практикою визнання 
суб’єктами кримінальної відповідальності 
за шахрайство юридичних осіб (така ситу-
ація наявна у Франції, Великій Британії, 
США, Йорданії, Китаю тощо), однак, все це 
має відбуватися лише «через вироблення 
чітких підстав та умов такої відповідаль-
ності, встановлення для них специфічних 
видів покарань, а також критеріїв співвід-
ношення із кримінальною відповідальніс-
тю фізичних осіб» [3, с. 142–143]. Щодо по-
карання за вчинення шахрайства у сфері 
надання туристичних послуг, то воно при-
значається з урахуванням тих конкретних 
його видів і у тих межах, що характерні для 
покарання за загальні чи спеціальні появи 
цього посягання. При цьому можуть бути 
застосовані як основні (зокрема, від штра-
фу до позбавлення волі на певний строк), 
так і додаткові (зокрема, від позбавлення 
права обіймати певні посади до конфіскації 
майна) види покарань, а також призначені 
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певні кримінально-правові заходи виправ-
лення та безпеки. Звісно, що призначен-
ня покарання відбувається й за певними 
принципами. 
Зарубіжний досвід кримінально-право-

вої протидії шахрайству у сфері надання 
туристичних послуг свідчить про те, що 
цей злочин розглядається в якості типо-
вого (передбаченого навіть модельним за-
конодавством) корисливого злочину проти 
власності (в окремих випадках його від-
носять до «білокомірцевих» злочинів), що 
вчиняється умисно (а подекуди з певною 
метою) та полягає в обмані чи зловживанні 
довірою задля заволодіння певними пред-
метами, проте відповідальність за його вчи-
нення може бути передбачена цілим комп-
лексом кримінально-правових норм, що 
утворюють окремі кримінально-правові ін-
ститути. При цьому шахрайство у сфері на-
дання туристичних послуг – це особливий 
вид шахрайства, який хоча прямо і не пе-
редбачений наразі на законодавчому рівні 
у якій-небудь зарубіжній країні, але кримі-
нальна відповідальність за його вчинення 
настає в межах загальних або спеціальних 
норм про шахрайство. 
Варто вказати на те, що, наприклад, в 

окремих випадках деякі законодавці дер-
жав-учасниць СНД намагаються або ство-
рювати альтернативні проекти законів про 
туризм та туристичну індустрію, де пропо-
нують виокремлювати кримінально-право-
ві заходи у боротьбі зі злочинами в згаданій 
сфері та зазначати про необхідність надан-
ня документів про відсутність судимості за 
злочини у сфері економіки, а також злочи-
ни середньої тяжкості, тяжкі та особливо 
тяжкі злочини в разі бажання отримати 
ліцензію на зайняття туроператорською 
чи турагентською діяльністю (наприклад, у 
РФ), або видавати підзаконні нормативно-
правові акти, в яких вирішуються питання 
щодо критеріїв оцінки ризику в туристичні 
діяльності та суміжні питання (наприклад, 
у Республіці Казахстан) [5]. 
Заслуговують на особливу увагу такі 

факти: 
– по-перше, на підставі Федерального 

закону від 30 березня 2016 р. № 78-ФЗ КК 
РФ було доповнено ст. 172.2 «Організація 

діяльності з залучення грошових коштів та 
(або) іншого майна», котра дозволяє притя-
гувати винних за створення так званих «фі-
нансових пірамід» (у т.ч. й тих, які пов’язані 
із залученням коштів клієнтів представ-
никами туристичними агентств чи фірм), 
якщо йдеться про великі (ч. 1) та особливо 
великі розміри (ч. 2) таких коштів (майна) 
[6]. Максимальне покарання за цей злочин 
може сягати шести років позбавлення волі 
з обмеженням волі на строк до двох років 
чи без такого, і при цьому воно може бути 
застосовано до винних, які створюють та-
кож і туристичні компанії для залучення у 
широкого загалу населення грошових ко-
штів; 

– по-друге, протягом останніх кількох 
років у РФ не виключається можливість 
запровадження окремої кримінальної від-
повідальності за певні прояви шахрайства 
у сфері індустрії туризму (причиною цього 
стали масові припинення туристичними 
агентствами своєї діяльності) [7].

Свого часу про різноманітні прояви шах-
райства у зарубіжних країнах (зокрема, дер-
жавах континентальної Європи, США, Вели-
кій Британії, Франції, Республіки Казахстан, 
Єгипту, Йорданії) писали у своїх працях від-
повідно М.І. Хавронюк [8], А.В. Савченко 
[9], О.В. Чупрова [10], Б. А. Бегалієв [11], 
К.В. Горобець [12], Мохаммед А. М. Бай-
дусі [13]. На підставі аналізу цих та інших 
праць, а також зарубіжних КК, позитив-
ним і таким, що переважно заслуговує на 
врахування при вдосконаленні положень 
ст. 190 «Шахрайство» КК України досвідом 
кримінальної відповідальності за шахрай-
ство у сфері надання туристичних послуг, 
на нашу думку, є той, відповідно до якого: 
а) предметами злочину, крім майна чи 

права на майно, можуть виступати: послуги 
та правочини (Франція); дані електронно-
обчислювальної машини (ФРН); незаконна 
вигода (Італія); пільги (Естонія); 
б) спеціальними потерпілими можуть 

бути: особи, особлива уразливість яких зу-
мовлена їх віком, хворобою, каліцтвом, фі-
зичними чи психічними вадами, станом ва-
гітності (Франція, Республіка Сан-Марино, 
Японія, Республіка Корея, Єгипет, Йорда-
нія, Іран); дві і більше особи (Республіка 
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Казахстан), десять чи більше осіб, віком по-
над 55 років (США); значна (Естонія) чи ве-
лика кількість потерпілих (ФРН); малолітні 
особи з обмеженою чи повною дієздатністю 
(Туреччина); недієздатні та неповнолітні 
(Італія, Республіка Корея); треті особи (Іс-
панія); 
в) шахрайство може: виявлятися у 

схилянні до передачі предметів злочину 
(Франція); вчинятися спеціально при на-
данні послуг (ФРН) або шляхом телемар-
кетингу (США); полягати в маніпулюванні 
інформацією (Іспанія) чи безчесному отри-
манні послуг (Велика Британія) тощо; 
г) суб’єктами злочину вважаються не 

тільки фізичні, але й юридичні особи (кор-
порації) (Франція, Велика Британія, США, 
Йорданія, Китай та ін.), а також службові 
особи (ФРН, РФ, Туреччина); 
ґ) нетиповими кваліфікуючими озна-

ками шахрайства є: спричинення шкоди 
спеціальним потерпілим (Республіка Сан-
Марино, Італія, Японія, Республіка Корея, 
Єгипет); використання недозволених чи 
підроблених документів (Іспанія); про-
мисел чи будівництво фінансових пірамід 
(Австрія); вчинення злочину у складі зло-
чинного співтовариства (Естонія), злочин-
ної організації (Республіка Молдова) або 
службовою особою з використанням свого 
службового становища (РФ); вчинення зло-
чину із використанням переваг перебуван-
ня потерпілого у ризикованих ситуаціях 
чи важкому стані, при виконанні обманних 
дій у межах торгової діяльності осіб, які є 
продавцями чи менеджерами компанії, або 
осіб, які діють від імені компанії (Туреччи-
на); 
д) основне покарання за вчинення цьо-

го злочину передбачає спектр від штрафу 
до позбавлення волі на певний строк; до-
даткове покарання включає позбавлення 
права обіймати певні посади чи займатися 
певною діяльністю (Італія), зачинення за-
кладу, афішування чи поширення вироку 
(Франція), конфіскацію майна (США) тощо; 
одночасно призначаються заходи виправ-
лення та безпеки, зокрема встановлення 
нагляду за поведінкою засудженого (ФРН, 
Єгипет), цивільно-правові санкції та інфор-

мування жертв злочину (США), відшкоду-
вання спричинених збитків (Іран); 
е) закон дозволяє звільнити особу від 

кримінальної відповідальності з урахуван-
ням всіх обставин провадження та за умови 
сплати певних внесків, тобто відшкодуван-
ня завданої майнової шкоди (ФРН).
У плані запобігання шахрайству у сфері 

надання туристичних послуг, на наш по-
гляд, науковий інтерес становлять переду-
сім такі важливі заходи, що існують за кор-
доном, реалізація яких могла б справити 
позитивний ефект і в Україні, зокрема.

Щодо питань запобігання шахрайству у 
сфері надання туристичних послуг за кордо-
ном, то їм також приділяється належна увага. 
На наш погляд, науковий інтерес становить 
дослідження Н.В. Ревіної та А.В. Ростокін-
ського, які, розробляючи досвід віктимоло-
гічної профілактики шахрайству за кордо-
ном, акцентували увагу на таких напрямах: 
а) орієнтація громадян на самозахист 

від різних шахрайських посягань, у т.ч. 
шляхом постійної трансляції по радіо чи 
телебаченню передач циклу «Поліція ра-
дить», поширення інформації про зміни в 
законодавстві та судовій практиці, ство-
рення спеціальних програм попередження 
шахрайства (ФРН); 
б) створення асоціацій потерпілих від 

корисливих посягань (шахрайства включ-
но), проведення спеціальних занять з ві-
ктимології в усіх навчальних закладах – від 
початкової школи до вишів, вироблення 
навичок поведінки особи у криміногенних 
ситуаціях, пов’язаних із шахрайством (Ан-
глія); 
в) психологічна, правова та матеріальна 

допомога, виплата грошових винагород за 
надання інформації оперативно-профілак-
тичного значення, вжиття заходів щодо по-
ліпшення життя населення, вдосконалення 
системи правосуддя та пенітенціарної сис-
теми (США); 
г) охоронне попередження в роботі з 

населенням, створення спеціалізованих 
юридичних і поліцейських науково-дослід-
них інститутів з проблем запобігання шах-
райству, усунення вразливості жертви че-
рез її обізнаність з можливими формами та 
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способами прояву шахрайств (Японія) [14, 
с. 183–184]. 
Виявляється, що більшість з цих про-

філактичних заходів безпосередньо може 
стосуватися і шахрайства у сфері надання 
туристичних послуг. 
Цікавим є й інший американський до-

свід щодо запобігання шахрайству у сфері 
надання туристичних послуг. Зокрема, на 
рівні окремих штатів при офісах прокура-
тури діють відділи у справах споживачів, 
які після судового розгляду забезпечують 
процедуру сплати відповідних компенсацій 
клієнтам, яких ошукали туристичні компа-
нії, при цьому досягаються досить високі 
та оперативні показники компенсації втрат 
(наприклад, у 2016 р. у штаті Нью-Джерсі 
227 клієнтам туристичної кампанії «Crown 
Travel Service» була сплачена компенсація 
у сумі 525 тис. доларів США, що покрило 
65 % понесених ними витрат) [15]. Крім 
цього, у США існує державна реєстрація та 
обов’язкове ліцензування діяльності у сфе-
рі надання туристичних послуг (зокрема, у 
1977 р. штат Айова став першим, де була 
запроваджена така практика). Американ-
ський фахівець у галузі туристичної інду-
стрії Джон Френей застерігає щодо п’яти 
поширених форм шахрайства при наданні 
туристичних послуг: 1) знижка у туристич-
них клубах, яка доступна тільки для їх чле-
нів; 2) пропозиція стати туристичним аген-
том; 3) неточні ціни; 4) наявність власності 
з певною формою спільного володіння чи 
прав користування; 5) пожертвування поза 
бізнесом [16]. 
Британський дослідник Максін Кларк 

пропонує три прості кроки для того, щоб 
не стати жертвою шахрайства при броню-
ванні туристичних поїздок в Інтернеті:-
а) перевірте, чи є туристична компанія чле-
ном ABTA (Асоціація британських агенцій з 
подорожей) на сайті цієї організації; б) пе-
реконайтеся, що у Вас є правильні турис-
тичні документи, що саме Ваше ім’я зазна-
чено в них, що є відповідне підтверджен-
ня, чеки, дані; в) з’ясуйте, чи захищена фі-
нансово Ваша подорож, якщо туристична 
компанія виходить з бізнесу, при цьому 
більшість туристичних угод, що надаються 
членами ABTA, є захищеною [17]. Позитив-

ним, на нашу думку, є й китайський досвід. 
Наприклад, у Положенні про управління 
туристичними агентствами 2003 р., станом 
на 24 листопада 2015 р., вироблено чимало 
слушних заходів, покликаних убезпечува-
ти клієнтів від вчинення представниками 
туристичних організацій шахрайських по-
сягань щодо них у Китаї: 1) усі туристичні 
агентства мають відповідні класи, повинні 
протягом двох місяців пройти державну 
реєстрацію, отримати операційну ліцен-
зію, сплатити гарантійний депозит, вжити 
інших необхідних процедур; 2) мінімально 
необхідні суми для уставного капіталу у ту-
ристичних агентствах мають у межах від 3 
до 25 млн. (у NT доларах); 3) особа не може 
обіймати посаду засновника, члена ради 
директорів, керівника, менеджера або акці-
онера, якщо вона була засуджена за участь 
в організованій злочинній діяльності, шах-
райство розтрату тощо [18].

Висновки
Враховуючи викладені вище положен-

ня, слід констатувати, що в іноземних КК іс-
нують специфічні нормативні конструкції, 
які дозволяють результативно протидіяти 
кримінально-правовими засобами шахрай-
ству у сфері надання туристичних послуг. 
Їх специфіка полягає у тому, що такі кон-
струкції зазначають про широкий спектр 
предметів цього злочину (послуги, право-
чини, електронні дані, незаконна вигода та 
пільги включно), спеціальних потерпілих 
(вікові, психічні чи фізичні особливості, ви-
значена чи невизначена законом кількість 
осіб тощо), форм вчинення шахрайства 
(схиляння, при наданні послуг, телемарке-
тинг, маніпулювання інформацією тощо), 
спеціальних суб’єктів (у т.ч. службових і 
юридичних осіб), нетипових кваліфікуючих 
ознак (промисел, будівництво фінансових 
пірамід, вчинення злочину у складі злочин-
ної організації, спеціальними суб’єктами 
злочину тощо). 
Позитивним досвідом уявляється при-

значення додаткових покарань і заходів 
виправлення й безпеки, а також встанов-
лення підстав для звільнення особи від 
кримінальної відповідальності. Крім цьо-
го, наразі існують тенденції щодо кримі-
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налізації таких діянь, як «незаконна турис-
тична діяльність» та «умисне невиконання 
зобов’язань перед туристами» (зокрема, по 
такому шляху йдуть окремі законодавці 
держав-учасниць СНД).
Проте неприйнятним досвідом вважа-

ємо: віднесення шахрайства не тільки до 
умисного, але й до необережного злочи-
ну; невстановлення кваліфікуючих ознак 
цього злочину; існування «невизначених» 
санкцій з огляду на конструкції на кшталт 
«карається більш суворо» або призначен-
ня довічного позбавлення волі за вчинен-
ня шахрайства; вказівка на зменшений вік 
кримінальної відповідальності за шахрай-
ство (з 7 років) тощо.
Поряд з цим у зарубіжних країнах іс-

нують відповідні напрями та механізми 
запобігання шахрайству у сфері надання 
туристичних послуг – від віктимологічних 
і до нормативних, від регулятивних і до за-
охочувальних тощо. Проте, на нашу дум-
ку, початковим моментом для Української 
держави має бути проведення комплексно-
го кримінологічного дослідження зазначе-
ного вище виду шахрайства та вироблення 
ефективної програми (стратегії) запобіган-
ня йому.
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SUMMARY 
This article, by using a legal comparative 

method and other research methods, reviews the 
foreign experience in the theory and practice of 
criminal counteraction and prevention of fraud in 
the provision of travel services, allowing to learn 
the status and specifi cs of doctrinal and regulatory 
elaboration of these issues, to highlight their positive 
and negative features as well as to lay down 
respective proposals for impacting on this type of 
fraud by means of criminal law and criminology.
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Статья посвящена незаконной лечебной 
деятельности, характеристике «преступных 
последствий», «тяжкие последствия», «тяж-
кие последствия для больного»  , и определение 
характера причинной связи при незаконной 
лечебной деятельности.
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наслідки, тяжкі наслідки, тілесні ушкодження, зло-
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ÓÄÊ 343. 

Постановка проблеми
Злочин, передбачений ст. 138 КК, сфор-

мульований у законі як діяння з матеріаль-
ним складом, є однією з обов’язкових ознак 
його об’єктивної сторони – настання певної 
шкоди, яка сформульована в законі як тяжкі 
наслідки для хворого. Таким чином, аналіз 
закону свідчить про те, що лише за умови, 
коли здійснювана суб’єктом лікувальна ді-
яльність тягне для хворого тяжкі наслідки, 
вона є не тільки незаконною, а й злочинною.

Стан дослідження
Проблема кримінально-правової відпо-

відальності за порушення у сфері медич-
ного обслуговування, злочинні дії проти 
життя і здоров’я населення, які призводи-
ли до злочинних наслідків, розглядалася в 
працях М. Д. Шаргородського, В. О. Глуш-
кова, П. С. Матишевського, М. О. Єфімова, 
Ю. Д. Сергєєва, П. Ф. Грішаніна, В. О. Вла-
дімірова, Ф. Ю. Бердичевського, Н. А. Мі-
рошніченко, В. І. Ткаченко, М. І. Загородні-
кова, О. П. Громова, І. Авдєєвої. В Україні 

деякі аспекти цих проблем аналізувалися 
в роботах Є. В. Фесенко, Н. О. Гуторо-
вої, М. Й. Коржанського, М. І. Бажанова, 
В. В. Сташиса, В. І. Борисова, О. Глушкова, 
П. П. Андрушко, Л. П. Бріч, Д. С. Азарова, 
С. В. Грінчака, О. Дудорова, Й. А. Турак, 
С. А. Хімченко, В. Ф. Прімаченко, Л. Д. Ду-
наєвської та ін. 
Проте, незважаючи на більш ніж сторіч-

ну історію і зростаючу кількість наукових 
досліджень з проблем відповідальності за 
злочини проти особи, у тому числі вчинюва-
них у сфері медичної діяльності, дане діян-
ня залишилося недостатньо вивченим. 

Метою даного дослідження є характе-
ристика злочинних наслідків незаконної 
лікувальної діяльності, яка зумовлює необ-
хідність відповісти на такі питання: а) як ви-
значається поняття «тяжкі наслідки» в теорії 
кримінального права; б) який зміст вкладає 
законодавець у поняття «тяжкі наслідки для 
хворого» у ст. 138 КК.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження

Оскільки безпосередньо в законі не роз-
кривається зміст тяжких наслідків, ми маємо 
справу з так званими оцінними поняттями в 
кримінальному праві, під якими слід розу-
міти «…поняття, що відображають якісно-
кількісні характеристики заміщуваних ними 
явищ (предметів, процесів, станів і под.), які 
безпосередньо розкриваються лише в про-
цесі застосування норм, які їх містять, шля-
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хом оцінки, в межах, установлених законо-
давцем, з урахуванням конкретних обставин 
кожної кримінальної справи на основі право-
свідомості суб’єкта, що застосовує закон» [13]. 
Як слушно відзначає М. І. Панов, «в оцінно-
му понятті завжди міститься законодавча 
оцінка того або іншого явища, виходячи з 
його цінності-антицінності. Отже, якісно-
кількісна характеристика явища (об’єкта) в 
оцінному понятті одночасно є і його оцін-
кою законодавцем, що вимагає від право-
застосувача відповідних логико-юридичних 
процедур у процесі застосування таких по-
нять» [10, 316]. Іншими словами, поняття 
«тяжкі наслідки для хворого» має уточнюва-
тися у кожному конкретному випадку здій-
снення незаконної лікувальної діяльності, 
дозволяючи гнучкіше підходити до питання 
про захист даної групи суспільних відносин.
На думку В. М. Кудрявцева, в тих ви-

падках, коли ознака складу злочину є оцін-
ною, суд повинен не тільки встановити збіг 
фактичних обставин справи з цією ознакою, 
але й перш за все визначити, що мається на 
увазі під самою цією ознакою. [7, 90] Тому 
характеристика злочинних наслідків не-
законної лікувальної діяльності зумовлює 
необхідність відповісти на такі питання:-
а) як визначається поняття «тяжкі наслідки» 
в теорії кримінального права; б) який зміст 
вкладає законодавець у поняття «тяжкі на-
слідки для хворого» у ст. 138 КК.
У науковій літературі поняттям «тяжкі 

наслідки», як правило, охоплюється шко-
да великої тяжкості, заподіяна: а) життю 
і здоров’ю громадян; б) майновим інтер-
есам держави і громадян; в) нормаль-
ній діяльності установ або підприємств;-
г) особистим немайновим правам грома-
дян. Аналіз поняття «тяжкі наслідки» в по-
становах Пленуму Верховного Суду Украї-
ни дозволяє дійти висновку про те, що його 
зміст також варіюється і безпосередньо за-
лежить від характеру і ступеня суспільної 
небезпечності того або іншого злочину чи 
групи злочинів. При цьому оцінка ступеня 
суспільної небезпечності конкретного зло-
чину визначається перш за все характером 
суспільної небезпечності тієї групи злочи-
нів, до якої відніс його законодавець. Від-
повідно конкретний зміст оцінного понят-

тя буде передусім об’єктивуватися групою 
тих суспільних відносин, для захисту яких 
створюється та або інша норма. Із цього 
приводу В. М. Кудрявцев відзначає, що 
«…оскільки відповідна кримінально-пра-
вова норма створена для охорони певної 
групи суспільних відносин, то очевидно, 
що під злочинними наслідками в цій нор-
мі мається на увазі не всяка шкода, а лише 
збиток, що завдається даній групі суспіль-
них відносин. Тому і в цих випадках, хоча 
в диспозиції немає ніяких вказівок, склад 
злочину включає наслідки цілком певного 
виду». З урахуванням цього він виробив 
правило, відповідно до якого «шкідливий 
наслідок, передбачений кримінальним за-
коном у загальній формі (зокрема, “тяжкі 
наслідки”), завжди повинен бути однорід-
ним із вчиненою злочинною дією, тобто 
повинен бути реалізацію саме тієї небезпе-
ки, через яку ця дія (бездіяльність) забо-
ронена, і бути збитком тому об’єкту, який 
охороняється цим кримінальним зако-
ном». Розділяючи позицію В. М. Кудряв-
цева в цьому питанні, вважаємо, що є всі 
підстави використовувати вироблене ним 
правило і при оцінці наслідків, зазначених 
у ст. 138 КК.
Раніше при аналізі об’єкта злочину, пе-

редбаченого ст. 138 КК, була обґрунтована 
позиція про те, що він належить до групи 
злочинів проти життя і здоров’я особи. Слід 
враховувати і те, що сама ця норма розта-
шована в розділі II Особливої частини КК, 
яка містить статті, що встановлюють відпові-
дальність за злочини проти життя і здоров’я 
особи. Тому з урахуванням наведеного 
вище правила можна зробити висновок про 
те, що поняття «тяжкі наслідки для хворо-
го» означає, що шкода при здійсненні цього 
діяння заподіюється саме життю і здоров’ю 
потерпілого. Разом з тим для визначення 
конкретного змісту досліджуваного понят-
тя цього висновку ще явно недостатньо. Як 
видається, слід встановити й те, що включає 
у зміст поняття «тяжкі наслідки» законода-
вець стосовно інших норм розділу II КК, ко-
трі також передбачають відповідальність за 
злочинні діяння, пов’язані із спричиненням 
шкоди життю і здоров’ю особи.
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Усі позиції з цього питання можна 
об’єднати в декілька груп. Прихильники 
першої з них вважають, що під тяжкими 
наслідками слід розуміти виключно смерть 
і тяжкі тілесні ушкодження [2, 47; 3, 53]. 
Інша група вчених вважає, що поняття 
«тяжкі наслідки» включає не тільки смерть 
і тяжкі тілесні ушкодження, а й спричинен-
ня потерпілому середньої тяжкості тілесних 
ушкоджень [1, 97]. Причому деякі з них 
уточнюють, що середньої тяжкості тілесні 
ушкодження можуть визнаватися тяжкими 
наслідками лише за умови, якщо така шко-
да була спричинена двом або більше особам. 
Нарешті, висловлена думка, згідно з якою 
до тяжких наслідків можуть бути віднесе-
ні і легкі тілесні ушкодження, якщо вони 
були заподіяні багатьом. Чинний КК вказує 
на «тяжкі наслідки» в семи статтях (статті 
133, 135, 137, 139, 140, 141, 145) розділу II 
Особливої частини. Фахівці, що аналізують 
ці норми, в більшості своїй вважають, що 
під тяжкими наслідками тут слід розуміти 
смерть, тяжкі і середньої тяжкості тілесні 
ушкодження. Проте при оцінці наслідків ді-
яння, передбаченого ст. 138 КК, висловлені 
різні точки зору. Так, одні автори вважають, 
що поняття «тяжкі наслідки для хворого» 
включає смерть, тяжкі і середньої тяжко-
сті тілесні ушкодження. Інші відносять до 
них спричинення тільки смерті і тяжких ті-
лесних ушкоджень [4, 222], а іноді і шкоди 
здоров’ю невизначеного ступеня [9, 93], що 
при такому розумінні по суті охоплює со-
бою тілесні ушкодження будь-якого ступеня 
тяжкості.
Що стосується тяжких тілесних ушко-

джень, то, як видається, немає підстав не 
включати їх у поняття «тяжкі наслідки для 
хворого». Гадаємо, такий висновок відпові-
дає загальному змісту даної норми, її меті і 
значенню. Лікування за своєю сутністю не 
може і не повинно бути пов’язане із спричи-
ненням хоча б щонайменшої шкоди пацієн-
тові, тому у разі грубого порушення правил, 
порядку здійснення такої діяльності саме 
смерть і тяжкі тілесні ушкодження підкрес-
люють ступінь суспільної небезпечності да-
ного діяння і зумовлюють необхідність за-
хисту життя і здоров’я пацієнта криміналь-
но-правовими засобами. У свою чергу, спри-

чинення тілесних ушкоджень середньої 
тяжкості все ж таки не відповідає поняттю 
«тяжкі наслідки», адже у ст. 138 КК йдеться 
про спричинення не будь-якої, а тільки тяж-
кої шкоди, тяжких наслідків. Тяжкість на-
слідків, як відомо, визначається характером 
суспільно шкідливих змін в об’єкті, тому, на 
нашу думку, переконливішою є позиція тих 
авторів, які хоча і включають у зміст цього 
поняття тілесні ушкодження середньої тяж-
кості, проте застерігають, що це допустимо 
лише за умови, якщо вони спричинені не 
одному, а декільком особам. З урахуванням 
цього, якщо в результаті незаконної ліку-
вальної діяльності були заподіяні тілесні 
ушкодження середньої тяжкості тільки од-
ному пацієнтові, відповідальність має наста-
вати не за ст. 138 КК, а за ст. 128 КК.
Що стосується легких тілесних ушко-

джень, то навіть якщо вони заподіяні де-
кільком особам, це все ж таки не може слугу-
вати підставою для віднесення їх до тяжких 
наслідків для хворого. Тут слід ураховувати, 
що необережне спричинення легких тілес-
них ушкоджень (незалежно від кількості 
осіб, яким вони заподіяні) взагалі не є кри-
мінально караним діянням. Тому за наяв-
ності таких наслідків (наприклад, після се-
ансу масового «цілительства») кримінальна 
відповідальність виключається.

Висновки
З урахуванням викладеного, можна ді-

йти таких висновків:
1) порівняльний аналіз санкцій ст. ст. 119 

і 138 КК не дозволяє вважати, що в чинній 
редакції ст. 138 КК настання смерті внаслі-
док незаконної лікувальної діяльності охо-
плюється ознаками ст. 138 КК. Очевидно, 
що зараз у цих випадках дії винного містять 
ознаки ідеальної сукупності злочинів, пе-
редбачених не тільки ст. 138 КК, а й ч. 1 або 
ч. 2 ст. 119 КК;

2) у той же час не викликає сумнівів той 
факт, що смерть потерпілого: а) це, безумов-
но, один із видів тяжких наслідків; б) оскіль-
ки злочин, передбачений ст. 138 КК, пося-
гає не тільки на здоров’я, а й на життя (ця 
позиція була обґрунтована нами при аналізі 
об’єкта), то також очевидно і те, що настан-
ня смерті  є цілком можливим варіантом 
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наслідку у разі заняття особою незаконною 
лікувальною діяльністю;

3) тому вважаємо за необхідне внести 
в чинну редакцію ст. 138 КК зміни такого 
змісту:
а) у диспозиції зазначити, що відпові-

дальність за незаконну лікувальну діяль-
ність настає за умови, якщо вона спричини-
ла смерть пацієнта або інші тяжкі наслідки 
для його здоров’я;
б) підвищити максимальну межу санкції 

за цей злочин, зазначивши, що незаконна 
лікувальна діяльність карається «…позбав-
ленням волі на строк до п’яти років».

4) такі доповнення, з одного боку, вра-
ховують, що незаконна лікувальна діяль-
ність у разі настання від неї смерті пацієнта 
є по суті спеціальним видом необережного 
позбавлення життя людини, що не вима-
гає кваліфікації цього діяння за сукупністю 
із злочином, передбаченим ч. 1 ст. 119 КК. 
Кваліфікація цих діянь за сукупністю буде 
потрібна лише в тих, відносно рідких випад-
ках, коли незаконна лікувальна діяльність 
спричиняє смерть не одного, а декількох па-
цієнтів (тоді діяння кваліфікується за ст. 138 
і ч. 2 ст. 119 КК).
З урахуванням наведених пропозицій 

норму, що встановлює відповідальність за 
незаконну лікувальну діяльність, слід ви-
класти в такій редакції:

«Заняття лікувальною діяльністю без 
спеціального дозволу (ліцензії), здійснюване 
особою, яка не має належної медичної осві-
ти, якщо це спричинило смерть пацієнта 
або інші тяжкі наслідки для його здоров’я, –
Карається виправними роботами на 

строк до двох років, або обмеженням свобо-
ди на строк до трьох років, або позбавлен-
ням волі на строк до п’яти років.
Заняття лікувальною діяльністю, віднос-

но якої встановлена спеціальна заборона, 
або в порушення умов ліцензування, якщо 
ці дії спричинили смерть пацієнта або інші 
тяжкі наслідки для його здоров’я, – 
карається виправними роботами на 

строк до двох років, або обмеженням свобо-
ди на строк до трьох років, або позбавлен-
ням волі на строк до п’яти років».
Слід звернути увагу на те, що невипадко-

во пропонується вказати в диспозиції ст. 138 

КК на те, що така діяльність тягне за собою 
смерть або інші тяжкі наслідки для здоров’я 
пацієнта. Уявляється, саме така конкретиза-
ція диспозиції дозволить «відійти» від дещо 
не визначеного поняття «тяжкі наслідки для 
хворого» і безпосередньо вказати на об’єкт 
даного злочинного посягання.
Проблемі причинного зв’язку в науці 

кримінального права приділяли достатньо 
багато уваги і на цій основі були запропоно-
вані різні теорії та концепції. Так, у науко-
вій літературі виділяли: теорію адекватного 
причинного зв’язку, теорію головної причи-
ни, теорію причини і умови, теорію безпосе-
редньої (найближчої) причини, теорію необ-
хідного і випадкового причинного зв’язку, 
теорію імовірнісного причинного зв’язку, 
теорію юридичного фіктивного причинного 
зв’язку, теорію можливості і дійсності, тео-
рію винної причинності, теорію необхідної 
умови (conditio sine gua non) [8, 97-128]. Не 
розкриваючи сутності кожної із запропоно-
ваних теорій, бо це виходить за межі пред-
мета нашого дослідження, вважаємо, що 
найбільш прийнятною для обґрунтування 
причинно-наслідкової взаємодії при неза-
конній лікувальній діяльності є так звана те-
орія необхідного причинного зв’язку. Вона 
ґрунтується на деяких елементах теорії не-
обхідної умови, теорії адекватної причин-
ності і теорії необхідного спричинення. Сут-
ність цієї теорії полягає в тому, що «питання 
про кримінальну відповідальність може ста-
витися лише відносно необхідних наслідків 
даної дії людини. Всі випадкові наслідки 
даної дії особи лежать за межами інтересів 
кримінального права. За ці наслідки особа 
ні за яких умов не може нести кримінальної 
відповідальності. Для кримінального пра-
ва мають значення лише причинно-необ-
хідні зв’язки» [48, 303]. Теорія необхідного 
спричинення визнає тільки такий зв’язок 
вчиненого з наслідками, який є причинно 
необхідним, а відповідальність за випадково 
заподіяний результат вважає «безглуздою». 
Як і будь-яка інша теорія, теорія необхідно-
го причинного зв’язку передбачає складну 
систему правил, яким повинно відповідати 
те чи інше явище, аби воно вважалося при-
чиною наслідку, що настав. Такі правила 
розроблені філософією і використовуються 
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наукою кримінального права. Отже, явище 
тільки тоді буде причиною наслідку, що на-
став, коли воно: а) у часі передує наслідку 
(часова залежність); б) викликає (породжує) 
його настання (генетичний зв’язок поро-
дження); в) є головною, визначальною умо-
вою (чинником), без якого не відбулося б 
настання суспільно небезпечного наслідку; 
г) із необхідністю (закономірно) зумовлює 
настання такого наслідку [12, 138-140].
Проте слід відмітити, що вказані прави-

ла стосовно незаконної лікувальної діяль-
ності мають свої особливості. Зокрема, при-
чинний зв’язок при незаконній лікувальній 
діяльності ускладнений наявністю безлі-
чі «зовнішніх» чинників. Ці чинники (вік, 
стать, спосіб життя, наявність захворюван-
ня, строк звернення до лікаря, додержання 
його розпоряджень, особливості перебігу 
захворювання, спроби самолікування і под.) 
значно ускладнюють розвиток причинно-
наслідкового зв’язку. Як видається, склад-
ність встановлення причинного зв’язку при 
вчиненні діяння, передбаченого ст. 138 КК, 
полягає саме в тому, що із всієї безлічі цих 
«зовнішніх» чинників украй складно виді-
лити саме ті, які викликали злочинний ре-
зультат. При цьому треба враховувати, що 
об’єктивні чинники, на які може посилатися 
правозастосувач (наприклад, висновок су-
дово-медичної експертизи), також бувають 
вельми неточними, мають багато в чому 
імовірнісний характер. Уявляється, що саме 
конкретний аналіз усіх умов, причин і чин-
ників, який припускає теорія необхідного 
причинного зв’язку, може дати правильну 
відповідь, часто в досить складних ситуа-
ціях. Необхідно також враховувати, що ця 
теорія передбачає чіткі критерії, покликані 
виключити можливість притягнення до кри-
мінальної відповідальності особу, діяльність 
якої не знаходиться в причинному зв’язку з 
шкідливими наслідками, що настали. Саме 
чіткість і конкретність, послідовність в ура-
хуванні безлічі зовнішніх чинників, пошук 
шляхів встановлення закономірностей у 
причинно-наслідковому механізмі і зумов-
люють необхідність застосування саме цієї 
теорії щодо досліджуваної проблеми.
Проблема особливих умов на боці потер-

пілого є досить важливою для нашого дослі-

дження, оскільки йдеться про таку складну 
і динамічну систему, як людський організм.
На думку А. О. Піонтковського, осо-

бливі властивості організму потерпілого не 
можуть надати причинному зв’язку «випад-
кового» характеру. Наслідок закономірно 
випливатиме з дії винного, хоча б в його 
виникненні ці властивості зіграли вельми іс-
тотну роль [11, 213]. 
Вважаємо, що причинний зв’язок при 

незаконній лікувальній діяльності може 
мати як безпосередній (прямий), так і опосе-
редкований характер. Наприклад, прямий 
причинний зв’язок є у разі спричинення 
шкоди внаслідок неправильно проведеної 
мануальної терапії, акупунктури та інших 
«контактних» методів немедикаментозної 
дії на організм пацієнта. У цих випадках 
(якщо, звичайно, не було інших детермі-
нуючих чинників), як правило, достатньо 
легко встановити необхідний причинний 
зв’язок між діями лікаря і шкодою для жит-
тя або здоров’я пацієнта. Типовий випадок 
опосередкованого спричинення має місце 
при так званому медикаментозному лікуван-
ні пацієнта, оскільки розвиток причинного 
зв’язку ускладнюється тут дією певних неза-
лежних сил, у даному випадку хімічних.
Таким чином, можна констатувати, що 

причинний зв’язок при незаконній ліку-
вальній діяльності – це процес, ускладнений 
множинністю чинників. Проте вважаємо, 
що, не дивлячись на складне переплетення 
причинно-наслідкових зв’язків, викликане 
специфікою діяльності винного і особливос-
тями «предмета» її застосування, – людсько-
го організму, об’єктивний і логічний підхід, 
заснований на теорії необхідного причин-
ного зв’язку, є єдиним доступним інстру-
ментом, що дозволяє правильно вирішити 
питання про наявність або відсутність при-
чинного зв’язку між здійснюваною особою 
незаконною лікувальною діяльністю і тими 
тяжкими наслідками, що настали для життя 
або здоров’я потерпілого, який був пацієн-
том такого цілителя.
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SUMMARY 
Article dedicated to illegal medical activity 

characteristic of “criminal consequences,” “serious 
consequences“, “serious consequences for the 
patient,” and determine the nature of the causal 
connection with illegal medical activity.

АНОТАЦІЯ 
Cтаття присвячена незаконній лікуваль-

ній діяльності, характеристиці “злочинних 
наслідків”, “тяжких наслідків”, “тяжких на-
слідків для хворого”, та визначення характеру 
причинного зв’язоку при незаконній лікуваль-
ній діяльності.
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ÎÁ’ªÊÒ ÍÅÍÀËÅÆÍÎÃÎ ÂÈÊÎÍÀÍÍß 
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Стаття присвячена розгляду такого 
суспільно небезпечного діяння, як неналежне 
виконання обов’язків щодо охорони життя 
та здоров’я дітей. Розглянуто  теоретичні 
підходи до визначення поняття об’єкту 
злочину. Виділено загальний, родовий та 
безпосередні об’єкти неналежного виконання 
обов’язків щодо охорони життя та здоров’я 
дітей.

Ключові слова: дитина, кримінально-правовий 
захист, життя, здоров’я, злочин, об’єкт злочину.

 ÁÀÍÄÓÐÊÀ ²ðèíà Î ëåêñàíäð³âíà - êàíäèäàò þðèäè÷íèõ íàóê, äîöåíò 
êàôåäðè êðèì³íàëüíîãî ïðàâà ³ êðèì³íîëîã³¿ Õàðê³âñüêîãî íàö³îíàëüíîãî 
óí³âåðñèòåòó âíóòð³øí³õ ñïðàâ

Постановка проблеми
В умовах демографічної кризи, старіння 

нації, перевищення смертності над наро-
джуваністю, високої дитячої захворюваності, 
надзвичайно актуальним постає питання за-
безпечення охорони життя та здоров’я, на-
лежного фізичного та психічного розвитку 
неповнолітніх. Проблема захисту неповно-
літніх шляхом встановлення кримінальної 
відповідальності вихователів, педагогів, пе-
діатрів, тренерів різних шкіл і спортивних 
секцій, інших працівників за неналежне ви-
конання обов’язків, щодо охорони життя та 
здоров’я підопічних є складною і разом з тим 
важливою для суспільства, держави, установ 
освіти та родини.  Дослідження такого пи-
тання у рамках кримінально – правового за-
хисту прав дитини не може існувати без роз-
криття основних елементів, а саме об’єкту 
неналежного виконання обов’язків щодо 
охорони життя та здоров’я дітей. 

Стан розробленості наукової проблеми
Тематика даної статті вже була висвіт-

лена вченими кримінально-правових наук, 
такими як: П.П. Андрушко, М.І. Бажанов, 
В.І. Борисова, Г.М. Гаврилюка, В.А. Глуш-
кова, М.Й. Коржанський, Ю.О. Корольова, 
В.О. Навроцького, М.Д. Шаргородський, 
Н.М. Ярмиш та іншими, але в сучасних умо-
вах вона потребує додаткового висвітлення. 

Виклад основного матеріалу
Неналежне виконання обов’язків щодо 

охорони життя та здоров’я дітей передбаче-
но статтею 137 Кримінального кодексу Укра-
їни [1]. 
Цей злочин полягає у невиконанні або 

неналежному виконанні особою своїх про-
фесійних чи службових обов’язків щодо 
охорони життя та здоров’я неповнолітніх, 
що спричинило істотну шкоду здоров’ю по-
терпілого. Під невиконанням або неналеж-
ним виконанням професійних чи службових 
обов’язків щодо охорони життя та здоров’я 
неповнолітніх слід розуміти, зокрема, нена-
дання безоплатної медичної, психологічної 
тощо допомоги, непроведення безоплатно-
го протезування дітям-інвалідам, ненадання 
необхідної допомоги дітям, хворим на СНІД 
та інші невиліковні тяжкі хвороби, прийнят-
тя на роботу дітей без попереднього медич-
ного огляду та висновку про відсутність про-
типоказань до праці тощо [1].
Невід’ємним фактором у практичному 

застосуванні норм кримінального права  є 
правильність кваліфікації того чи іншого зло-
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чину. З огляду на це у теорії кримінального 
права виник своєрідний апарат – склад зло-
чину, на основі якого побудовано конструк-
цію норм Особливої частини Кримінального 
Кодексу України. За допомогою складу зло-
чину стають можливими віднесення окремих 
діянь за відповідними ознаками до окремих 
видів кримінальних правопорушень, струк-
туризація видів злочинів, кваліфікація діянь 
та вирішення інших практичних питань.
Об’єкт злочину є надзвичайно важливим, 

хоч і юридично рівнозначним, обов’язковим 
елементом складу будь-якого кримінально- 
протиправного та суспільно небезпечного 
діяння. Теоретичний аспект об’єкту злочи-
ну детально розроблено в юридичній науці, 
проте до цього часу точиться багато дискусій 
щодо його визначення та використання в 
практичній діяльності.
Значення суспільних відносин як пра-

воохоронних інтересів та як об’єкта кримі-
нального посягання підкреслював ще  М. С. 
Таганцев, який  у 1902 році писав: «Такими 
правоохоронними інтересами можуть бути: 
особистість і її блага – життя, тілесна недо-
торканість, особисті почуття, честь, володін-
ня або користування відомими предметами 
зовнішнього світу; зовнішній прояв особис-
тості, свобода пересування та діяльності в її 
різних сферах, які виникли внаслідок такої 
діяльності чи становище, їх незмінність, не-
порушність; різні блага, що складають сус-
пільний достаток, тощо. При цьому, безумов-
но, не будь-який інтерес таких груп отримує 
правову охорону, а тільки той, який може 
мати суспільне значення. Інтереси, що охо-
роняються, можуть мати реальний характер 
– життя, здоров’я, недоторканість володін-
ня, або ідеальний – честь, релігійні почуття, 
гідність тощо. Ці інтереси можуть належати 
окремій особі, фізичній чи юридичній, або 
окремим спільнотам, існуючим у державі, або 
всій сукупності суспільних факторів, усьому 
суспільству, або, нарешті, державі як юри-
дично організованому цілому. Правоохорон-
на може стосуватись як до самого інтересу, 
захищаючи його безпосередньо від руйну-
вання, знищення чи зміни, або охорона може 
бути спрямована на юридичне ставлення 
особи до такого блага  – охорона можливості 
та свободи володіти, розпоряджатись чи ко-

ристуватись таким благом чи інтересом» [2; 
с. 132].
Н.Ф. Кузнецова та І.М. Тяжкова визнача-

ють об’єкт злочину, захищені  кримінально-
правовим законом соціально-значимі ціннос-
ті, інтереси, блага, на які посягає особа, вчи-
няючи злочин, і яким у результаті вчинення 
злочинного діяння завдається або може бути 
завдана суттєва шкода [3; с. 209].
Найпоширенішою і загальноприйнятою 

є точка зору, що об’єктом злочину є суспільні 
відносини, що охороняються кримінальним 
законом. У радянській кримінально-право-
вій науці впродовж всього історичного пері-
оду існування СРСР (1992 – 1991) панувала 
точка зору на об’єкт злочину, яка була сфор-
мульована ще в 1924 р. А. А. Піонтковським 
в одному з перших радянських підручників з 
кримінального права. Він, зокрема, зазначав, 
що, «виходячи із загального вчення про зло-
чин, об’єктом будь-якого злочинного діяння 
слід вважати суспільні відносини, які охоро-
няються всім апаратом кримінально-право-
вого примусу» [4; с. 129].
В. Я. Горбачевський зазначає, що 

об’єктом злочину є суспільні відносини, які 
перебувають під охороною кримінального 
закону, на які посягає злочин, яким заподі-
юються або які ставляться під загрозу заподі-
яння суспільно небезпечної шкоди [5; с. 51]. 
Такої ж самої думки дотримується про-

фесор М. Й. Коржанський (об’єктом злочину 
у кримінальному праві є суспільні відносини, 
які охороняються законом від злочинних по-
сягань) [6; с. 147]. 
Мельник М. І. та Клименко В.А. також 

вважають, що об’єктом злочину є суспільні 
відносини між людьми, що існують у суспіль-
стві та охороняються нормами кримінально-
го законодавства [7; с. 78].
Проте не можна цілком погодитись із 

вищезазначеними поглядами про поняття 
об’єкту злочину. Такий підхід до цієї про-
блеми дещо недооцінює значення людини 
у сфері соціального життя, визнаної Консти-
туцією України найвищою соціальною цін-
ністю, а її права, свободи та їх гарантії мають 
визначати зміст і спрямування діяльності 
держави [8].
Більш точною є позиція А. Н. Трайніна, 

який вважає, що  об’єктом посягання в його 
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конкретному життєвому втіленні можуть 
бути як матеріальні, так і нематеріальні цін-
ності – політичні, моральні, культурні та інші 
[9; с. 123].
Прихильники такої теорії визначення 

об’єкта злочину вважають, що цінності – це 
те, що має суттєве значення для людини та 
суспільства в цілому, тому вони охороняють-
ся нормами різних галузей права, а найваж-
ливіші з них бере під захист кримінальне 
законодавство. Будь-яке злочинне діяння, 
спрямоване проти цих найважливіших цін-
ностей, створює загрозу спричинити або 
спричинює їм шкоду, отже, вони є об’єктом 
злочину. Тому на їхню думку об’єкт, як еле-
мент складу злочину, – це цінності, що охоро-
няються кримінальним законом, проти яких 
спрямовано злочинне діяння і яким воно 
може заподіяти або спричиняє шкоду [10; с. 
235].
П. С. Матишевським висловлено ще одну 

точка зору, згідно з якою об’єктом злочину, 
крім суспільних відносин, виступають і осо-
бисті блага людини (життя, здоров’я, фізична 
недоторканість, честь, гідність). Слід зазна-
чити, що ця точка зору заслуговує повної під-
тримки, оскільки вказані блага – це природ-
ні цінності, існування яких не залежить від 
суспільства та держави, а можуть ними лише 
охоронятись [11; с. 234].
Існує також позиція, відповідно до якої 

об’єктом злочину є лише людина. Напри-
клад, Г. П. Новосьолов зазначає, що злочин 
спричиняє або створює загрозу спричинен-
ня шкоди не чомусь (благам, нормам права, 
відносинам тощо), а комусь і, відповідно, як 
об’єкт злочину потрібно розглядати не щось, 
а когось. Проте ця точка зору не отримала 
підтримки у кримінально-правовій науці, 
оскільки таке розуміння об’єкта злочину су-
перечить законодавству, не розмежовує по-
няття об’єкту та предмету злочину та ін [12; 
с. 53].
Аналізуючи наведені твердження та керу-

ючись Кримінальним кодексом України, слід 
зазначити, що об’єктом злочину є суспільні 
відносини, зокрема, права і свободи люди-
ни та громадянина, власність, громадський 
порядок та громадська безпека, довкілля, 
конституційний лад України, мир і безпека 
людства.

За своєю спрямованістю неналежне ви-
конання обов’язків щодо охорони життя і 
здоров’я дітей є діянням, що здатне спричи-
нити істотну шкоду суспільним відносинам у 
сфері охорони дітей, заподіяти, зокрема, різ-
ного ступеня тяжкості тілесні ушкодження, 
загибель одного або декількох дітей. Запо-
діяння подібних наслідків спрямовано про-
ти об’єктивно обумовлених потреб суспіль-
ства у збереженні та розвитку генофонду, і з 
цієї причини відповідальність за вчинення 
зазначеного діяння передбачається кримі-
нальним законом. Таким чином, загальним 
об’єктом злочину передбаченого ст. 137 КК 
України, як і інших злочинів, є сукупність 
суспільних відносин, що охороняються за-
конодавством про кримінальну відповідаль-
ність.  
Родовим об’єктом вказаного діяння є пев-

не коло тотожних чи однорідних за своєю со-
ціальною і економічною сутністю суспільних 
відносин, що повинні охоронятися внаслідок 
цього єдиним комплексом взаємопов’язаних 
кримінально-правових норм [13; с. 105].
Цікавим є питання, з якого моменту жит-

тя та здоров’я стають об’єктом кримінально-
правової охорони. Як вказують В.І. Борисов 
і В.М. Куц, життя є найціннішим природним 
благом людини. Як біологічний процес, воно 
має свої початковий і кінцевий моменти, фік-
сація яких  представляє винятково важливе 
практичне значення для правильного засто-
сування законів про відповідальність за вбив-
ство [14; с.6].

 У переважній більшості випадків визна-
ється, що життя і здоров’я стають об’єктом 
кримінально-правової охорони з моменту 
початку фізіологічних пологів [15; с.6]. Од-
нак початок поняття «початок фізіологічних 
пологів» трактується по різному. Ряд вчених 
відзначає, що «початок фізіологічних поло-
гів» аналогічний поняттю «початок родового 
процесу». А.Н. Попов, посилаючись на робо-
ти вчених – медиків, відмічає, що початком 
пологів вважають появу регулярних скоро-
чень мускулатури матки – переймів[16; с.28]. 
Самі ж пологи (період пологів), на думку 
А.Н. Попова, настають після 22-х тижнів ва-
гітності, з моменту початку природного або 
штучного переривання вагітності [16; с. 33].
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Досить суперечливим представляється 
визначення моменту ви никнення права ди-
тини на життя, яке закріплене в ст. 6 Закону 
Укра їни «Про охорону дитинства». Зокрема, 
у цьому Законі передбачено, що «кожна ди-
тина має право на життя з моменту визна-
чення її живо- народженою і життєздатною 
за критеріями Всесвітньої організації охо-
рони здоров’я» [17].  При такому підході до 
визначення часу, з якого виникає криміналь-
но-правова охорона життя, «ввімкнення» За-
кону про кримінальну відповідальність пере-
носиться на значно пізніший період — про-
ведення обстеження немовляти і складання 
позитивно го висновку про його стан. Без-
умовно, що таке положення Закону України 
«Про охорону дитинства» вимагає коректив.
Аналогічним за своїм змістом буде висно-

вок у відношенні початку кримінально-пра-
вової охорони здоров’я. Однак при цьому 
слід урахувати, що у комплексі заходів щодо 
охорони здоров’я дитини ст. 6 Закону Укра-
їни «Про охорону дитинства» передбачена 
охорона здоров’я матері у допологовий і піс-
ляпологовий періоди. Тим самим підкреслю-
ється необхідність охорони здоров’я жінки, 
яка перебуває у стані вагітності або є матір’ю 
новонародженого, а також визнається мож-
ливість опосередкованого, через ураження 
здоров’я матері, ураження здоров’я її дити-
ни. Вочевидь, що шкода, заподіяна здоров’ю 
майбутньої матері, може негативно відбити-
ся на здоров’ї дитини після її народження, і 
це наводить на деякі міркування. 
Моментом припинення дії кримінально-

правової охорони життя і здоров’я абсолютна 
більшість учених, зокрема і автор даної стат-
ті, вважає біологічну смерть людини – тобто 
момент, коли внаслідок зупинки роботи сер-
ця  наступили незворотні процеси розпаду 
клітин центральної нервової системи.
Таким чином, родовим об’єктом злочин-

ного діяння, передбаченого ст. 137 КК Укра-
їни, є суспільні відносини щодо охорони і за-
безпечення життя і здоров’я особи.
Охорона і забезпечення життя та здоров’я 

особи передбачають встановлення широкого 
кола суспільних відносин і відносин і відпо-
відно їхнього захисту кримінально-правови-
ми нормами. Навмисні вбивства і убивство, 
вчинене через необережність (статті 115 – 

118, 119), доведення до самогубства (ст.120), 
загроза вбивством (ст.129), тілесні ушко-
дження (статті 121-125, 128), побої і морду-
вання (ст. 126), катування (ст.127), спеціальні 
види тілесних ушкоджень (статті 130 і 133), 
злочини, які вчиняються у сфері медичного 
обслуговування (статті 131, 132, 138-145), а 
також злочини, що представляють небезпеку 
для життя і здоров’я (статті 134-137), – це не 
повний перелік  діянь, що передбачені Розді-
лом ІІ Особливої частини КК і посягають на 
зазначені суспільні відносини. 
Враховуючи багатоаспектність суспіль-

них відносин щодо охорони життя і здоров’я  
особи, безпосередній об’єкт злочину, перед-
баченого ст. 137 КК України, слід визначати 
через аналіз змісту відносин, поставлених під 
захист саме цією нормою закону про кримі-
нальну відповідальність, його структурних 
елементів.
Предметом суспільних відносин, що пе-

ребувають під охороною статті 137 КК Укра-
їни виступають життя і здоров’я дитини з 
моменту народження і до досягнення нею 
повноліття, а також фізичний і психічний 
розвиток дитини. Охорона життя, здоров’я, 
фізичного та психічного розвитку неповно-
літнього передбачає дбайливе ставлення до 
процесу народження, росту і розвитку дити-
ни [18, с.81].
Суб’єктами (учасниками) цих відносин 

є особи, які поряд із батьками здійснюють 
нагляд і контроль за неповнолітніми при 
проходженні медичних оглядів, під час ви-
ховання і навчання, а також навчальної пра-
ці. До числа таких осіб належать: держава 
і її органи, органи місцевого самоврядуван-
ня, медичні працівники, вихователі і інші 
працівники дитячих дошкільних установ, 
працівники загальноосвітніх і спеціалізо-
ваних шкіл, установ вищої освіти, відділ 
освіти, гуртків дитячої і юнацької творчос-
ті, спортивних секцій. Учасниками цих є 
також працівники недержавних (муніци-
пальних, приватних або колективних) під-
приємств, установ і організацій, а так само 
окремі фізичні особи, що здійснюють поді-
бний нагляд і контроль за неповнолітніми. 
Ці особи беруть участь у суспільних відноси-
нах, охоронюваних ст. 137 КК України, як 
зобов’язані суб’єкти.  
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Щодо соціального зв’язку, що виникає 
між цими суб’єктами, то його зміст полягає 
в охороні життя і здоров’я неповнолітнього, 
тобто у створенні і підтримці умов, за яких 
дитина народжується, живе, нормально роз-
вивається фізично та психічно. Можливість 
забезпечення таких умов формується шля-
хом належного виконання зобов’язаними 
учасниками окреслених суспільних відносин 
нормативних приписів.

Висновок
З огляду на охарактеризовані елементи 

вказаного складу злочину, можна зробити 
висновок, що безпосереднім об’єктом зло-
чинного посягання, передбаченого статтею 
137 КК України, є суспільні відносини у сфе-
рі  охорони життя, здоров’я, фізичного та 
психічного розвитку неповнолітнього, а та-
кож охорони здоров’я жінки, що перебуває у 
стані вагітності.  
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SUMMARY 
Article considers of socially dangerous act as 

improper performance of duties to protect life and 
health of children.  The considered of theoretical 
approaches to the defi nition of the object of the 
crime. Highlight a common, genitive and direct 
objects of improper performance of duties to protect 
life and health of children.
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Äæàâàäîâ Õèêìåò Àëîâñàò îãëû - Ñâîåâðåìåííîñòü è ðàçóìíûé ñðîê...

ÑÂÎÅÂÐÅÌÅÍÍÎÑÒÜ È ÐÀÇÓÌÍÛÉ ÑÐÎÊ 
ÑÓÄÅÁÍÎÃÎ ÐÀÇÁÈÐÀÒÅËÜÑÒÂÀ ÊÀÊ 

ÊÐÈÒÅÐÈÈ ÝÔÔÅÊÒÈÂÍÎÑÒÈ ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÎÃÎ 
ÑÓÄÎÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÀ

Статья посвящена исследованию влияния 
времени, затраченного на гражданское судо-
производство, на его эффективность. Автор 
исходит из того, что фактор времени имеет 
значение для характеристики ресурсоемкости 
судопроизводства, которая, в свою очередь, в 
значительной мере определяет его эффектив-
ность. Рассматривается проблема разумного 
срока судебного разбирательства и обосновыва-
ется его значение в качестве критерия уста-
новления случаев, в которых эффективность 
судопроизводства не достигнута ввиду чрезмер-
ной длительности процесса. Анализируется 
понятие оптимального процессуального срока, 
определяемого автором как необходимый и до-
статочный промежуток времени для судебного 
разбирательства дела (его части). 
Ключевые слова: гражданское судопроизводство, 

процессуальный срок, разумный срок судебного раз-
бирательства, оптимальный процессуальный срок, 
эффективность судопроизводства.

 ÄÆÀÂÀÄÎÂ Õèêìåò Àëîâñàò îãëû - êàíäèäàò þðèäè÷åñêèõ íàóê,  íàó÷íûé 
ñîòðóäíèê, äîêòîðàíò Èíñòèòóòà ãîñóäàðñòâà è ïðàâà èì. Â.Ì.Êîðåöêîãî ÍÀÍ 
Óêðàèíû

Поэтому время представляет собой свое-
образный ресурс, поглощаемый граждан-
ским судопроизводством. Соответственно, 
фактор времени имеет значение для характе-
ристики ресурсоемкости судопроизводства, 
которая, в свою очередь, в значительной 
мере определяет его эффективность.
Ст. 6 Конвенции о защите прав челове-

ка и основных свобод гласит, что каждый 
в случае спора о его гражданских правах и 
обязанностях или при предъявлении ему 
любого уголовного обвинения имеет право 
на справедливое и публичное разбиратель-
ство дела в разумный срок независимым и 
беспристрастным судом, созданным на осно-
вании закона. Ученые подчеркивают, что от 
своевременности осуществления правосудия 
по гражданским делам зависит реальность 
зашиты субъективных прав и интересов, по-
скольку оперативность благотворно влияет 
на установление истины, сближая судебное 
познание с подлежащими установлению и 
имевшими место в прошлом фактами [1, с. 5]. 
Как ресурс, потребляемый судопроиз-

водством, время требует соответствующего 
доктринального осмысления и разработки, 
адекватного отображения в законодатель-
стве, практического соблюдения. Основной 
правовой категорией, через которую получа-
ет правовое регулирование время в качестве 
ресурса судопроизводства, является понятие 
процессуальных сроков. Именно сроки пред-
ставляют собой процессуальное выражение 
времени, затраченного на судопроизводство. 
Заметим, что для оценки судопроизводства с 

Гражданское судопроизводство пред-
ставляет собой процесс, протяженный во 
времени. К сожалению, иногда длительность 
судебного разбирательства становится фак-
тором, искажающим саму сущность право-
судия. Время, будучи сопряжено с неизбеж-
ным изменением жизненных обстоятельств, 
весьма актуальной для Украины инфляцией 
и другими факторами, влияет на ценность 
искомого блага для сторон правового спо-
ра. Не последнее значение имеет накопле-
ние временных трудностей и пребывание 
в состоянии правовой неопределенности. 
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позиций вовлеченных в него ресурсов, поня-
тие процессуальных сроков является лишь 
частично удовлетворительным, так как не 
охватывает временные затраты на подготов-
ку к участию в судебном заседании, не дает 
представления об общем времени, затрачен-
ном всеми участниками процесса. Однако, 
именно понятие процессуальных сроков со-
ставляет основу исследования влияния вре-
менных затрат, сопряженных с гражданским 
судопроизводством, на его эффективность.
Вопрос процессуальных сроков исследу-

ется в науке гражданского процессуального 
права. В частности, этой теме непосредствен-
но посвящены работы таких авторов,как 
О. В. Андрийчук, Г. П. Буджинскас, Е. В. Иса-
евой. Кроме того, проблемы сроков касают-
ся в своих исследованиях С. Ф. Афанасьев, 
С. А. Короед, А. Г. Мусаева, Н. Ю. Сакара, 
Е. А. Царегородцева, Т. А. Цувина и другие 
ученые. Однако, не все ее аспекты получи-
ли надлежащее освещение. Так, целью этой 
статьи является исследование временных за-
трат на судопроизводства в контексте его эф-
фективности.

Учеными предлагаются различные поня-
тия процессуальных сроков. Так, Г. П. Буд-
жинскасом процессуальный срок определяет-
ся как юридическая форма отражения объек-
тивного течения времени, которая служит его 
измерителем на основе определения момен-
тов или временных отрезков, в рамках кото-
рых должно быть рассмотрено дело или совер-
шено какое-либо действие, начиная со стадии 
возбуждения гражданского дела и кончая ста-
цией исполнения принятого решения [1, с. 6].
О. В. Андрийчук полагает, что под граж-

данским процессуальным сроком следует по-
нимать установленный в нормах гражданского 
процессуального закона и/или судом и исчис-
ляемый годами, месяцами или днями проме-
жуток времени, который определяется точны-
ми календарными датами или указанием на со-
бытие, которое должное неизбежно наступить, 
и с которым ГПК связывает возможность или 
необходимость совершения судом и участни-
ками гражданского процесса процессуальных 
действий, а его окончание (пропуск) может 
иметь негативные последствия для лиц, уча-
ствующих в деле [2, с. 6]. Похожий подход к 

определению понятия сроков поддерживается 
и Е. В. Исаевой [3, с. 8 – 9].
Заметим, что ученые, исследуя процес-

суальные сроки, говорят, прежде всего, об 
установленных в законе промежутках време-
ни. Однако, при рассмотрении эффективно-
сти судопроизводства акцент переносится на 
реально затраченное время, что расширяет 
сферу исследования за счет вопросов объек-
тивной обоснованности законодательно уста-
новленных сроков, их соответствия целям и 
задачам судопроизводства, а также проблем 
соблюдения сроков, причин и последствий 
их нарушения.
Процессуальные сроки рассмотрения 

гражданских дел должны быть объективно 
обусловлены. Иначе говоря, сроки совер-
шения процессуальных действий должны 
соответствовать характеру процессуальных 
действий, их сложности, количеству субъек-
тов, условиям совершения и другим факто-
рам, имеющим значение. Предусмотренный 
в законодательстве срок должен быть необ-
ходимым и достаточным – не слишком про-
должительным, ни слишком кратким. Таким 
образом, темпоральная организация судо-
производства предполагает установление 
в законодательстве модели хронометража 
процесса рассмотрения и разрешения граж-
данского дела. 
Регламентация процессуальных сроков 

представляет собой достаточно гибкую си-
стему, в которой существуют общие и част-
ные сроки; сроки, установленные судом и 
установленные для суда; сроки императив-
ные и диспозитивные и т.д. По этому пово-
ду О. В. Рожнов замечает, что одни сроки 
оказывают непосредственное влияние на 
оперативность правосудия по гражданским 
делам, а другие лишь обеспечивают ее [4, с. 4]. 
Не оспаривая выводов ученого, подчеркнем, 
что лишь системное регулирование процес-
суальных сроков, сочетающее в себе посто-
янные элементы с изменяемыми, охватыва-
ющее как весь процесс полностью, так и его 
отдельные элементы, воздействующее на суд 
и на иных участников судопроизводства, спо-
собно обеспечить рациональное использова-
ние временного ресурса.
Ученые, исследующие нормативную ре-

гламентацию процессуальных сроков, пред-
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принимают попытки определения доминан-
ты их регулирования. В качестве таковой 
указывается на быстроту, своевременность, 
оперативность, процессуальную экономию, 
разумные сроки рассмотрения. 
Не вызовет сомнений утверждение о 

том, что судопроизводство по гражданскому 
делу должно быть завершено в максимально 
сжатые сроки. Однако, такие сроки должны 
быть достаточными для справедливого су-
дебного рассмотрения. Поэтому в научной 
литературе идея ускорения судопроизвод-
ства сопровождается замечаниями о необхо-
димости обеспечить его справедливость. Так, 
Е. А. Царегородцева подчеркивает, что судо-
производство оптимальное, видимо, предпо-
лагает достижение в совокупности оператив-
ности и качества судопроизводства. Отсюда 
оптимизация предполагает обязательное 
сохранение баланса своевременности рас-
смотрения и разрешения дела (временной 
параметр) и качества судебных актов (каче-
ственный параметр) [5, с. 37]. Другие ученые 
приходят к выводу, что основная задача, 
которая стоит перед всеми современными 
государствами, – реформировать систему 
отправления правосудия по гражданским 
делам так, чтобы сделать судопроизводство 
более гибким и оперативным, одновремен-
но сохранив высокий качественный уровень 
правосудия и гарантии, предоставляемые 
участникам процесса [6, с. 251]. По верному 
замечанию С. Ф. Афанасьева, имеет значение 
оптимальное равновесие между продолжи-
тельностью судопроизводства, законностью 
и обоснованностью решения органа право-
судия, так как складывается ситуация; когда 
качество разрешения гражданских дел при-
носится в жертву скорости их рассмотрения 
судом [7, с. 21].
Соответственно, стремление уменьшить 

процессуальные сроки ограничивается не-
обходимостью обеспечить справедливость 
судопроизводства, которая требует предо-
ставить участникам процесса достаточно 
времени для того, чтобы стороны смогли 
представить свою позицию, а суд смог уста-
новить действительные обстоятельства дела 
и принять законное и обоснованное реше-
ние. Оптимизация модели судопроизводства 
возможна на основании баланса между со-

кращением сроков и обеспечением полноты 
судебных гарантий. Поэтому мы присоеди-
няемся к тем авторам, которые утверждают, 
что быстрота судебного рассмотрения не яв-
ляется доминантой регулирования сроков и 
не может восприниматься как критерий эф-
фективности судопроизводства.
Проблема установления адекватного со-

отношения быстроты судебного разбира-
тельства и правильности разрешения граж-
данских дел находит отражение в конструк-
ции разумного срока судебного разбиратель-
ства. Этот концепт основан на положениях 
Конвенции о защите прав человека и основ-
ных свобод, разработан в практике Европей-
ского суда по правам человека и привнесен в 
отечественную правовую систему. Конструк-
ция разумных сроков весьма подробно ис-
следуется учеными. Однако, исследование 
разумных сроков судебного разбирательства 
в контексте эффективности судопроизвод-
ства не является самостоятельным объектом 
внимания и лишь косвенно освещается в 
юридической науке, а категория разумного 
срока получает разнообразное толкование в 
системе процессуальных отношений.
Например, Н. Ю. Сакара приходит к вы-

воду, что разумный срок судебного разбира-
тельства является существенным элементом 
доступности правосудия по гражданским-
делам [8, с. 9]. 
В свою очередь, Т. А. Цувина утвержда-

ет, что доступность правосудия является по-
казателем эффективности судопроизводства, 
связанным с реализацией отдельных элемен-
тов права на суд, а именно: доступа к суду и 
разумностью сроков судебного разбиратель-
ства [9, с. 3].
О. В. Андрийчук полагает, что разумный 

срок – это совокупность процессуальных 
сроков, установленных процессуальным за-
коном для справедливого, беспристрастно-
го и своевременного разрешения дела с це-
лью защиты затронутых, непризнанных или 
оспоренных прав, свобод и интересов физи-
ческих лиц, прав и интересов юридических 
лиц, интересов государства без необоснован-
ных промедлений [2, с. 6].
Т. В. Чечеткина полагает, что разумный 

срок выступает своеобразным «процессуаль-
ным средством», которое защищает участни-
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ков процесса от «судебного произвола» и «во-
локиты» [10, с. 30].
По мнению А. Г. Мусаевой, разумный 

срок судопроизводства представляет собой 
особую разновидность срока в рамках зако-
нодательно определенных периодов време-
ни, отведенных для производства по судеб-
ному делу во всех стадиях, включая время 
для совершения процессуальных действий 
и для принятия процессуальных решений-
[11, с. 9].
Понятие разумного срок направлено на 

оценку длительности судебного разбира-
тельства, причем как в контексте норматив-
ного установления сроков, так и времени, не-
обходимого на практике.
В практике Европейского суда разумный 

срок призван дать оценку усилиям государ-
ства по соблюдению прав человека, т.е. кон-
статировать тот факт, что государством ис-
полнен необходимый минимум принятых 
на себя обязательств. Разумность срока пред-
ставляет собой категорию оценочную, зави-
сящую от различных критериев к которым, 
прежде всего относятся: а) сложность дела;-
б) последствия несоблюдения разумного сро-
ка для заявителя; в) оперативность работы 
внутригосударственных органов; г) собствен-
ное поведение заявителя [8, с. 119 – 125]. Од-
нако, разумный срок воплощает в себе грань, 
предел, разделяющий соблюдение права на 
справедливое судебное разбирательство и 
его нарушение. Таким образом, посредством 
категории разумного срока судебного раз-
бирательства возможно отделить те случаи, 
в которых справедливое судебное разбира-
тельство не состоялось ввиду чрезмерной 
длительности процесса. Следовательно, в 
этих случаях судопроизводство не было эф-
фективным.
Однако, категория разумного срока су-

дебного разбирательства не позволяет оце-
нить длительность судебного разбиратель-
ства с позиций эффективности использова-
ния такого ресурса как время. Особенности 
ее таковы, что ситуация получает категорич-
ную оценку: был срок разбирательства раз-
умным или нет. Само по себе соблюдение 
разумного срока не свидетельствует о том, 
что судебное разбирательство было своевре-
менным. Так, в литературе приводятся при-

меры дел из практики Европейского суда, в 
которых большая длительность рассмотре-
ния какого-либо дела означает, что по нему 
нарушен разумный срок. В решении по делу 
Претто против Италии 8 декабря 1983 года 
Европейский Суд заметил, что «… хотя этих 
задержек можно было бы, вероятно, избе-
жать, они недостаточно серьезны, чтобы обо-
сновать вывод о чрезмерной длительности 
судебного разбирательства в целом. Таким 
образом, дозволяемый порог не был пере-
йден» [12].
Учитывая правовую природу и историю 

формирования содержания категории «раз-
умный срок судебного разбирательства», мы 
полагаем, что она ориентирована, прежде 
всего, на оценку исполнения Конвенции о 
защите прав и основных свобод. В то же вре-
мя эффективность гражданского судопроиз-
водства требует более высоких стандартов. 
Поэтому понятие разумного срока судебного 
разбирательства способно исполнить роль 
критерия установления явной неэффектив-
ности гражданского судопроизводства, од-
нако для объемной и полной оценки роли 
времени, затраченного на судопроизводство, 
для квалификации его эффективности как 
достаточной, высокой или низкой, понятие 
разумного срока не является достаточно гиб-
ким.
Наряду с разумным сроком судебного 

разбирательства для оценки времени, затра-
ченного на судопроизводство, используются 
такие категории, как своевременность, опе-
ративность, процессуальная экономия. Ука-
занные понятия имеют некоторые отличия 
в содержании и объеме, однако реализуют 
общий подход к оценке времени, затрачен-
ного на судебное разбирательство. Полага-
ем, что различие в использовании указанных 
терминов в контексте нашей работы не столь 
принципиально, однако, наиболее приемле-
мой мы считаем такую характеристику, как 
своевременность. 
Ученые говорят о значении указанных 

характеристик для эффективности судопро-
изводства. Например, С. А. Короед полагает, 
что процессуальная экономия, как катего-
рия, характеризующая состояние граждан-
ского процессуального регулирования и ре-
зультаты судебной процессуальной деятель-
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ности рассмотрения конкретного граждан-
ского дела, находится в тесной диалектиче-
ской связи с эффективностью гражданского 
судопроизводства, будучи одной из важных 
предпосылок последней, оказывает непо-
средственное влияние на качество правосу-
дия в гражданских делах [13, с. 131]. По мне-
нию О. В. Рожнова, оперативность трактует-
ся как неотъемлемое требование достижения 
эффективности правосудия, способного обе-
спечить стандарты судебной защиты прав 
человека [4, с. 4]. Несомненно, следует под-
держать цитируемые и подобные выводы и 
подчеркнуть, что своевременность судебного 
разбирательства требует более пристального 
внимания в русле развития эффективности 
модели гражданского судопроизводства.
В свою очередь, отметим, что время, по-

траченное на судебное разбирательство, 
включается в цель и результат судопроиз-
водств, воздействуя на соответствующие 
аспекты их содержания. Значительная дли-
тельность судебного разбирательства, пре-
вышающая разумные сроки, приводит к 
обесцениванию полученного результата, не-
достижению поставленной цели. Но и при 
отсутствии превышения пределов разумного 
срока судебного разбирательства, длитель-
ность судопроизводства влияет на эффектив-
ность судопроизводства. При достижении 
цели судопроизводства оно может считаться 
эффективным лишь в том случае, если было 
своевременным. 
По нашему мнению, критерием своевре-

менности, а через нее и эффективности граж-
данского судопроизводства, является опти-
мальный срок судебного разбирательства. 
Оптимальный срок представляется нам как 
необходимый и достаточный промежуток 
времени для судебного разбирательства дела 
(его части). Продолжительность оптимально-
го срока судебного разбирательства является 
величиной изменчивой, зависимой от мно-
жества факторов: состояния экономики, раз-
вития судебной системы, уровня правовой 
культуры, нагрузки на суды, категории дела 
и т.д. В то же время, в отличии от разумного 
срока судебного разбирательства, установ-
ление которого зависит и от поведения сто-
рон, и от действий суда, т.е. от субъективных 
факторов, действующих в конкретном деле, 

оптимальный срок судебного разбиратель-
ства является объективным, обобщенным, 
усредненным показателем. Конструкция оп-
тимального срока судебного разбирательства 
находит отражение в гражданском процессу-
альном законодательстве, становится осно-
вой нормирования процессуальных сроков.
Поэтому мы полагаем, что процессуаль-

ное законодательство для закрепления моде-
ли своевременного судебного разбиратель-
ства требует разработки на основании тща-
тельного изучения проблемы длительности 
тех или иных процессуальных сроков; после-
довательного воплощения соответствующих 
результатов в системе норм, предусматрива-
ющих не только собственно процессуальные 
сроки, но и гарантии их соблюдения; согла-
сования с иными элементами как граждан-
ского процессуального законодательства, так 
и правовой системы в целом. 
Следующим аспектом достижения сво-

евременности судебного разбирательства 
является реализация нормативной модели 
в судебной практике, т.е. соблюдение уста-
новленных в законе оптимальных сроков. 
Несоблюдение сроков может свидетельство-
вать о некоторых недостатках нормативной 
модели, однако, может иметь место и как 
субъективный фактор, требующий соответ-
ствующего реагирования. В свою очередь, 
нормотворчество должно стремиться к тако-
му регулированию, которое бы сводило воз-
можность нарушения сроков к минимуму, 
делая нарушение невыгодным. При этом 
первоочередное значение имеет анализ при-
чин нарушения сроков и выработка мер, 
направленных на их устранение. Однако, 
соблюдение оптимальных сроков требует 
также организационных мер, мер дисципли-
нарного воздействия и т. д.
Таким образом, оценивая роль длитель-

ности судебного разбирательства в эффек-
тивности гражданского судопроизводства, 
мы приходим к выводу о том, что превы-
шение разумного срока судопроизводства 
обуславливает его неэффективность, а несо-
ответствие оптимальному сроку судебного 
разбирательства ведет к снижению эффек-
тивности. При этом возможна неэффектив-
ность нормативной модели судопроизвод-
ства – когда в законодательстве представлен 
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необоснованный подход, либо нормативное 
закрепление непоследовательно и т.п. Не-
эффективность правоприменения, в свою 
очередь, имеет место когда потенциально 
эффективная правовая модель реализуется с 
нарушениями.
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SUMMARY 
Article is devoted to research of infl uence of time 

spent for civil legal proceedings for its effi ciency. 
The author recognizes that a factor of time matters 
for the characteristic of resource intensity of legal 
proceedings which, in turn, considerably defi nes its 
effi ciency. The problem of reasonable term of judicial 
proceedings is considered and its value as criterion 
of establishment of cases in which effi ciency of legal 
proceedings isn’t reached in view of the excessive 
duration of process locates. The concept of the 
optimum procedural term determined by the author 
as a necessary and suffi cient period for judicial 
proceedings of business (its part) is analyzed. 
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В статье исследованы отдельные аспекты 
проведения расследования детективами Наци-
онального антикоррупционного бюро Украины 
относительно Президента Украины. Осущест-
влен правовой анализ действующих норматив-
но-правовых актов и научно-теоретических 
источников по данному вопросу. В результа-
те исследования, на основании комплексного, 
всестороннего, научного анализа, выявлен ряд 
проблем теоретического и практического ха-
рактера и рассмотрен комплекс рекомендаций 
относительно их решения.
Ключові слова: національне антикорупційне 

бюро, розслідування щодо Президента України, де-
тективи НАБУ.

 ÄÅÍÈÑÅÍÊÎ Ãðèãîð³é Âÿ÷åñëàâîâè÷ - ìàã³ñòð ïðàâà Êè¿âñüêîãî 
íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó ³ìåí³ Òàðàñà Øåâ÷åíêà 

ÓÄÊ 343.1(477)

ності глави держави. Особливої актуаль-
ності дане питання набуває саме сьогодні 
в умовах «офшорного скандалу» щодо ді-
ючого Президента України П.Порошенка. 
Чинне ж законодавство України не ви-
окремлює конкретні органи, які можуть 
притягнути Президента України до кримі-
нальної відповідальності, що є серйозною 
прогалиною.

Постановка проблеми
Незважаючи на всю важливість діяль-

ності Національного антикорупційного 
бюро щодо розслідування стосовно Пре-
зидента України, норми національного за-
конодавства містять чимало колізій та про-
галин, а тому безперечно, потребують вдо-
сконалення.

Стан дослідження
Окремі аспекти досудового розслідуван-

ня детективами Національного антикоруп-
ційного бюро України щодо Президента 
України є об’єктом наукових досліджень. 
Проте вони носять обмежений характер, і 
на сьогодні все ще залишається багато дис-
кусійних питань. Комплексні дослідження 
з даного питання відсутні, а отже, є необ-
хідність подальшого дослідження та пере-
осмислення.

Мета та завдання
Метою даної наукової статті є аналіз 

окремих аспектів досудового розслідуван-
ня детективами Національного антикоруп-

Актуальність теми
З кожним днем усе більшої гостроти на-

буває проблема розвитку корупції на тере-
нах нашої держави. Особливої актуальності 
набуває дане питання в умовах євроінте-
граційного курсу України.
На жаль, повністю подолати це явище 

досить важко,але зменшення проявів ко-
рупції дозволить країні перебудуватидію-
чий порядок взаємовідносин в органахдер-
жавної влади та суспільстві загалом. Саме 
тому однією з вимог Європейської комісії 
для лібералізації візового режиму Украї-
ни з Європейським Союзом був початок 
роботи Національного антикорупційного 
бюро України. Адже , складовою успішного 
реформування країни є загальнодержавна 
політика боротьби з корупцією. Неабияке 
значення сьогодні має питання корупцій-
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ційного бюро України щодо Президента 
України, дослідження проблемних питань, 
узагальнення та формування теоретичних 
положень та практичних висновків, виро-
блення рекомендацій стосовно вдоскона-
лення правового регулювання.
З огляду на мету були поставлені та ви-

рішувалися наступні завдання: з’ясувати 
поняття та призначення Національного ан-
тикорупційного бюро України, дослідити 
проблеми правового регулювання окремих 
аспектів досудового розслідування детек-
тивами Національного антикорупційного 
бюро України щодо Президента України 
та запропонувати комплекс рекомендацій 
щодо їх вирішення.

Виклад основних положень
Сучасний етап реформування держав-

ного управління в Україні відзначається 
посиленням процесів боротьби з корупці-
єю, зокрема, в частині вдосконалення нор-
мативно-правового та інституційного за-
безпечення. Наприкінці 2014 року Верхо-
вна Рада України прийняла пакет антико-
рупційних законів, якими передбачалося 
введення низки змін та новел до чинного 
антикорупційного законодавства. Одним 
із нововведень є утворення Національного 
антикорупційного бюро України як спеціа-
лізованого антикорупційного органу Укра-
їни [14,c.52].
Указом Президента України №217/2015 

від 16 квітня 2015 року на виконання Зако-
ну України «Про Національне антикоруп-
ційне бюро України» (ухвалений Верхо-
вною Радою України 14 жовтня 2014 року) 
утворено Національне антикорупційне 
бюро України. На сьогодні існує ціла низка 
законопроектів, покликаних удосконалити 
прийнятий Закон. Проте, на думку деяких 
науковців, ці зміни не усувають наявні про-
галини, а в окремих випадках навіть по-
гіршують правове регулювання в цій сфері 
[21, c.145].
Уперше в історії України керівник дер-

жавного правоохоронного органу був об-
раний у результаті відкритого конкурсу. 
Переможцем став Артем Ситник, який був 
призначений Директором Національного 
антикорупційного бюро України Указом 

Президента України Петра Порошенка 
№218/2015 від 16 квітня 2015року. Всі пра-
цівники Бюро (за винятком заступників 
Директора)  призначаються на посади за 
результатами відкритого конкурсу. Сус-
пільний контроль за діяльністю Національ-
ного антикорупційного бюро здійснюється 
найбільш авторитетними громадськими 
діячами, які обираються рейтинговим ін-
тернет-голосуванням до Ради громадського 
контролю. Діючий склад Ради було обрано 
5 червня 2015року[12].
Національне антикорупційне бюро 

України (далі Національне бюро) є дер-
жавним правоохоронним органом, на який 
покладається попередження, виявлення, 
припинення, розслідування та розкриття 
корупційних правопорушень, віднесених 
до його підслідності, а також запобігання 
вчиненню нових[3].
Однією з основних прогалин ЗУ «Про 

Національне антикорупційне бюро Украї-
ни», на нашу думку, є прогалина в части-
ні правового регулювання розслідування 
щодо Президента України. Адже з поло-
жень даного нормативно-правового акту 
можна дійти висновку про те, що чинний 
президент не є підслідною НАБУ особою 
відповідно до законодавства України. Зо-
крема, відповідно до чинного законодав-
ства Національне антикорупційне бюро 
України  немає повноважень розпочинати 
щодо чинного Президента досудове роз-
слідування. Як повідомляє прес-служба 
бюро,відповідно до закону України «Про 
Національне антикорупційне бюро Укра-
їни» та Кримінального процесуального 
кодексу,підслідними бюро є вищі посадові 
особи, уповноважені на виконання функцій 
держави або місцевого самоврядування, 
зокрема президен т України, пов новажен-
ня якого припинено[10]. Про це заявили у 
НАБУ у відповідь на запити ЗМІ, чи буде 
Національне антикорупційне бюро Украї-
ни розслідувати зазначене в матеріалах про 
«панамські офшори»[11].
Так, відповідно до ч.4ст.216 КПК Укра-

їни, «слідчі органів державного бюро роз-
слідувань здійснюють досудове розсліду-
вання злочинів:
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1) вчинених Президентом України, 
повноваження якого припинено..»[5].
Відповідно до ч.5 ст.216 КПК 

України,«Детективи Національного анти-
корупційного бюро України здійснюють 
досудове розслідування злочинів, передба-
чених статтями 191,206-2,209,210,211,354 
(стосовно працівників юридичних осіб пу-
блічного права), 364, 366-1, 368, 368-2, 369, 
369-2,410 Кримінального кодексу України, 
якщо наявна хоча б одна з таких умов:

1) злочин вчинено: Президентом Укра-
їни, повноваження якого припинено..».
Спробою усунути вказану проблему 

є законопроект №4448, зареєстрований 
14.04.2016, який вніс народний депутат І. В. 
Мосійчук. Згідно з даними ЗМІ ним депута-
там пропонують внести зміни щодо прове-
дення досудового розслідування детектива-
ми Національного антикорупційного бюро 
України стосовно Президента України [7].
Відповідно до положень законопроекту 

«Про внесення змін до Кримінального про-
цесуального кодексу України щодо про-
ведення досудового розслідування детек-
тивами Національного антикорупційного 
бюро стосовно Президента України» про-
понується внести зміни до Кримінального 
процесуального кодексу України (Відомос-
ті Верховної Ради України, 2013р.,№№9-
13,ст.88). 
Зокрема, запропоновано у статті 216 аб-

зац перший пункту першого частини п’ятої 
викласти у наступній редакції:

«1) злочин вчинено: Президентом 
України, народним депутатом України, 
Прем’єр-міністром України, членом Кабі-
нету Міністрів України, першим заступни-
ком та заступником міністра, Головою На-
ціонального банку України,його першим 
заступником та заступником, членом Ради 
Національного банку України, Секретарем 
Ради національної безпеки і оборони Укра-
їни, його першим заступником та заступни-
ком;»[16].
Проте відповідно до ст.105 Конституції 

України, Президент України користується 
правом недоторканності на час виконан-
ня повноважень[1]. Згідно з п.1.1. Рі-
шення Конституційного Суду України 
від 10.12.2003 року, положення частини 

першої статті 105 Конституції України тре-
ба розуміти так, що Президент України 
на час виконання повноважень не несе 
кримінальної відповідальності, проти ньо-
го не може бути порушена кримінальна 
справа [17]. Тому прийняття даного зако-
нопроекту можливе лише за умови приве-
дення у певну відповідність положень вка-
заних нормативно-правових актів. Інакше 
такі дії спричинять ще більшу плутанину. 
У ч.2 ст.105 Конституції України за-

значено, що звання Президента України 
охороняється законом і зберігається за 
ним довічно, якщо тільки Президент 
України не був усунений з поста в поряд-
ку імпічменту [1]. Відповідно до тлумачень 
КСУ Положення частини першої статті 111 
Конституції України треба розуміти так,що 
конституційна процедура розслідування і 
розгляду справи про усунення Президента 
України з постав порядку імпічменту здій-
снюється без порушення проти нього кри-
мінальної справи [17].
Модель українського антикорупційного 

бюро запозичена з досвіду країн, де успіш-
но діють аналогічні органи і дуже схожа 
на сінгапурську БРКД, в якій формуван-
ня антикорупційних органів здійснюється 
президентом, а на працівників накладено 
багато обмежень і заборон як у роботі, так 
і в позаробочий час. Однак місто-держава 
Сінгапур попри успіхи в боротьбі з коруп-
цією і перетворення на один із світових 
фінансових центрів не йде в порівняння 
до України, яка переважає його за чисель-
ністю управлінського апарату, територією 
країни, де центру не так просто контролю-
вати регіони [9, c.175].БРКД діє на підставі 
Розділу 241 Закону «Про запобігання ко-
рупції», який надає повноваження з про-
ведення розслідування. БРКД є незалеж-
ним державним органом. До його функцій 
входить проведенння розслідування і по-
передження корупції у державному та при-
ватному секторах Сингапуру. БРКД про-
водить розслідування правопорушень, на 
які поширюється Закон «Про запобігання 
корупції», а повноваження з кримінального 
переслідування зберігаються за Генераль-
ним прокурором. Незважаючи на те, що 
відповідно до Закону «Про запобігання 
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корупції» основна функція БРКД полягає 
у розслідуванні справ про корупцію, воно 
також має право ініціювати розслідуван-
ня будь-якого іншого важкого криміналь-
ного правопорушення, яке було виявлене 
під час проведення розслідування справи 
про корупцію. БРКД підпорядковуєть-
ся безпосередньо Канцелярії Прем’єр-
міністра. Очолює Бюро Директор, який 
прямо підзвітний Прем’єр-міністрові. 
Наскільки відомо, при Бюро не існує жод-
них зовнішніх консультативних або спосте-
режних органів, які б здійснювали нагляд 
за його діяльністю[18].
Варто взяти до уваги й досвід Хорва-

тії. Управління з припинення корупції 
та організованої злочинності – УПКОЗ ( 
Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog 
kriminaliteta - USKOK) було створено в 2001 
році як спеціалізований орган у структурі 
Державної прокуратури Хорватії, який здій-
снює керівництво розслідуванням поліцією 
злочинів, пов’язаних з корупцією та орга-
нізованою злочинністю, а також криміналь-
не переслідування у цих справах. Перелік 
злочинів, що належать до юрисдикції-
УПКОЗ, прямо визначений в законі. До за-
вдань Управління входять збирання даних, 
функції з розслідування, кримінального 
переслідування та запобігання корупції. 
УПКОЗ відповідає за міжнародне 
співробітництво та обмін інформацією у 
складних справах.З організаційної точ-
ки зору, УПКОЗ є автономною службою 
кримінального переслідування в структурі 
Генеральної прокуратури [18].
Зважаючи на те, що феномен корупції 

ускладнюється багатьма факторами, влас-
тивими тій чи іншій країні та зумовлени-
ми специфікою менталітету, географічним 
положенням, демографічним розвитком 
тощо, важко однозначно вказати на опти-
мальну модель антикорупційного органу, 
наприклад, для України. Звичайно, можна 
і треба враховувати наявний досвід інших 
країн у формуванні та діяльності спеціа-
лізованого антикорупційного органу. Од-
нак будь-який досвід є індивідуальним, а 
тому його потрібно переймати з певним 
ступенем адаптації до індивідуальних умов 
України, зокрема і з урахуванням негатив-

ного досвіду діяльності антикорупційного 
органу [14, c. 55].
Створення Національного антикоруп-

ційного бюро України загалом відповідає 
виконанню зобов’язань України, передба-
ченим міжнародними антикорупційними 
актами. Обрана Україною модель спеціалі-
зованого антикорупційного органу також 
загалом відповідає стану корупції в країні 
та завданням, які стоятимуть перед НАБУ 
на шляху подолання масштабної корупції. 
Однак викликає занепокоєння той факт, 
що окремі положення Закону України 
«Про Національне антикорупційне бюро 
України» суперечить Конституції України. 
Очевидно, що необхідно терміново випра-
вити низку юридично-технічних вад но-
вого закону, адже несвоєчасне вирішення 
зазначених проблем може піддати сумніву 
легітимність новоутвореного антикоруп-
ційного органу [14,c.56]. 
Як відомо зі ЗМІ, станом на квітень  

аналітичні центри спецпрокуратури і 
НАБУ отримали доручення опрацювати 
матеріали щодо офшорного скандалу. За 
їхніми результатами буде вирішено пи-
тання про відкриття кримінального про-
вадження. За словами антикорупційного 
прокурора, вирішується питання про вне-
сення відомостей до ЄРДР для початку 
кримінального провадження. Хоча спочат-
ку і НАБУ, і ГПУ заявили про свою неком-
петентність в даному питанні [6].
Беручи до уваги вищезазначене, ми ціл-

ком погоджуємося з думкою І. В. Мосійчу-
ка щодо доречності прийняття запропоно-
ваним ним змін до Кримінального процесу-
ального кодексу України щодо проведення 
досудового розслідування детективами На-
ціонального антикорупційного бюро щодо  
Президента України. Адже вважаємо її об-
ґрунтованою. 
Що стосується безпосередньо порядку 

відкриття кримінального провадження та 
особливостей здійснення досудового роз-
слідування детективами НАБУ щодо Пре-
зидента України, то ані чинний криміналь-
ний процесуальний закон, ані ЗУ «Про На-
ціональне антикорупційне бюро України» 
не містять відповідних положень. На нашу 
думку, дану законодавчу прогалину слід як-
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найшвидше усунути шляхом внесення від-
повідних змін та доповнень. 

Висновки та пропозиції
Викладене вище дозволяє зробити 

висновок,що чинне національне законо-
давство щодо досудового розслідування 
детективами Національного антикорупцій-
ного бюро України щодо Президента Укра-
їни містить чимало колізій та прогалин, а 
тому потребує вдосконалення. Зокрема, 
вбачається за необхідне законодавчо закрі-
пити в нормах національного права поло-
ження щодо підслідності не лише Прези-
дента України, повноваження якого при-
пинено, а й діючого Президента України. 
Тому на сьогодні необхідним є прийняття 
законопроекту № 4448 «Про внесення змін 
до Кримінального процесуального кодек-
су України щодо проведення досудового 
розслідування детективами Національного 
антикорупційного бюро щодо Президента 
України».
Відповідно до положень законопроекту 

«Про внесення змін до Кримінального про-
цесуального кодексу України щодо прове-
дення досудового розслідування детектива-
ми Національного антикорупційного бюро 
щодо Президента України» пропонується 
у статті 216 КПК України абзац перший 
пункту першого частини п’ятої викласти у 
наступній редакції:

«1) злочин вчинено:
Президентом України, народним депу-

татом України, Прем’єр-міністром Укра-
їни, членом Кабінету Міністрів України, 
першим заступником та заступником міні-
стра, Головою Національного банку Укра-
їни, його першим заступником та заступ-
ником, членом Ради Національного банку 
України, Секретарем Ради національної 
безпеки і оборони України, його першим 
заступником та заступником».
Доречно буде внести відповідні зміни 

й до чинного на сьогодні ЗУ «Про Націо-
нальне антикорупційне бюро України». Зо-
крема, пропонуємо внести до зазначеного 
нормативно-правового акта статтю щодо 
підслідності у новій редакції, враховуючи 
зміни запропоновані вказаним вище зако-
нопроектом, а також зміни в частині право-

вого регулювання щодо створення та під-
порядкованості НАБУ, враховуючи пози-
тивний зарубіжний досвід з даних питань. 
Адже, на нашу думку, ідея притягнення до 
кримінальної відповідальності Президента 
України НАБУ як органом, який ним же 
створюється, є недостатньо вдалою та про-
думаною.
Не слід забувати, що прийняття зазна-

чених змін вимагає також приведення у 
відповідність норм нової редакції ЗУ «Про 
Національне антикорупційне бюро Украї-
ни» та ст.216 КПК України згідно з інши-
ми нормативно-правовими актами щодо 
кримінальної відповідальності Президен-
та України. Адже відповідно Конституції 
України та Рішення Конституційного Суду 
України чинний Президент України не 
може бути притягнений до кримінальної 
відповідальності. Остання можлива лише 
за умови імпічменту Президента України 
в порядку, передбаченому чинним націо-
нальним законодавством України. Зважа-
ючи на певну колізію норм законопроек-
ту «Про внесення змін до Кримінального 
процесуального кодексу України щодо 
проведення досудового розслідування де-
тективами Національного антикорупцій-
ного бюро стосовно Президента України» 
та Конституції України, необхідно буде 
внести відповідні зміни й до Основного 
Закону нашої держави. 
Також вважаємо за доречне на законо-

давчому рівні чітко визначити конкретні 
органи, компетентні притягувати до кри-
мінальної відповідальності главу держави, 
порядок відкриття кримінального про-
вадження та особливості здійснення досу-
дового розслідування детективами НАБУ 
щодо Президента України шляхом роз-
робки законопроекта про внесення змін до 
комплексу нормативно-правових актів.
Вказані заходи сприятимуть підвищен-

ню ефективності застосування національ-
них норм щодо боротьби з корупцією в ор-
ганах державної влади України.
Насамкінець, слід зауважити, що право-

ве регулювання розслідування детектива-
ми Національного антикорупційного бюро 
України щодо Президента України потре-
бує подальших наукових досліджень.
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АНОТАЦІЯ 
У статті досліджено окремі аспекти про-

ведення розслідування детективами Націо-
нального антикорупційного бюро України щодо 
Президента України. Здійснено правовий ана-
ліз чинних нормативно-правових актів та на-
уково-теоретичних джерел з даного питання. 
В результаті дослідження, на підставі комп-
лексного,всебічного,наукового аналізу,виявлено 
ряд проблем теоретичного та практичного 
характеру, та розглянуто комплекс рекомен-
дацій щодо їх вирішення.

SUMMARY 
The research paper studies some aspects of the 

investigation by detectives of the National Anti-
Corruption Bureau of Ukraine regarding the 
President of Ukraine. A legal analysis of current 
of current regulatory acts as well as scientifi c 
and theoretical sources on the subject was carried 
out. Through an integrated, comprehensive and 
scientifi c analysis the study resulted in identifi cation 
of a number of problems of theoretical and practical 
nature and considering a set of recommendations for 
their solution.
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ÐÅÀË²ÇÀÖ²ß ÏÎÒÅÐÏ²ËÈÌ ÒÀ ÉÎÃÎ 
ÏÐÅÄÑÒÀÂÍÈÊÎÌ ÔÓÍÊÖ²¯ ÎÁÂÈÍÓÂÀ×ÅÍÍß

В статье на основе анализа научной ли-
тературы и уголовного процессуального зако-
нодательства определено, что потерпевший, 
его представитель и законный представитель 
реализуют функцию обвинения в уголовном 
процессе как на стадии досудебного расследова-
ния, так и на судебных стадиях. Указано, что 
обвинительная функция этих субъектов реали-
зуется как в обычном уголовном производстве 
в форме публичного обвинения, так и в особых 
порядках уголовного производства, а именно в 
форме частного обвинения и на основании со-
глашения. Доказано, что реализация функции 
обвинения осуществляется в пределах предо-
ставленных процессуальных прав.

Ключові слова: функція обвинувачення, потерпі-
лий, представник потерпілого, реалізація функції об-
винувачення, процесуальні повноваження.
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Øåâ÷åíêà 

ÓÄÊ 343.133 (477)

мінального процесу реалізується функція 
обвинувачення вказаними суб’єктами, яким 
способом та у яких формах. 

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій

Проблеми процесуального статусу по-
терпілого та його представника були пред-
метом дослідження значної кількості вче-
них, зокрема, Я.С. Аврах, Ю.М. Грошевого, 
З.З. Зінатулліна, В.Т. Маляренка, Л.В. Ме-
динської, О. Г. Предместнікова, І.В. Рога-
тюка, А.В. Сизоненко, Ф.Н. Фаткулліна та 
ін. Деякі науковці розглядали особливості 
участі вказаних суб’єктів на окремих стадіях 
кримінального процесу. Інші  аналізували 
їхній процесуальний статус у межах дослі-
дження загальних питань кримінального 
процесу.

Невирішені раніше проблеми
Безумовно, вищезгадані вчені зроби-

ли значний внесок у дослідження вказаної 
проблематики, однак в умовах реформуван-
ня кримінального процесуального законо-
давства України окремі питання реалізації 
функції обвинувачення у кримінальному 
процесі залишаються дискусійними та по-
требують додаткового дослідження і уточ-
нення. Крім того, відсутнє комплексне до-
слідження процесуального порядку реалі-
зації функції обвинувачення потерпілим та 
його представником на всіх стадіях кримі-
нального провадження.

Постановка проблеми
Кримінальним процесуальним кодексом 

України встановлено, що стороною обви-
нувачення є слідчий, керівник органу до-
судового розслідування, прокурор, а також 
потерпілий, його представник та законний 
представник у випадках, установлених КПК 
України (п. 19 ст. 3) [1]. Таким чином, за-
конодавець, відносячи потерпілого та його 
представника або законного представника 
до сторони обвинувачення, дає можливість 
самостійно здійснювати обвинувальну функ-
цію у кримінальному процесі. Поряд з цим 
виникає ряд питань, які потребують уточ-
нення. Так, наприклад, на яких стадіях кри-
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Метою статті є дослідження на основі 
положень кримінального процесуального 
законодавства України порядку реалізації 
потерпілим та його представником функції 
обвинувачення у кримінальному процесі.

Виклад основного матеріалу
Усіх суб’єктів кримінального процесу 

об’єднує те, що вони є носіями процесуаль-
них прав і обов’язків, встановлених кримі-
нальним процесуальним законом, беруть 
участь у здійсненні кримінального судочин-
ства, перебувають у певних кримінальних 
процесуальних правовідносинах між собою. 
Разом з цим кожен учасник процесу наділе-
ний окремими процесуальними правами й 
обов’язками. Кожний у своїй сутності несе 
щось окреме, особливе, властиве лише йому, 
завдяки чому і відрізняється один учасник 
чи одна група учасників кримінальних про-
цесуальних відносин від іншого учасника 
й інших груп [2, с. 50]. На основі цього за-
конодавець здійснив розподіл учасників 
кримінального процесу на тих, які в тій чи 
іншій мірі реалізують функцію обвинувачен-
ня та тих, які реалізують функцію захисту, 
назвавши їх сторонами кримінального про-
цесу. Крім того, виокремив суд як єдиний 
суб’єкт реалізації функцію правосуддя.
Як вказувалося вище, потерпілий та 

його представник або законний представ-
ник віднесені до сторони обвинувачення. 
Кримінальне процесуальне законодавство 
в изначає, що потерпілим у кримінальному 
провадженні може бути фізична особа, якій 
кримінальним правопорушенням завдано 
моральної, фізичної або майнової шкоди, а 
також юридична особа, якій кримінальним 
правопорушенням завдано майнової шкоди 
(ч. 1 ст. 55 КПК України). 
Потерпілого у кримінальному прова-

дженні може представляти представник 
- особа, яка у кримінальному провадженні 
має право бути захисником (ч. 1 ст. 58 КПК 
України). Відповідно до ст. 45 КПК України 
захисником у кримінальному провадженні 
є адвокат, відомості про якого внесено до 
Єдиного реєстру адвокатів України. Тобто 
представником потерпілого, який є фізич-
ною особою, може бути лише адвокат. Якщо 
потерпілим є неповнолітня особа або особа, 

визнана в установленому законом порядку 
недієздатною чи обмежено дієздатною, до 
участі в процесуальній дії разом з нею залу-
чається її законний представник (ч. 1 ст. 59 
КПК України).
Представником юридичної особи, яка є 

потерпілим, може бути її керівник, інша осо-
ба, уповноважена законом або установчими 
документами, працівник юридичної особи 
за довіреністю, а також особа, яка має пра-
во бути захисником у кримінальному прова-
дженні (ч. 2 ст. 58 КПК України).
Представник користується процесуаль-

ними правами потерпілого, інтереси якого 
він представляє, крім процесуальних прав, 
реалізація яких здійснюється безпосеред-
ньо потерпілим і не може бути доручена 
представнику (ч. 4 ст. 58 КПК України) [1]. 
Як правильно вказували Ф.Н. Фаткуллін 

та З. З. Зінатуллін, сфера участі вказаних 
суб’єктів у кримінальному процесі визна-
чена їх правами, які надають можливість 
активно викривати обвинуваченого (під-
озрюваного) у скоєнні злочину. Функцію об-
винувачення потерпілий може здійснювати 
як на стадії досудового розслідування, так 
і на стадії судового розгляду. Так, на стадії 
досудового розслідування він має право за 
допомогою дачі показань чи іншим шляхом 
(наприклад, участі у слідчій дії) надавати до-
кази, що викривають певну особу в скоєнні 
злочину та обґрунтовують розмір завданої 
шкоди, заявляти клопотання про включен-
ня до обвинувачення тих чи інших фактів 
або про іншу кваліфікацію діяння, оскаржу-
вати дії особи, яка проводить розслідування, 
і прокурора, знайомитися після закінчення 
слідства з матеріалами кримінального про-
вадження тощо. У судовому засіданні функ-
ція обвинувачення проявляється у можли-
вості потерпілого та його представника за-
являти відводи, подавати скарги на дії про-
курора і суду, подавати докази і брати участь 
у їх дослідженні під час судового слідства, 
оскаржити вирок або ухвалу суду. Особлива 
активність потерпілого (його представника) 
в наданні та дослідженні доказів   і їх джерел 
з метою обґрунтування винності підсудного 
в ін  кримінованому злочині потрібна у спра-
вах «приватного обвинувачення» [3, с. 55, 
57-58].
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Таким чином, потерпілий та його пред-
ставник або законний представник реалізу-
ють функцію обвинувачення як на досудо-
вих, так і на судових стадіях кримінального 
процесу. Межі здійснення вказаної функції 
визначені передбаченими КПК України 
правами вказаних суб’єктів. Що стосується 
потерпілого, то аналіз норм чинного кримі-
нального процесуального законодавства дає 
можливість виокремити ряд його прав, які 
дозволяють реалі  зувати обвинувальну функ-
цію. До таки х прав можна віднести наступні 
права: подавати  докази слідчому, прокурору, 
слідчому судді, суду; на негайне прийняття і 
реєстрацію заяви про криміналь не правопо-
рушення, визнання його потерпілим; пода-
вати докази на підтвердження своєї заяви; 
брати участь у слідчих (розшукових) та ін-
ших процесуальних діях, під час проведен-
ня яких ставити запитання, подавати свої 
зауваження та заперечення щодо порядку 
проведення дії, що заносяться до протоколу, 
а також знайомитися з проток олами слідчих 
(розшукових) та інших процесуальних дій, 
виконаних за його участі; укладати угоду про 
примирення з підозрюваним, обвинуваче-
ним; брати участь у судовому провадженні; 
брати участь у безпосередній перевірці до-
казів; підтримувати обвинувачення в суді у 
випадку відмови прокурора від підтриман-
ня державного обвинувачення; висловлюва-
ти свою думку під час вирішення питання 
про призначення покарання обвинувачено-
му, а також висловлювати свою думку при 
вирішенні питання про застосування при-
мусових заходів медичного або виховного 
характеру (ст. 56 КПК України) [1].
Однак, функцію обвинувачення вказа-

ні суб’єкти реалізують не завжди безумов-
но, а в окремих передбачених КПК Украї-
ни випадках. Такими випадками, на думку 
А.С. Сизоненко, є кримінальне провадження 
у формі приватного обвинувачення (гл. 36 
КПК України), коли потерпілий викорис-
товує процесуальні можливості, надані за-
коном. Основними такими можливостями 
є право ініціювати початок кримінального 
провадження та право укладати угоду про 
примирення, яка призводить до закриття 
кримінального провадження [4, с. 168]. Вче-
ний обмежує обвинувальну функцію потер-

пілого лише провадженнями приватного 
характеру. Проте законодавець у п. 4 ч. 3-
ст. 56 КПК передбачає право потерпілого 
підтримувати обвинувачення в суді у випад-
ку відмови прокурора від підтримання дер-
жавного обвинувачення [1]. 
Отже, функція обвинувачення реалізу-

ється потерпілим як у кримінальному про-
вадженні приватного, так і публічного обви-
нувачення на будь-яких стадіях криміналь-
ного процесу.
Можна виділити наступні групи прав по-

терпілого та його представників залежно від 
стадії процесу, які мають елементи обвину-
вачення:

1) на стадії досудового розслідування:
- право на негайне прийняття і реєстра-

цію заяви про кримінальне правопорушен-
ня, визнання його потерпілим;

- право ініціювати провадження у формі 
приватного обвинувачення, які можуть бути 
розпочаті слідчим, прокурором лише на під-
ставі заяви потерпілого щодо кримінальних 
правопорушень;

- право подавати докази на підтверджен-
ня своєї заяви;

- право потерпілого подавати докази 
слідчому, прокурору, слідчому судді, суду, 
яке покликане забезпечити його активну 
участь у доказуванні. Ч. 2 ст. 22 КПК Укра-
їни вказує, що сторони кримінального про-
вадження мають рівні права на збирання та 
подання до суду речей, документів, інших 
доказів, клопотань, скарг, а також на реалі-
зацію інших процесуальних прав. Збирання 
доказів потерпілим здійснюється шляхом 
витребування та отримання від органів дер-
жавної влади, органів місцевого самовряду-
вання, підприємств, установ, організацій, 
службових та фізичних осіб речей, копій 
документів, відомостей, висновків експер-
тів, висновків ревізій, актів перевірок; ініці-
ювання проведення слідчих (розшукових) 
дій, негласних слідчих (розшукових) дій та 
інших процесуальних дій, а також шляхом 
здійснення інших дій, які здатні забезпечи-
ти подання суду належних і допустимих до-
казів [5, с. 186]; 

- право брати участь у слідчих (розшуко-
вих) та інших процесуальних діях, під час 
проведення яких ставити запитання, пода-
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вати свої зауваження та заперечення щодо 
порядку проведення дії, що заносяться до 
протоколу, а також знайомитися з протоко-
лами слідчих (розшукових) та інших проце-
суальних дій, виконаних за його участі; 

- право укладати угоду про примирення 
з підозрюваним (обвинуваченим). Вказане 
право потерпілого передбачено ст. ст. 468, 
469 КПК України і може бути реалізовано 
у провадженні щодо кримінальних проступ-
ків, злочинів невеликої чи середньої тяжко-
сті та у кримінальному провадженні у формі 
приватного обвинувачення;

2) на судових стадіях:
- право брати участь у судовому прова-

дженні. Вказане право передбачає можли-
вість участі потерпілого у підготовчому су-
довому провадженні, судовому розгляді, а 
також у судовому провадженні з перегляду 
судових рішень; 

- право брати участь у безпосередній 
перевірці доказів, яка може здійснюватися 
шляхом проведення будь-яких процесуаль-
них дій. Так, наприклад, потерпілий має 
право давати показання; ставити запитан-
ня свідкам, експертам, спеціалістам; під час 
огляду на місці він може звертати увагу суду 
на те, що, на його думку, може мати дока-
зове значення тощо. Після з’ясування об-
ставин, встановлених під час кримінально-
го провадження, та перевірки їх доказами 
потерпілий може заявляти клопотання про 
доповнення судового розгляду (ст. 363 КПК 
України) [5, с. 191]; 

- підтримувати обвинувачення в суді у 
випадку відмови прокурора від підтриман-
ня державного обвинувачення. Підтриман-
ня обвинувачення для прокурора є кон-
ституційним обов’язком, а для потерпілого 
– диспозитивним правом. Тому потерпілий 
є рівноправним учасником судового проце-
су, який вільний у визначенні своєї позиції з 
підтримання обвинувачення в суді [6, с. 261]. 
Прокурор зобов’язаний відмовитися від 
підтримання державного обвинувачення, 
якщо в результаті судового розгляду дійде 
переконання, що пред’явлене особі обви-
нувачення не підтверджується (ч. 1 ст. 340 
КПК України). Відповідно до п. 4 ч. 3 ст. 56, 
ст. 340 КПК України у випадку відмови про-
курора від підтримання державного обвину-

вачення підтримувати обвинувачення в суді 
має право потерпілий, який користується 
всіма правами сторони обвинувачення під 
час судового розгляду, а кримінальне про-
вадження за відповідним обвинуваченням 
набуває статусу приватного і здійснюється 
за процедурою приватного обвинувачення;

- висловлювати свою думку під час ви-
рішення питання про призначення пока-
рання обвинуваченому, а також про засто-
сування примусових заходів медичного або 
виховного характеру. Відповідно до ч. ч. 1, 7 
ст. 364 КПК України потерпілий, його пред-
ставник та законний представник мають 
право виступати в судових дебатах та після 
їх закінчення обмінятися репліками.
Зважаючи на те, що представник та за-

конний представник потерпілого користу-
ється всіма правами потерпілого, крім про-
цесуальних прав, реалізація яких здійсню-
ється безпосередньо потерпілим і не може 
бути доручена представнику та законному 
представнику потерпілого, то реалізація 
ними функції обвинувачення буде здійсню-
ватися у межах відповідних прав даного 
учасника кримінального провадження.

Висновки
Таким чином, на основі викладеного 

можна зробити висновок, що потерпілий, 
його представник та законний представник 
реалізують функцію обвинувачення у кри-
мінальному процесі як на стадії досудового 
розслідування, так і на судових стадіях, а 
саме у підготовчому судовому проваджен-
ні, судовому розгляді, а також у судовому 
провадженні з перегляду судових рішень. 
Крім того, обвинувальна функція вказаних 
суб’єктів реалізується як у кримінальному 
провадженні у формі публічного обвинува-
чення, так і в особливих порядках кримі-
нального провадження, а саме у криміналь-
ному провадженні у формі приватного обви-
нувачення та кримінальному провадженні 
на підставі угоди про примирення. Реалі-
зація функції обвинувачення потерпілим та 
його представником і законним представни-
ком здійснюється в межах, наданих їм кри-
мінальним процесуальним законодавством 
прав.
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АНОТАЦІЯ 
У статті на основі аналізу наукової літе-

ратури та кримінального процесуального за-
конодавства визначено, що потерпілий, його 
представник та законний представник реалі-
зують функцію обвинувачення у кримінально-
му процесі як на стадії досудового розслідуван-
ня, так і на судових стадіях. Вказано, що об-
винувальна функція цих суб’єктів реалізується 
як у звичайному кримінальному провадженні 
у формі публічного обвинувачення, так і у осо-
бливих порядках кримінального проваджен-
ня, а саме у формі приватного обвинувачення 
та на підставі угоди. Доведено, що реалізація 
функції обвинувачення здійснюється в межах 
наданих процесуальних прав.

SUMMARY 
On the basis of analysis of scientifi c literature 

and criminal procedural legislation determined 
that the victim, his representative and the legal 
representative of the implement for prosecution 
in criminal proceedings both at the pre-trial stage 
and at the litigation stage. It is indicated that 
prosecutorial function of these entities is realized 
in the ordinary criminal proceedings in the form 
of public prosecution, and in a special manner 
of criminal proceedings, namely in the form of a 
private prosecution on the basis of the agreement. It 
is proved that the implementation of the prosecution 
function is carried out within the limits of the 
procedural rights.
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вивезені до Франції чоловіком, який пред-
ставлявся представником великої торгі-
вельної компанії. У Франції їх продали в 
публічний будинок міста Бордо. Ця істо-
рія стала відома завдяки одній з дівчат, 
яка змогла викупитися та повернутися до 
родини. Вона повідомила про долю інших 
жертв: одна з дівчат незабаром померла, 
попередньо побувавши в одному з публіч-
них будинків Іспанії, другу продали до 
Бразилії, третя до того часу так і перебу-
вала в одному з публічних будинків Бор-
до. Після цієї публікації стало відомо про 
понад сотню випадків, які свідчили про 
поширення торгівлі жінками практично у 
всіх країнах Європи.
Складність вирішення проблеми про-

ституції та торгівлі жінками без законодав-
чої бази та без об’єднання зусиль урядів і 
громадських організацій різних країн по-
ставила питання про необхідність вжиття 
заходів як на національному, так і міжна-
родному рівнях. Спочатку це були двосто-
ронні договори окремих держав, спрямо-
вані на запобігання продажу жінок і дітей 
для заняття проституцією (наприклад, між 
Німеччиною та Нідерландами 1889 р., між 
Німеччиною та Австрією 1890 р.).
Перший Міжнародний конгрес щодо 

боротьби з торгівлею жінками відбувся у 
Лондоні 1899 р. Його учасниками стали 
представники урядів, громадських орга-
нізацій цілої низки європейських країн 
(Голландії, Німеччини, Великобританії, 
Росії, Франції, Бельгії тощо) та США. Кон-

Проблема сексуальної експлуатації не 
визнає державних кордонів. Вона прекрас-
но адаптується і до бідності, і до розкоші; 
виникає як перед державами, втягнутими 
у військові конфлікти, так і перед тими, 
які живуть у мирі. Будучи пов’язаною з 
сексом і значними фінансами, ця пробле-
ма стосується самих інтимних сторін жит-
тя людини, одночасно впливаючи на роз-
виток всього людства. Тому її вирішення 
неможливе без консолідації зусиль всього 
міжнародного співтовариства.
Проблеми боротьби з деякими зло-

чинами проти моральності, зокрема при-
мушуванням чи втягненням до зайняття 
проституцією, сутенерством, звідництвом, 
утриманням притонів розпусти, торгівлею 
жінками та дітьми з метою сексуальної екс-
плуатації та ін., неодноразово виступали 
предметом обговорення на міжнародному 
рівні.
Початок боротьби з цими явищами при-

падає на кінець ХІХ – початок ХХ ст. По-
штовхом до громадського обурення з при-
воду нових форм рабства стала публікація 
в англійській газеті «Pall Mall Gazette» на 
початку 80-х років ХІХ ст., у якій йшлося 
про долю чотирьох англійок. Вони були 
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гресом було засвідчено факт широкого 
поширення в різних країнах торгівлі жін-
ками з метою їх сексуальної експлуатації. 
При цьому вказувалося на неможливість 
переслідування винних через відсутність 
у законодавстві різних країн відповідних 
норм щодо караності таких видів діянь. 
Конгрес прийшов до висновку, що необ-
хідно вживати спільні заходи для бороть-
би з торгівлею жінками шляхом створення 
особливих асоціацій та тісної взаємодії їх 
з різними доброчинними товариствами за-
хисту жінок. Разом з тим Конгрес визнав 
бажаність укладення угоди між урядами 
про встановлення у всіх кримінальних 
кодексах відповідальності за втягнення в 
проституцію шляхом насильства, введен-
ня в оману, зловживання владою або із 
залученням будь-якої іншої форми при-
мусу; крім того, необхідним було визнане 
і забезпечення відповідних засобів розслі-
дування та переслідування виявлених по-
рушень [5].
На виконання рішень І Лондонського 

Конгресу у багатьох країнах були засно-
вані Національні комітети боротьби з тор-
гівлею жінками (в Російській імперії такою 
організацією стало «Російське товариство 
захисту жінок», яке виникло у 1900 р.). Ці 
Комітети перебували у постійних зв’язках 
між собою й утворювали Міжнародний 
союз, штаб-квартира якого – Міжнародне 
бюро – знаходилася у Лондоні. Періодич-
но, кожні три роки, проводилися Міжна-
родні Конгреси представників Національ-
них Комітетів – у Франкфурті-на-Майні (у 
1902 р.), у Парижі (в 1906 р.), у Мадриді-
(в 1910 р.) та в Лондоні в 1913 р.
У 1902 р. французький уряд взяв на 

себе ініціативу скликання офіційної Між-
народної конференції з метою розробки 
міжнародних заходів боротьби з торгів-
лею жінками. Рішення Конференції були 
сформульовані в проектах Конвенції про 
основні правові питання та Угоди про різ-
ні адміністративні заходи.
Проект Конвенції вперше дав загальне 

визначення злочинних діянь, які входять 
до поняття торгівля жінками. Вона покла-
ла на держави обов’язок вести боротьбу з 
таким міжнародним кримінальним злочи-

ном, як «схилення або залучення до розбе-
щення неповнолітніх та повнолітніх жінок 
і дівчат, навіть якщо ці окремі дії, що ста-
новлять частини цього злочинного діян-
ня, були вчинені в різних країнах». Винні 
особи повинні були нести відповідальність 
у вигляді позбавлення волі та видаватися 
на вимогу інших держав. Обов’язком дер-
жав було і надання правової допомоги по 
кримінальних справах. Однак, у Конвен-
цію не були включені норми щодо відпо-
відальності за насильницьке утримання 
жінок у будинках розпусти і за сам факт 
продажу жінок, крім того, Конвенція роз-
повсюджувала свою дію лише на торгівлю 
білими жінками, обмежуючи свою дію в 
такий спосіб щодо жінок іншого кольору 
шкіри та дітей.

Що стосується другого документа, розро-
бленого на Паризькій конференції 1902 р., 
– Адміністративної угоди (Угода про бо-
ротьбу з білими рабинями), то вона міс-
тила в собі перелік тих адміністративних 
заходів, які необхідно вжити для вступу в 
силу Конвенції. Відповідно до цієї угоди в 
кожній державі створювався центральний 
орган для збирання всіх відомостей про 
втягнення жінок і дітей до проституції за 
кордоном та для безпосереднього підтри-
мання контактів з аналогічними органами. 
Угода передбачала низку заходів щодо ви-
явлення агентів, які займаються торгів-
лею жінками, а також щодо забезпечення 
жінок, які стали жертвами цього злочину, 
можливості повернення на батьківщину.
Адміністративна угода була підписана 

та ратифікована в 1904 р. і набрала чин-
ності в 1905 р. в якості Угоди про конкрет-
ні заходи, які вживаються державами для 
боротьби з торгівлею жінками. Що стосу-
ється Конвенції, то вона була підписана на 
ІІ Міжнародній конференції в Парижі в 
1910 р. як Міжнародна конвенція про бо-
ротьбу з торгівлею білими рабинями.
Міжнародна конвенція 1910 р. визна-

чає в якості злочину дії, вчинені будь-
якою особою, які полягають у наймі або 
звабленні жінки чи неповнолітньої дівчи-
ни, навіть за їх згоди, з аморальними ці-
лями, шляхом застосування примусу, вве-
дення в оману, залякування, зловживання 
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владою або в інший спосіб (ст. 1, 2), а в За-
ключному протоколі до Конвенції дається 
роз’яснення, що повнолітніми є жінки та 
дівчата, яким виповнилося 20 років.
Держави-учасниці Конвенції взяли на 

себе зобов’язання, у випадку, якщо їх за-
конодавство не містило дієвих санкцій 
проти вищезазначених злочинів, вживати 
заходи або пропонувати внести відповідні 
зміни до свого законодавства для запро-
вадження санкцій за вчинення таких зло-
чинів. Держави-учасниці визнавали свій 
обов’язок повідомляти одна одну про дії, 
які вони вживають для виконання поло-
жень Конвенції. 
Цими міжнародними договорами був 

покладений початок міжнародної бороть-
би з торгівлею жінками і створена основа 
для роботи Національних комітетів, за-
вданням яких було сприяти цій боротьбі 
безпосередньо на місцях.
Після Першої світової війни під егідою 

Ліги Націй було укладено Женевську кон-
венцію про заборону торгівлі жінками та 
дітьми 1921 р., яка розвивала положення 
Міжнародної конвенції 1910 р. та усувала 
її недоліки. Зокрема, нею було взято за 
основу визначення торгівлі людьми, яке 
містилося у Конвенції 1910 р., однак дія 
цих положень поширювалася на торгівлю 
дітьми обох статей (ст. 1), крім того, по-
внолітніми вважалися особи, яким випо-
внилося 21 рік (ст. 5).
Договірні сторони домовилися вжива-

ти всі необхідні заходи для забезпечення 
притягнення до відповідальності за замах 
на вчинення та підготовку вчинення зло-
чинів, визначених у попередніх статтях.-
У випадку, коли між сторонами не укладе-
но спеціального договору про видачу, тоді 
вони (сторони) робитимуть усе можливе 
для видачі осіб, які обвинувачуються чи 
вже визнані винними у злочинах, перед-
бачених ст. 1 Міжнародної конвенції про 
боротьбу з торгівлею білими рабинями 
1910 р.
Далі Конвенція 1921 р. встановлює 

обов’язок держав-учасниць запроваджу-
вати обов’язкове ліцензування агенцій та 
бюро з працевлаштування (якщо це ще не 
було зроблено) для забезпечення захисту 

жінок та дітей, які бажають працювати в 
іншій країні.
Згідно з цією Конвенцією договір-

ні сторони брали на себе зобов’язання у 
зв’язку з імміграцією та еміграцією при-
йняти такі адміністративні та законодавчі 
акти, які є необхідними для обмеження 
торгівлі жінками та дітьми. Зокрема, вони 
зобов’язуються прийняти акти, які необ-
хідні для захисту жінок та дітей, які подо-
рожують на емігрантських кораблях, не 
лише в пунктах відправлення та призна-
чення, а й під час подорожі, а також розмі-
щення на залізничних станціях та в портах 
повідомлень для жінок та дітей про небез-
пеку стати жертвою торгівлі та інформації 
про місця, де вони можуть отримати допо-
могу та притулок.
З підписанням Конвенції 1921 р. при 

Лізі Націй був створений Комітет по бо-
ротьбі з торгівлею жінками та дітьми. 
Хоча діяльність цього Комітету не була 
достатньою для створення ефективного 
міжнародного механізму щодо боротьби 
з торгівлею жінками та дітьми, все ж таки 
це був перший міжнародний орган щодо 
боротьби з торгівлею жінками та дітьми, 
який виходив за рамки двосторонніх ініці-
атив та відповідних договорів.
У 1933 р. під егідою Ліги Нації була 

укладена Міжнародна конвенція про бо-
ротьбу з торгівлею повнолітніми жінками. 
Конвенція 1933 р. містить наступне ви-
значення злочину: «Будь-яка особа, яка з 
метою задоволення пристрасті іншої осо-
би займається звідництвом, спокушає або 
перевозить з аморальними цілями навіть 
за наявності їх згоди повнолітню жінку або 
дівчину, і це має здійснюватися в іншій 
державі, повинна притягуватися до відпо-
відальності, не беручи до уваги той факт, 
що різні дії, які становлять ознаки злочи-
ну, були вчинені в різних державах» [2]. 
Караною також визнається спроба вчинен-
ня злочину та вчинення підготовчих дій.
У 1937 р. Лігою Націй був розроблений 

та прийнятий проект Конвенції, який роз-
ширив коло дії зазначених вище фактів. 
Однак, у зв’язку з початком військових дій 
на теренах Європи, а потім розгортання 
Другої Світової війни ця Конвенція ніко-
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ли підписана не була. А згодом припинила 
своє існування і сама Ліга Націй.
Отже, на початку Другої Світової війни 

були створені певні міжнародні стандар-
ти, які містили в собі рекомендації щодо 
захисту людей та заходи проти торгівлі 
ними. Здавалося б, що таке плідне співро-
бітництво здатне створити ефективний ме-
ханізм протидії цій розвинутій міжнарод-
ній індустрії. Незважаючи на це, достатнім 
його назвати не можна, оскільки це явище 
свого існування не припинило і, як пока-
зав досвід війни, набуло ще більшого по-
ширення. Загалом всю історію протидії 
торгівлі людьми можна характеризувати, 
як «м’яку». Майже всі міжнародно-правові 
акти того часу «рекомендують», «заклика-
ють», «визнають», «підкреслюють необхід-
ність» тощо. Інфраструктура боротьби з 
торгівлею людьми була позбавлена чітко-
го юридичного механізму санкцій, і тому 
питання кримінальної відповідальності 
суб’єктів, що займаються даною діяльніс-
тю, в міжнародно-правових актах достат-
ньо не сформульовано.
Такий механізм був закладений лише в 

1949 р. із підписанням в Нью-Йорку Кон-
венції про боротьбу з торгівлею людьми 
та експлуатацією проституції третіми осо-
бами. Вона замінила та об’єднала всі по-
передні конвенції про боротьбу з торгів-
лею жінками, сам злочин відповідно до 
неї став розглядатися як більш загальне 
явище – «торгівля людьми». На сьогодні 
ця Конвенція залишається чи не єдиним 
універсальним діючим міжнародно-право-
вим актом з цього питання. СРСР приєд-
нався до Конвенції про боротьбу з торгів-
лею людьми та експлуатацією проституції 
третіми особами 1949 р. 31 липня 1954 р. 
УРСР приєдналася до цієї Конвенції 15 
листопада 1954 р.
Конвенцією 1949 р. визнані злочинами 

міжнародного характеру наступні діяння: 
звідництво, схилення та спокушення ін-
шої особи до проституції навіть за згоди 
цієї особи; експлуатація проституції іншої 
особи, навіть за її згоди; утримання будин-
ку розпусти чи управління ним, а також 
свідоме фінансування та участь в фінан-
суванні будинку розпусти; здача в орен-

ду або найом будівлі чи іншого місця, або 
частини такого, знаючи, що вони будуть 
використовуватися з метою проституції 
третіми особами; замах на вчинення вище-
зазначених дій, а також підготовка до них 
та навмисна співучасть в цих діях (ст. 1–4).
Усі перераховані діяння визнані екс-

традиційними, тобто такими, що тягнуть 
за собою видачу злочинців як за наявності 
двостороннього договору між державами, 
так і за відсутності останнього (ст. 8). Пе-
редбачено і кримінальне переслідування 
злочинців за нормами національного зако-
нодавства (ст. 9). Саме заняття проституці-
єю не є злочином, заборонена «реєстрація 
проституток та видання їм особливих до-
кументів» (ст. 6). Ця норма покликана за-
хистити людську гідність жінки.
Конвенція передбачила заходи запобі-

гання торгівлі людьми з метою сексуаль-
ної експлуатації. При цьому держави-учас-
ниці поклали на себе наступні обов’язки: 
приймати необхідні нормативні акти для 
захисту жінок та дітей з числа іммігрантів 
та емігрантів у пунктах їх прибуття та від-
правлення, а також на шляхах їх слідуван-
ня; вживати заходи для відповідного опо-
віщення населення про небезпеку торгівлі 
людьми; забезпечувати спостереження за 
залізничними станціями, аеропортами, 
морськими портами для запобігання цим 
злочинам, повідомляти відповідним орга-
нам влади про прибуття підозрюваних у 
вчиненні таких злочинів та їх жертв; вжи-
вати необхідні заходи для спостереження 
за конторами з працевлаштування для по-
передження осіб про можливість їх екс-
плуатації з метою проституції; надавати 
допомогу особам, які стали жертвами між-
народної торгівлі людьми, а за їх бажан-
ням сприяти репатріації [1].
Конвенція вперше поширилася не 

тільки на територію метрополій держав-
учасників, а й на всі території, за які вони 
несуть відповідальність. При цьому кожна 
держава повинна запровадити на своїй те-
риторії спеціальний орган, який буде цен-
тральним та координаційним органом бо-
ротьби із перерахованими міжнародними 
злочинами. Передбачено обмін інформа-
цією про ці злочини у встановленій формі 
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та вживання необхідних законодавчих за-
ходів для забезпечення застосування Кон-
венції (ст. 27). Це означає, що її норми по-
винні бути трансформовані в національне 
законодавство, а винні у вчиненні цих зло-
чинів підлягають покаранню за законами 
цієї держави.
Проблема трансформації Конвенції в 

національне законодавство досить супе-
речлива. Кожна держава-учасник, виходя-
чи з діючого на її території законодавства, 
адаптувала норми Конвенції по-своєму, а 
тому виникало безліч застережень і допо-
внень. Навіть сам термін «торгівля» мав 
понад 100 різних формулювань у націо-
нальних законодавствах різних країн. Піс-
ля ратифікації цієї Конвенції, наприклад, 
в Італії було прийнято Акт №75, який 
встановив покарання за звідництво, а та-
кож торгівлю людьми з метою сексуальної 
експлуатації. Італія дала визначення тор-
гівлі людьми, що не відповідає визначен-
ню Конвенції 1949 р. Крім того, в Італії ка-
тегорію «зі згодою або без» у ст. 1-4 скоро-
тили до «без згоди», і таким чином ввели 
елемент «примусу».
У СРСР ніяких змін до національного 

законодавства, пов’язаних з криміналіза-
цією, наприклад, сутенерства, внесено не 
було. Більше того, КК УРСР 1960 р., на 
відміну від КК УРСР 1927 р. не передба-
чав відповідальності і за примушування чи 
втягнення (вербовку) до зайняття прости-
туцією. Пояснення цьому досить просте. 
Документ про приєднання Радянського 
Союзу до Конвенції був депонований Ге-
неральному секретарю ООН 11 серпня 
1954 р. При цьому була зроблена наступ-
на заява: «У Радянському Союзі ліквідова-
ні соціальні передумови, які породжують 
злочини, що передбачені Конвенцією. 
Однак, враховуючи міжнародне значен-
ня боротьби з цими злочинами, Уряд Ра-
дянського Союзу вирішив приєднатися до 
Конвенції про боротьбу з торгівлею людь-
ми та експлуатацією проституції третіми 
особами» [1].
При цьому слід підкреслити, що норма 

про відповідальність за утримання прито-
нів розпусти та звідництво для розпусти 
була збережена майже у всіх КК союзних 

республік. Згадана Конвенція від 21 березня 
1949 р. була ратифікована вже незалежною 
Україною 17 липня 1997 р. і безпосеред-
ньо вплинула на побудову системи злочинів 
проти моральності за КК України 2001 р.
Взагалі, якщо врахувати той факт, 

що наразі учасниками Конвенції 1949 р. 
є більш як 70 держав, а отже, і більш як 
70 способів імплементації її положень, то 
говорити про універсалізм підходу, закрі-
пленого в Конвенції, до боротьби з цим 
явищем досить важко. Разом з тим, мож-
на стверджувати, що Нью-Йоркська кон-
венція стала найбільш комплексною серед 
конвенцій з цього питання, які діяли про-
тягом ХХ ст. Вона відіграла свою позитив-
ну роль у формуванні розуміння необхід-
ності боротьби із торгівлею людьми. Од-
нак багато країн врешті-решт дійшли ви-
сновку, що з ряду причин Нью-Йоркська 
конвенція по-справжньому не задоволь-
няє їхніх потреб.
Наступним кроком у боротьбі з тор-

гівлею жінками та дітьми було прийняття 
Генеральною Асамблеєю ООН 18 грудня 
1979 р. нового міжнародно-правового акту 
у цій сфері. Йдеться про Конвенцію з лікві-
дації усіх форм дискримінації щодо жінок, 
яка набула чинності у 1981 р. Україна ра-
тифікувала її 24 грудня 1980 р., але згідно 
з пунктом 1 статті 27 вона набула чинності 
3 вересня 1981 р. Згідно зі ст. 6 Конвенції 
держави-учасниці зобов’язалися «вживати 
всі відповідні заходи, включаючи законо-
давчі, для припинення всіх видів торгівлі 
жінками і експлуатації проституції». Суттє-
вим моментом Конвенції є положення про 
заборону будь-якої дискримінації відносно 
жінок.
Загальним міжнародно-правовим до-

кументом, що регулює та захищає права 
дитини є Конвенція про права дитини, 
яка прийнята одноголосно Генеральною 
Асамблеєю ООН у 1989 р. і яка набула 
чинності вже в наступному році. Україна 
ратифікувала її 27 лютого 1991 р.
Стаття 34 Конвенції встановлює 

зобов’язання держав-учасниць захищати 
дитину від усіх форм сексуальної експлуа-
тації та сексуальних розбещень. З цією ме-
тою держави-учасниці, зокрема, повинні 
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вживати на національному або двосторон-
ньому рівнях усіх необхідних заходів, щоб 
запобігти: 1) схилянню або примушуван-
ню дитини до будь-якої «незаконної сексу-
альної діяльності»; 2) використанню з ме-
тою експлуатації дітей у проституції або в 
іншій «незаконній сексуальній практиці»; 
3) використанню з метою експлуатації ді-
тей у порнографії.
Конвенція покладена в основу інших 

міжнародно-правових документів, зокре-
ма Гаазької конвенції про захист дітей та 
співробітництво у сфері міжнародного 
усиновлення 1995 р. Ще одним прикладом 
стало прийняття в червні 1999 р. Конвен-
ції МОП №182 про заборону та негайні 
заходи щодо ліквідації найгірших форм 
дитячої праці, в якій було підтверджено, 
що «використання дитини для заняття 
проституцією», «продаж дітей та торгівля 
ними» становить одну з «найгірших форм 
дитячої праці»(ст. 3). Україна ратифіку-
вала її 5 жовтня 2000 р. Прийняття Кон-
венції про права дитини поклало початок 
процесу, який призвів до розроблення фа-
культативного протоколу про посилення 
захисту дітей від сексуальної експлуатації, 
в тому числі шляхом активізації в цьому 
напрямі міжнародного співробітництва.
В останній час на відповідних міжна-

родних конференціях приділялась велика 
увага проблемі викорінення торгівлі ді-
тьми. Серйозний характер цієї проблеми 
був також прийнятий до уваги Комісією з 
прав людини, яка розробила проект Фа-
культативного протоколу до Конвенції 
про права дитини, який безпосередньо 
стосується торгівлі дітьми, дитячої про-
ституції та дитячої порнографії, який був 
схвалений Комісією на її 56 сесії в березні / 
квітні 2000 р. та через Економічну та Соці-
альну Раду переданий Генеральній Асамб-
леї ООН для розгляду. У червні цього ж 
року Протокол був прийнятий Генераль-
ною Асамблеєю ООН.
Важливим кроком у боротьбі з сексу-

альною експлуатацією стала розробка та 
прийняття у 2000 р. Конвенції ООН проти 
транснаціональної організованої злочин-
ності та двох протоколів до неї – Прото-
колу про попередження і скасування тор-

гівлі людьми, особливо жінками та дітьми, 
і Протоколу проти незаконного переве-
зення мігрантів наземним, повітряним та 
морським шляхом.
Протокол про попередження і скасу-

вання торгівлі людьми, особливо жінками 
і дітьми, визначає в підпункті а) статті 3 
торгівлю людьми як «здійснювані з метою 
експлуатації вербування, перевезення, пе-
редача, переховування чи утримання лю-
дей шляхом погрози силою чи її застосу-
вання або інших форм примусу, крадіжки, 
шахрайства, обману, зловживання владою 
чи уразливістю становища, або шляхом 
підкупу, у вигляді плати чи вигоди, для 
отримання згоди особи, що контролює 
іншу особу. Експлуатація включає, як міні-
мум, експлуатацію проституції інших осіб 
чи інші форми сексуальної експлуатації, 
примусову працю чи послуги, рабство чи 
практики, подібні рабству, підневільний 
стан чи вилучення органів». Згода жерт-
ви на заплановану експлуатацію до уваги 
не береться, якщо було використано будь-
який із засобів впливу, передбачених під-
пунктом (а) статті 3 Протоколу.
Слід звернути увагу на те, що у преам-

булі цього протоколу підкреслюється, що 
«проституція і торгівля людьми, яка пере-
слідує мету проституції, несумісні з досто-
їнством людини і загрожує її добробуту, 
добробуту сім’ї і суспільства».
У відповідність з положеннями Кон-

венції кримінальними злочинами міжна-
родного характеру були визнані: звідни-
цтво, примус до проституції третьої особи, 
навіть за її згодою; експлуатація проститу-
ції третіми особами, навіть за згодою осіб; 
утримання будинків терпимості чи керу-
вання ними, участь у їхньому фінансуван-
ні; передача в оренду чи в найм приміщен-
ня для використання з метою проституції; 
співучасть у підготовці до цих дій.
Державам-учасникам рекомендувалося 

привести у відповідність національне за-
конодавство, для того, щоб особи, винні в 
перерахованих діяннях, переслідувалися 
згідно із законом.
Конвенція здебільшого спрямована на 

заборону проституції як примусової, так 
і добровільної, сексуальної експлуатації і 
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використанні жінок у проституції і сексу-
альній індустрії. У загальній своїй ідеології 
Конвенція спрямована проти сексуальної 
експлуатації людини.
Однак, незважаючи на осуд будь-якої 

форми проституції, документ містить стат-
ті, що прямо дискримінують тих, кого він 
повинен захищати. Стаття 18, зокрема, пе-
редбачає зобов’язання сторін збирати ін-
формацію у відповідності із внутрішнім за-
конодавством про іноземок, що займають-
ся проституцією, у перерахованих цілях. 
Інформація повинна бути передана владі 
для репатріації цих жінок.
Конвенція передбачає введення комп-

лексу заходів для підтримки і захисту 
жертв торгівлі, закликає учасників до спів-
робітництва у сфері переслідування ви-
нних у злочинах, пов’язаних з торгівлею. 
Робиться спроба передбачити процедуру 
репатріації і повернення жертв на бать-
ківщину, розглядається і питання фінан-
сування таких актів. Документ зобов’язує 
учасників вживати необхідних заходів для 
захисту населення від сумлінних фірм по 
працевлаштуванню і тощо.
Конвенція, безумовно, внесла вели-

чезний вклад у розуміння необхідності 
боротьби з торгівлею жінками. Одним із 
найбільш спірних моментів документу, що 
стало перешкодою на шляху його поши-
рення став пункт про добровільну прости-
туцію, до того ж позиція стосовно жертв 
торгівлі очікувалася бути кращою.
Так, багато країн при більш-менш гу-

манному ставленні до жертв і забезпеченні 
їм підтримки прав свідків зазнають невда-
чі при залученні зазначених осіб до надан-
ня допомоги слідству і наступній участі в 
судовому процесі. Причому, уся пробле-
ма зводиться саме до відсутності у жінок 
можливості або одержувати повноцінну 
матеріальну допомогу від державних і не-
державних громадських організації, або 
легально працевлаштуватися. Не секрет, 
що позбавлені цього права жінки знову 
повертаються на панель.
Слід також враховувати, що існують до-

даткові міжнародні стратегічні документи 
з попередження торгівлі жінками та про-
ституції: 1930 р. – Конвенція №29 Міжна-

родної Організації Праці «Про примусову 
працю»; 1949 р. – III Женевська Конвен-
ція «Про відношення з військовополоне-
ними»; 1949 р. – IV Женевська конвенція 
«Про захист цивільного населення під час 
війни»; 1957 р. – Конвенція №105 Міжна-
родної Організації Праці «Про скасуван-
ня примусової праці»; 1973 р. – Конвен-
ція №138 Міжнародної Організації Праці 
«Про мінімальний вік», Конвенція №143 
Міжнародної Організації Праці «Про зло-
вживання в галузі міграції й забезпеченні 
прав трудящих мігрантів»; 1999 р. – Кон-
венція №182 Міжнародної Організації 
Праці «Про заборону й негайне викорінен-
ня найгірших форм дитячої праці» [5].
Виходячи з вищенаведеного, можна 

зробити висновки, що вищезазначені між-
народні документи стали серйозною осно-
вою для національних законодавств бага-
тьох країн, у рамках яких розроблені спе-
ціальні закони по боротьбі з сексуальною 
експлуатацією (США, Німеччина, Швеція, 
Нідерланди та ін.). Як результат, на даний 
час практично всі країни світу мають нор-
ми, у тій чи іншій мірі направлені проти 
сексуальної експлуатації. Існування цих 
но рм обумовлене необхідністю державно-
го контролю за проституцією, обігом по-
рнографічної продукції, а також наявністю 
міжнародно-правових зобов’язань на рівні 
міждержавних відн осин. 
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АНОТАЦІЯ 
Розглянуто ґенезу міжнародно-правових 

норм у сфері протидії сексуальній експлуата-
ції.

SUMMARY 
The problem of sexual exploitation does not 

recognize state borders and repeatedly advocated 
discussed internationally.

The complexity of solving the problem of 
prostitution and traffi cking of women without legal 
basis and without the joint efforts of governments 
from different countries put on the need to take 
measures both at national and international levels.

First there were bilateral agreements certain 
countries, then the decision of international 
congresses, and now it is conventional international 
documents that have become a serious basis for 
national legislation of many countries, within which 
are special laws to combat sexual exploitation (USA, 
Germany, Sweden, the Netherlands and al.). As a 
result, at present, almost all countries have rules 
in one way or another directed against sexual 
exploitation. The existence of these regulations due to 
the need of state control over prostitution, traffi cking 
of pornography and the presence of international 
legal obligations at the level of interstate relations.
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ÄÅßÊ² ÏÈÒÀÍÍß ÎÏÒÈÌ²ÇÀÖ²¯ ÏÎÊÀÐÀÍÍß ÇÀ 
«ÏÎÐÓØÅÍÍß ÍÅÄÎÒÎÐÊÀÍÍÎÑÒ² ÏÐÈÂÀÒÍÎÃÎ 

ÆÈÒÒß» (ÑÒ. 182 ÊÊ ÓÊÐÀ¯ÍÈ)

В статье исследуются особенности нака-
заний, предусмотренных в санкциях ст. 182 
УК Украины «Нарушение неприкосновенно-
сти частной жизни», а также в контексте 
предложеннной новой редакции этой статьи; 
определяются виды и границы наказаний. 
Обосновывается вывод, что санкции за это 
преступление содержат определенные недо-
статки, для устранения которых предлагает-
ся новая модель санкций ст. 182 КК Украины.
Ключевые слова: санкция статьи, штраф, 

исправительные работы, ограничение свободы, ли-
шение свободы, неприкосновенность частной жизни, 
оптимизация наказания.

 ÑÎÑÍ²ÍÀ Îëüãà Âîëîäèìèð³âíà - àñï³ðàíòêà êàôåäðè êðèì³íàëüíîãî ïðàâà 
³ ïðîöåñó Íàâ÷àëüíî-íàóêîâîãî ²íñòèòóòó ïðàâà òà ïñèõîëîã³¿ Íàö³îíàëüíîãî 
óí³âåðñèòåòó «Ëüâ³âñüêà ïîë³òåõí³êà»

ÓÄÊ 343.41 

Постановка проблеми
Питання, які виникають при призначен-

ні покарання за той чи інший злочин, тісно 
пов’язані із такими загальнотеоретичними 
питаннями, як кримінальна відповідаль-
ність та теоретико-правові підходи до кон-
струювання санкцій статей Кримінального 
Кодексу України (далі – КК України). Для 
того, щоб суд правильно, у відповідності до 
закону, із дотриманням конституційних та 
кримінально-правових принципів, які від-
значають підхід до реагування держави на 
вчинення злочину, призначав покарання, 
санкція статті, за якою кваліфікований той 
чи інший злочин, має бути правильно скон-
струйована. Розглядати санкції конкретних 
статей треба в контексті політичної ситуації 
в країні, а також із позицій кримінально-
правової політики в той чи інший час роз-
витку держави. Таким чином, дослідження 

санкцій статті 182 КК України та особливос-
тей покарання, яке ними передбачено і на-
дання пропозицій щодо їх удосконалення з 
урахуванням результатів такого досліджен-
ня, є не тільки актуальним у науковому ас-
пекті, але й затребуваним сучасною практи-
кою здійснення кримінально-правової полі-
тики в Україні.

Стан дослідження
Питання філософсько-соціологічного ро-

зуміння кримінальної відповідальності як 
конкретні історичні взаємовідносини між 
особою та державою надзвичайно деталь-
но висвітлені у працях В.К. Грищука [1]. 
А.І. Коробеєв, А.А. Митрофанов, Є.С. На-
зимко, П.Л. Фріс та інші автори досліджу-
вали проблемні аспекти пеналізаційної по-
літики, що тісно пов’язана з негативною 
кримінальною відповідальністю, яка в різ-
ний час у залежності від соціальної політики 
та обстановки в державі може схилятися від 
гуманізації до встановлення більш суворих 
покарань за конкретні злочини. Пробле-
мам конструювання кримінально-правових 
санкцій як загалом, так і санкцій статей, 
що передбачають окремі види злочинів, 
приділено увагу такими науковцями, як 
О.П.Горох, Н.О. Гуторова, Т.А.Денисова, 
М.І. Мельник, А.А.Музика, В.В.Полтавець, 
В.В. Проценко, Ю.В. Філей та ін.
Водночас, питання побудови криміналь-

но-правових санкцій за порушення недо-
торканності приватного життя у сучасній 
правовій літературі залишається недостат-
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ньо дослідженим. Тому основним завдан-
ням цієї статті є розкрити зміст і особливості 
санкцій статті 182 КК України, що перед-
бачають покарання за порушення недотор-
канності приватного життя та внести пропо-
зиції щодо їх вдосконалення.

Виклад основного матеріалу
Діяння, склад якого міститься в диспо-

зиції ст. 182 КК України «Порушення недо-
торканності приватного життя», було кри-
міналізоване у КК України 2001р. Злочин, 
склад якого був передбачений у цій статті, 
карався штрафом до 50 неоподаткованих 
мінімумів доходів громадян (далі – НМДГ) 
або виправними роботами на строк до двох 
років, або арештом на строк до шести міся-
ців, або обмеженням волі на строк до трьох 
років. У 2011 році ця стаття змінилася і був 
криміналізований такий вид порушення не-
доторканності приватного життя, як вчи-
нення цього суспільно-небезпечного діяння 
повторно та цього діяння, але якщо воно 
заподіяло істотну шкоду охоронюваним за-
коном правам, свободам та інтересам особи. 
Була передбачена у ч. 2 ст. 182 КК України 
і нова санкція, і, таким чином, відбувся про-
цес пеналізації. 
Щодо підходу законодавця до встанов-

лення покарання за цей злочин, необхідно 
вказати на таке. У ч. 1 ст. 182 КК України 
санкція, практично, не зазнала змін. Змі-
нився лише розмір штрафу. Якщо раніше 
він становив до 50 НМДГ, то зараз він ста-
новить від 500 до 1000 НМДГ. Це поясню-
ється змінами у кримінально-правовій по-
літиці держави, які стосуються розширення 
кола і розміру покарань, не пов’язаних із по-
збавленням волі. Якщо раніше розмір штра-
фу встановлювався від 30 до тисячі НМДГ і 
лише в окремих випадках міг перевищувати 
верхню межу, то у 2012 році ст. 53 КК Укра-
їни зазнала кардинальних змін і тепер верх-
ня межа штрафу досягає 50 тисяч НМДГ і в 
окремих випадках може бути і вищою [2; 3]. 
І якщо раніше штраф вважався одним із 
найлегших покарань, то на сучасному етапі 
реалізації кримінально-правової політики 
призначення конкретного розміру штрафу 
впливає на класифікацію злочинів (ст. 12 КК 
України). Якщо раніше злочин, за який було 

передбачено покарання у вигляді штрафу, 
завжди вважався злочином невеликої тяж-
кості, то зараз особливо тяжким вважається 
злочин, за який у санкції передбачене пока-
рання понад 25 тисяч НМДГ [3]. Це певним 
чином свідчить про ставлення держави як 
до кримінальної відповідальності в цілому, 
так і до зміни форм її реалізації у вигляді 
покарання на користь більш тяжких форм. 
Адже сьогодні відповідно до ч. 5 ст. 53 КК 
України у разі несплати штраф може бути 
замінений на позбавлення волі. І хоч дана 
норма не може бути застосована в контек-
сті санкції ст. 182 КК України, бо тут мак-
симальна межа штрафу встановлена в 1 тис. 
НМДГ, а заміна відбувається при несплаті 
штрафу у розмірі понад 3 тисячі НМДГ, 
ця норма, на нашу думку, не свідчить про 
гуманізм кримінально-правової політики 
і взагалі про політику у правовій державі. 
У правовій державі, в якій життя людини 
проголошується найвищою цінністю, не гу-
маністичною і обурливою видається норма, 
відповідно до якої один день свободи лю-
дини міряється на гроші: вісім НМДГ від-
повідає одному дню позбавлення волі. До 
внесення змін у 2011 році у КК України теж 
існувала шкала розрахунків, але це було ви-
правдано, тому що штраф прирівнювався 
до громадських і виправних робіт. Сьогодні 
штраф, хоча він і стоїть на першому місці в 
системі покарань, як найлегше покарання, 
перестав бути таким.
Окрім виду покарання, особливу увагу 

слід звернути на розмір покарання. Вид та 
розмір покарання у сукупності складають 
міру покарання, яка має призначатися на 
засадах гуманізму та справедливості. Ще 
М.С. Таганцев у свій час писав, що при від-
носно визначеній санкції нормальним пока-
ранням завжди є середня міра покарання, 
передбаченого в законі [4]. Окремі автори, 
серед яких С.І. Дементьєв, В.К. Грищук, 
Т.І. Іванюк, Л.Л. Кругліков, О.А.Мясніков, 
Т.В. Сахарук, зазначали у своїх роботах про 
так звану «відправну точку», «відправну по-
зицію», «вихідну міру покарання», яка може 
змінюватися у сторону як зменшення, так і 
підвищення, залежно від наявності обста-
вин, що пом’якшують або обтяжують по-
карання. Такі міркування є, на нашу дум-
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ку, справедливими. Отже, в санкції статей 
Особливої частини КК України дається так 
звана абстрактна «золота середина» пока-
рання, яка знаходиться між нижчою межею 
конкретного виду покарання і верхньою ме-
жею, яка передбачена у санкції статті. Цю 
точку легко вирахувати, навіть за умови, що 
у санкціях ст. 182 КК України нижня межа 
покарання (окрім штрафу) не встановлена. 
П.П. Осипов, який запропонував теоре-

тичні основи побудови і застосування кримі-
нально-правових санкцій, вказував, що одні-
єю із задач побудови санкцій є необхідність, 
по-перше, здійснювати цілеспрямований 
вплив на особу, яка вчинила злочин, та на 
все населення (якщо йдеться про профілак-
тичний вплив кримінального права), так і на 
правосвідомість суддів, орієнтуючи їх на об-
рання конкретної міри покарання [5, с. 75]. 
Це положення не втратило своєї актуаль-
ності і сьогодні. Л.М. Федорак, яка прове-
ла опитування суддів у Івано-Франківській 
області, дійшла висновку, що якихось кон-
кретних правил визначення виду і розміру 
покарання у суддів не має, що суди при при-
значенні покарання одного виду признача-
ють типові міри покарання. У зв’язку з цим 
правове значення інституту призначення 
покарання нівелюється [6, с. 81]. 
У санкціях ст. 182 КК України передба-

чені лише основні покарання, які розташо-
вані відповідно до сучасної правової тради-
ції і закону від найм’якшого до найтяжчого: 
штраф, виправні роботи, арешт, обмеження 
волі (ч. 1 ст.182 КК України) та арешт, об-
меження волі, позбавлення волі (ч. 2 ст. 182 
КК України). Оскільки нормативний зміст 
кожного із цих покарань визначений на за-
конодавчому рівні у відповідних нормах За-
гальної частини КК України, зупинимося на 
особливостях цих покарань саме у санкціях 
ст. 182 КК України. 
Однією із особливостей побудови санкції 

ч. 1 ст. 182 КК України є те, що всі покаран-
ня, окрім штрафу, вказані без зазначення 
нижньої межі покарання. Це означає, що 
межа визначається відповідно до приписів 
Загальної частини КК України. Отже, ви-
правні роботи за цей злочин призначаються 
на строк від шести місяців до двох років (ст. 
57 КК України). Як свідчить санкція ч. 1-

ст. 182 КК України, цей вид покарання 
включає як мінімальну, так і максимальну 
його межу. На нашу думку, такий підхід до 
визначення розміру (строку) покарання ні-
велює його другу складову, а саме розмір і 
в даному випадку в санкції статті вказаний 
просто вид покарання. Ми вважаємо, що та-
кий підхід до побудови санкцій не є вдалим. 
По-перше, відсутні орієнтири щодо розміру 
покарання саме за цей злочин, покарання є 
типовим, воно не відображає ставлення за-
конодавця саме до цього злочину і не відо-
бражає ступеня суспільної небезпеки саме 
цього злочину. По-друге, існує ціла низка 
обставин, які перешкоджають застосуванню 
саме цього покарання, адже воно не призна-
чається цілій низці осіб, які вичерпно пере-
раховані у ч. 2 ст. 57 КК України. Серед них 
і такі особи, які мають прямий доступ до 
конфіденційної інформації про особу: нота-
ріуси, працівники правоохоронних органів, 
судді, прокурори, адвокати тощо. Саме ці 
особи є потенційними суб’єктами вчинення 
цього злочину. Але суд не може застосовува-
ти щодо них саме це покарання, яке слід, на 
нашу думку, вважати найбільш м’яким серед 
інших, передбачених у санкції ч. 1 ст. 182 КК 
України. При цьому ми наголошуємо, що 
відсутні підстави вважати штраф найбільш 
м’яким покаранням, виходячи із його су-
часного розуміння. Тому виправні роботи в 
даному випадку можуть бути застосовані до 
дуже обмеженого кола осіб, які мають нести 
покарання за порушення недоторканнос-
ті приватного життя. Відтак, якщо людина 
є непрацездатною або просто не працює, 
що сьогодні не вважається винятком, до неї 
не може бути застосоване покарання у виді 
виправних робіт і, очевидно, штрафу, адже 
у такої людини відсутнє джерело доходу, і 
застосовувати штраф є не логічним. Відпо-
відно, до таких осіб можуть бути застосовані 
із передбачених альтернативних чотирьох 
лише два найтяжчі покарання – арешт і об-
меження волі.
Що стосується штрафу, який перед-

бачений у санкції ч. 1 ст. 182 КК України, 
вважаємо вказати на таке. Окремі автори, 
наприклад Попрас В.О., пишуть, що слід 
розширити сферу застосування штрафу і за-
стосовувати його не лише за злочини, які 
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носять корисливий характер та за злочини, 
що спричиняють матеріальну шкоду [7, с. 5]. 
На нашу думку, такий підхід значно розши-
рює сферу застосування штрафу, що не свід-
чить про гуманізм кримінально-правової 
політики в Україні, особливо на сучасному 
етапі, коли істотно змінилися розміри штра-
фу і стали більш жорсткими наслідки його 
несплати.
У санкціях ст. 182 КК України ми не про-

понуємо відмовитися від штрафу як пока-
рання, але вважаємо необхідним пов’язати 
штраф із насідками злочину. У ч. 2 ст. 182 
КК України передбачений такий наслідок, 
як заподіяння істотної шкоди охоронюва-
ним законом правам, свободам та інтересам 
особи. При цьому, і це стало традиційним 
для КК України, наслідки нематеріального 
характеру законодавець прирівнює до ма-
теріальної шкоди. Не є виключенням і ч. 2 
ст. 182 КК України. У примітці до цієї стат-
ті вказано, що істотною шкодою, якщо вона 
полягає у заподіянні матеріальних збитків, 
вважається така шкода, яка в сто і більше 
разів перевищує НМДГ. У ч. 1 ст. 182 КК 
України передбачена кримінальна відпові-
дальність за злочин із формальним складом. 
Тому ми вважаємо, що було б більш логіч-
ним і правильним із точки зору законодав-
чої техніки і з точки зору загальних засад 
призначення покарання пов’язати штраф 
як певні матеріальні наслідки для особи, 
винної у вчинені злочину, із матеріальними 
наслідками самого злочину. У зв’язку із цим, 
вважаємо доцільним передбачити покаран-
ня у виді штрафу не в санкції ч. 1 ст. 182 КК 
України, а в санкції ч. 3 ст. 182 КК України, 
яку ми пропонуємо. Особливої актуальності 
ця пропозиція набуває у зв’язку із тим, що 
нами пропонується як кваліфікуючу обста-
вину у ч. 3 ст. 182 КК України передбачити 
корисливий мотив. 

Окрім штрафу та виправних робіт, серед по-
карань, передбачених у санкції ч. 1 ст. 182 КК 
України, вказані такі покарання як арешт 
та обмеження волі. Законодавець не вказує 
нижні межі цих санкцій і тому, керуючись 
нормами Загальної частини КК України та 
текстом ст. 182 КК України, вказуємо, що 
арешт за порушення недоторканності при-
ватного життя встановлено на строк від од-

ного до шести місяців, а обмеження волі на 
строк від одного до п’яти років (ст. ст. 60, 61 
КК України). Ці два види покарань також 
не можна назвати повністю вдалими. По-
перше, арешт призначений без урахування 
суспільної небезпеки саме цього злочину, як 
і у випадку із виправними роботами, арешт 
не має в санкції ч. 1 ст. 182 КК України ін-
дивідуального характеру. Знову складаєть-
ся враження, що призначається лише вид 
покарання, а не його розмір. Що стосується 
обмеження волі, то можливість застосування 
цього виду покарання ускладнюється тим, 
що існують певні обмеження щодо кола осіб, 
яким це покарання може бути призначено. 
Ще одним недоліком призначення по-

карань, для яких у санкції статті не вказана 
нижня межа, є те, що в даному випадку не 
видається можливим застосувати норму, яка 
міститься у ч. 1 ст. 69 КК України, і призна-
чити більш м’яке покарання, ніж передбаче-
но законом шляхом призначення покаран-
ня нижче нижчої межі, адже нижча межа у 
санкції ч. 1 ст. 182 КК України не вказана. 
Саме про це йдеться у п. 8 Постанові Плену-
му Верховного Суду України від 24 жовтня 
2003р. [8]. Така ситуація є неможливою у 
випадках, коли мінімальна межа покарання 
в санкції не зазначена і, отже, збігається з 
тим мінімумом, який встановлений для да-
ного виду покарання у Загальній частині. 
Характеризуючи санкцію чинної редак-

ції ч. 2 ст. 182 КК України, зазначимо, що 
законодавець передбачає три основні по-
карання в альтернативі: арешт, обмеження 
волі, позбавлення волі. Всі види покарання 
вказані із зазначенням їх нижньої і верхньої 
межі. При цьому, в санкції ч. 1 ст. 182 КК 
України покарання у виді обмеження волі має 
верхню межу три роки, у санкції ч. 2 ст. 182 
КК України нижня межа цього покарання 
встановлена у три роки, а верхня – п’ять ро-
ків. На нашу думку у даному випадку дотри-
мані вимоги законодавчої техніки. 
Позбавлення волі та його строки є такими, 

як і обмеження волі – від трьох до п’яти ро-
ків. Однак, враховуючи зміст цього покаран-
ня, який значно відрізняється від змісту об-
меження волі, вважаємо, що розмір(строк) 
позбавлення волі у санкції чинної редакції 
ч. 2 ст. 182 КК України є перебільшеним. 
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Видається, що оптимальним було б встано-
вити менший його строк і визначити пока-
рання у виді позбавлення волі на строк до 
трьох років, як це вказано в санкції ч. 2 ст. 
168 КК України «Розголошення таємниці 
усиновлення». 
Тепер перейдемо до аналізу виду і роз-

міру покарань у контексті запропонованої 
нами редакції ст. 182 КК України. Врахову-
ючи, що в ч. 2 ст. 182 КК України ми пропо-
нуємо передбачити відповідальність за такі 
діяння, як незаконне використання, зни-
щення або поширення відомостей, що скла-
дають особисту або сімейну таємницю, вва-
жаємо, що ці діяння є дещо більш суспільно 
небезпечними, аніж збирання, зберігання 
чи зміна відомостей, що становлять особисту 
або сімейну таємницю особи. Щодо аргумен-
тації, то вважаємо необхідним вказати, що ці 
діяння вже чинять певний вплив на інфор-
мацію. Якщо незаконне збирання, зберіган-
ня чи зміна відомостей може розглядатися 
як делікт створення небезпеки, тобто кон-
кретні суспільно небезпечні наслідки ще не 
настали (хоча потенційно шкода може бути 
заподіяна), то при вчиненні незаконного 
використання, знищення чи пошкодження 
вказаних відомостей особиста чи сімейна та-
ємниця вже зазнає конкретної шкоди. Відо-
мості можуть бути використані певним чи-
ном (в тому числі і поширені), вони стають 
відомі іншим особам. При знищенні інфор-
мації вона втрачається і, очевидно, не може 
бути поновлена або факти, які в ній місти-
лися, не можуть бути за потреби доведені. 
Отже, ступінь суспільної небезпеки злочину, 
склад якого ми пропонуємо передбачити у 
ч. 2 ст. 182 КК України вищий, аніж ступінь 
суспільної небезпеки злочину, склад якого 
передбачений у ч. 1 ст. 182 КК України. На-
приклад, якщо особа збирає чи зберігає ві-
домості, то це не означає, що вона нанесе їм 
безповоротну шкоду (наприклад, знищить). 
Тобто конкретний реальний наслідок розу-
міється, але може і не настати. Наслідком 
незаконного зберігання інформації є її ви-
користання і спеціальна його форма (різно-
вид) – поширення. 
Зміна відомостей також за ступенем сус-

пільної небезпеки відрізняється від знищен-
ня, яке, до речі, також можна розглядати як 

форму (різновид) використання. Але в ч. 2 
ст. 182 КК України пропонується не обме-
жуватися лише вказівкою на одну форму ді-
яння, а саме «незаконне використання», а 
слід вказати і на конкретні його різновиди 
– поширення і знищення. По-перше, вони 
принципово відрізняються одне від одного, 
по-друге, використання, окрім знищення 
і поширення може набувати й інших форм 
(набуття для себе чи для третіх осіб певних 
привілеїв, певних матеріальних збагачень, 
можливість шантажу тощо). 
Покарання у санкції ч. 2 ст. 182 КК Укра-

їни у новій редакції має бути більш суворим 
аніж у санкції ч. 2 ст. 182 КК України у дію-
чій редакції, але менш суворим аніж у санк-
ції ч. 3 ст. 182 КК України. При цьому слід 
звернути особливу увагу на конструкцію 
ст. 182 КК України, щодо якої не вдається 
уникнути певного відходу від традиційної 
конструкції – основний склад злочину (ч. 1), 
кваліфікований (ч. 2), особливо кваліфікований 
(ч. 3). Але такий підхід у даному випадку є ви-
правданий. Діяння, кримінальна відповідаль-
ність за які передбачена у ч. 2 ст. 182 КК Укра-
їни є більш суспільно небезпечним. Тому 
у диспозиціях ч.1 і ч. 2 ст. 182 КК України 
(у запропонованій нами редакції) передба-
чені два основні злочини, а у диспозиції ч. 
3 – кваліфікований різновид цих двох зло-
чинів. Щодо санкції ч. 2 ст. 182 КК Украї-
ни, то пропонуємо обрати покарання в виді 
обмеження волі і позбавлення волі. У дано-
му конкретному випадку це є єдиним варі-
антом санкції, яка відображає підвищений 
ступінь суспільної небезпеки злочину, склад 
якого передбачений у диспозиції ч. 2 ст. 182 
КК України. 

Висновки
Вищевикладене, аналіз санкцій ст. 182 

КК України, видів та розмірів (строків) по-
карань, передбачених у них, дозволило ді-
йти висновку про необхідність оптимізації 
кримінального покарання та запропонува-
ти нову модель санкцій норм, які містяться 
у диспозиції ст. 182 КК України, що перед-
бачає злочин «Порушення недоторканнос-
ті приватного життя», яка більшою мірою 
враховуватиме характер та ступінь суспіль-
ної небезпечності злочину та вдало поєдну-
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ватиме в собі завдання як загального, так і 
спеціального запобігання порушенню недо-
торканності приватного життя. Для цього 
пропонуємо: 

1. З метою підвищення функціонального 
рівня застосування санкцій ст. 182 КК Укра-
їни, вдосконалення їх та відповідності вимо-
гам законодавчої техніки та оптимізації мож-
ливості застосування норми, яка міститься в 
ст. 69 КК України, вказати нижню межу по-
карань у виді виправних робіт, арешту та об-
меження волі у санкції ч. 1 ст. 182 КК України.

2. Враховуючи вищий ступінь суспільної 
небезпеки злочину, склад якого ми пропону-
ємо передбачити у ч. 2 ст. 182 КК України, 
аніж ступінь суспільної небезпеки злочину, 
склад якого передбачений у ч. 1 ст. 182 КК 
України, встановити за цей злочин покаран-
ня у виді обмеження волі на строк від двох до 
п’яти років або позбавлення волі на строк до 
двох років (не встановлюючи нижню межу).

3. Враховуючи тяжкість покарання у 
виді позбавлення волі та беручи за орієнтир 
інші норми КК України, пов’язані із роз-
голошенням таємниці (наприклад, ст. 168 
КК України «Розголошення таємниці уси-
новлення (удочеріння)»), встановити строк 
позбавлення волі у санкції ч. 3 ст. 182 КК 
України до трьох років (не встановлюючи 
нижню межу).

4. Покарання у виді штрафу передбачи-
ти в санкції ч. 3 ст. 182 КК України, врахо-
вуючи наслідки цього різновиду злочину та 
пропоновану нами кваліфікуючу ознаку у 
вигляді корисливого мотиву злочину.
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АНОТАЦІЯ 
У статті досліджуються особливості по-

карань, які передбачені в санкціях ст. 182 КК 
України «Порушення недоторканності при-
ватного життя», а також у контексті запро-
понованої редакції цієї статті; визначаються 
види і межі покарань. Обґрунтовується ви-
сновок, що санкції за цей злочин містять пев-
ні недоліки, для усунення яких пропонується 
нова модель санкцій ст. 182 КК України.

SUMMARY 
The article investigates the characteristics of 

penalties provided for in sanctions of Article 182 
of the Criminal Code of Ukraine “Violation of 
privacy”, and in the context of the proposed new 
wording of this article; penalties and their boundaries 
are determined. The conclusion is made that the 
penalties for the crime contain certain shortcomings, 
and a new model of sanctions of Art. 182 of the 
Criminal Code of Ukraine is proposed.
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В статье рассмотрена история станов-
ления процесса противодействия коррупции в 
Украине, с точки зрения административного 
права. Проанализированы основные этапы 
развития отечественного противодействия 
коррупции, нынешнее положение дел. Особое 
внимание автор уделяет недостаткам, ко-
торые существуют в сфере противодействия 
коррупции в Украине, проблемам функцио-
нирования субъектов противодействия кор-
рупции. На основе классификации субъектов 
противодействия коррупции и с учетом ре-
комендаций профильных международных 
организаций, автором предложены пути по-
вышения эффективности противодействия 
коррупции в Украине.

Ключові слова: корупція, концепція, правоохорон-
ні органи, антикорупційне законодавство, формуван-
ня та виховання особистості. 
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Актуальність обраної теми 
Ситуація, в якій на сьогодні опинилось 

наше суспільство є вкрай скрутною. Систем-
на криза, що охоплює всі сфери людського 
існування призвела до колосального зни-
ження рівня життя більшості українців. В 
першу чергу, на наш погляд, це пов’язано 
з непродуманою соціальною політикою, зо-
крема – непомірним підвищенням тарифів 
на енергоресурси, комунальні послуги, зрос-
танням і без того не малого податкового на-
вантаження. Вагомим негативним чинни-
ком можна вважати наявність неоголошеної 
війни на сході країни, яка вимотує величез-
ні матеріальні, фінансові ресурси нашої дер-

жави, забирає численні людські життя. Але 
особливо гострим фактором деградації сус-
пільства, на наш погляд, є наявний в Украї-
ні рівень корупції. 
Найбільшу стурбованість викликає ко-

рупція, яка проявляється на усіх, в тому 
числі вищих щаблях влади, при очевидній 
участі в ній вітчизняних олігархів. Безумов-
но, взятий керівництвом держави курс на її 
подолання є позитивним фактором. Водно-
час, ми спостерігаємо відсутність концепції, 
чіткої політичної лінії, спрямованої на ре-
альну протидію корупції. Суспільство про-
тягом ось уже 25 років незалежності отри-
мує від керівництва держави заяви, щодо 
протидії корупції, що носять, на жаль, де-
кларативний характер. 

Мета дослідження
Метою дослідження є розгляд діяльнос-

ті, спрямованої на протидію корупції, яка 
проводилась за роки незалежності України, 
аналіз наявного стану справ та винесення 
пропозицій, щодо підвищення ефективності 
протидії корупції в реаліях сьогодення.

Основний зміст дослідження
Вперше, питання протидії корупції в 

Україні було певною мірою цілісно постав-
лено та виражено в Розпорядженні Пре-
зидента України Л.Д. Кучми «Про заходи 
щодо активізації боротьби з корупцією і ор-
ганізованою злочинністю» в 1995 році [1]. 
Згодом, в 1998 році було прийнято вже без-
посередньо «Концепцію боротьби з коруп-
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цією» (на 1998-2005 роки) [2]. В 2006 році, в 
зв’язку зі зміною влади в Україні і приходом 
до влади нової еліти на чолі з президентом 
В. А. Ющенко, була розроблена друга, дещо 
інша концепція протидії корупції в Украї-
ні під гаслом «На шляху до доброчесності» 
[3]. Нажаль якоїсь послідовності, наявності 
спільної політичної лінії з попередньою кон-
цепцією, вже не було. Така ж доля спіткала 
і стан протидії корупції в Україні в подаль-
шому, з обранням президентом В. Ф. Яну-
ковича, який запропонував свій підхід до 
протидії корупції в 2011 році [4]. Як і рані-
ше, послідовність політичної лінії реальної 
протидії корупції була відсутня.
Наступний етап боротьби з корупці-

єю розпочався з приходом до влади Пре-
зидента України П. О. Порошенка в 2014 
році, коли разом з черговою зміною влади 
та під тиском суспільства і впливом між-
народних чинників знову активізувалися 
процеси протидії корупції. У жовтні 2014 
року, наприклад, було прийнято ряд зако-
нодавчих актів з питань протидії корупції: 
Закон України «Про засади державної ан-
тикорупційної політики в Україні (Антико-
рупційна стратегія) на 2014-2017 роки» [5]; 
Закон України «Про запобігання корупції» 
[6]; Закон України «Про Національне анти-
корупційне бюро України» [7]; Закон Укра-
їни «Про Національну поліцію» [8] та інші 
законодавчі акти, які повинні були надати 
можливість організувати реальну, а не де-
кларативну протидію корупції в державі. На 
практиці ж суспільство опинилося в ситуа-
ції, коли Національна поліція – в стадії ре-
формування, Національне антикорупційне 
бюро – ще тільки в стадії становлення, За-
кон України «Про запобігання корупції» – не 
діє (в першу чергу через не сформованість 
Національної агенції з питань запобігання 
корупції, яка повинна була стати основою 
протидії корупції у виконавчій гілці влади). 
Незрозумілими також є підходи щодо ролі 
прокуратури, Служби Безпеки України у 
процесі протидії корупції, адже згідно онов-
леного законодавства та фактичного стану 
справ, ці структури не впливають на про-
тидію корупції на державному рівні. Мерт-
вонародженим проектом стало створення 
Національного агентства України з питань 

виявлення, розшуку та управління актива-
ми, одержаними від корупційних та інших 
злочинів [9], оскільки воно не вписується в 
єдину лінію протидії корупції, не є право-
охоронним органом, не має можливості вес-
ти оперативно-розшукову діяльність і т. д . 
Питання протидії корупції, вважаємо, 

потребує не ситуативного підходу, а кон-
цептуального, системно - стратегічного ба-
чення, що характеризувалося б наявністю 
єдиної політичної лінії, послідовністю, а не 
залежало від приходу до влади інших еліт. 
Прикладів цьому є чимало: Великобрита-
нія, США, Норвегія, Бельгія та ряд інших 
західних країн проводять послідовну полі-
тику, що ґрунтується на стратегії протидії 
корупції і є незмінною протягом десятиліть. 
Не дивно, що подібна політика довела свою 
дієвість і рівень корупції в даних країнах є 
незрівнянно нижчим, у порівнянні з Укра-
їною.
В даній публікації беруться до уваги пи-

тання правового, організаційного порядку, 
з якими пов’язане подолання корупції, як 
ганебного антигуманного явища. Є, однак, 
причини наявності корупції, що становлять 
більш глибинний характер. До них від-
носимо: а) низький рівень громадянської 
культури і моралі, що спричиняють байду-
же ставлення до хабарництва, корупції; б) 
брак необхідного виховання, формування 
особистості, її людської гідності і взаємопо-
ваги між людьми; в) відсутність належного 
суспільного громадського контролю за по-
ведінкою людини та ін. Відтак, антикоруп-
ційна боротьба не повинна зводитися до та-
ких виключних засобів як юридична, адмі-
ністративна протидія. Куди більш дієвими 
мають бути засоби виховного, профілактич-
ного характеру, пов’язані з формуванням 
відповідної людської свідомості, розуміння 
того, що недобросовісно вести бізнес, давати 
хабарі тощо – це вчинки, що не відповіда-
ють справжній людині. 
Аналізуючи сучасний стан корупції в 

Україні відповідно до оцінок міжнародних 
рейтингів, можна констатувати, що Україна 
займає, на превеликий жаль, останні місця, 
конкуруючи з такими країнами як Непал, 
Камерун, Нікарагуа, Парагвай та інші най-
більш відсталі країни третього світу. Так, на-
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приклад, за результатами Світового Індексу 
сприйняття корупції CPI за 2015 рік, індекс 
CPI України складає 27 балів зі 100 можли-
вих, що лише на 1 бал більше, ніж минулого 
року. У всесвітньому рейтингу Україна посі-
дає відповідно 130 місце зі 168 позицій [10]. 
Безумовно, головним чинником сьогодніш-
нього стану корупції, є ситуація не розділен-
ня влади і бізнесу, високий рівень політич-
ної корупції, декларативні підходи до про-
тидії корупції, відсутність відповідальних за 
протидію корупції осіб, оскільки Президент 
не очолює протидію корупції, а є тільки га-
рантом Конституції. Прикладом негативних 
чинників є той факт, що з 2014 року по тепе-
рішній час, навіть після Революції гідності, 
немає призначеної особи Урядового упо-
вноваженого з питань антикорупційної по-
літики. Відсутня реальна взаємодія суб’єктів 
протидії корупції. Рада національної безпе-
ки і оборони України могла би виконати від-
повідну координаційну роль, але цього теж 
не спостерігається. В Україні трапляються 
деякі випадки резонансних затримань, роз-
слідування по яких, як правило, не дово-
дяться до відповідного логічного завершен-
ня справи, а протидія корупції зведена до 
протидії на побутовому рівні – «впіймати на 
гарячому» лікаря, вчителя тощо. 
Основними проблемами, що паралізу-

ють ефективність протидії корупції, на нашу 
думку, є відсутність єдиної політичної волі та 
системно - стратегічного бачення шляхів по-
долання цього негативного явища з враху-
ванням як досвіду кращих демократичних 
країн, так і вітчизняного досвіду. Особливо 
це відчувається при створенні відповідних 
структур – суб’єктів протидії корупції, ти-
повою рисою чого стало невміння та не ба-
жанні збереження й відбору професійного 
кадрового потенціалу з числа професійних 
патріотичних та порядних громадян Украї-
ни. На жаль, це є свідченням недооцінки по-
тенціалу власного народу. 
Аналіз Конституції України та чинного 

законодавства свідчить про недосконалість 
сучасного правового забезпечення, від-
сутність системного уявлення і відповідно-
го законодавчого забезпечення діяльності 
правоохоронних органів в цілому. В свою 
чергу, відсутність бачення ідеальної моделі 

правоохоронної системи «якими ми бажає-
мо мати правоохоронні органи, їх систему 
після проведення реформ», загрожує втра-
тою контролю над злочинністю, утворює 
реальну внутрішню загрозу національній 
безпеці Україні та загрожує утвердженню 
неспроможності забезпечення гарантій дер-
жави щодо безпеки її громадянам, що є най-
вищою соціальною цінністю України.
Розв’язання проблеми реформування 

правоохоронних органів країни передбачає 
визначення цілей, мети, завдань та очіку-
ваного результату цього процесу. Реформу-
вання правоохоронних органів передбачає 
розробку сучасних нормативно-правових 
умов функціонування як кожного правоохо-
ронного органу окремо так і всієї правоохо-
ронної системи в країні в цілому. 
Відсутність затвердженої концепції ре-

формування правоохоронних органів в кра-
їні після двох років реформування є ще од-
ним зі свідчень непродуманого державного 
бачення щодо організації та управління цим 
процесом.
Подолання корупції в Україні є най-

важливішим державним завданням, адже 
з моменту здобуття нашої державою неза-
лежності корупція розглядалась як пряма 
загроза національній безпеці, стабільнос-
ті та злагоді в країні. Її негативні наслідки 
полягають і в тому, що вона розмиває такі 
найважливіші конституційні принципи, як 
принцип консолідації нашого суспільства, 
принцип соціальної справедливості і рівно-
сті всіх перед законом. Корупція небезпечна 
ще й тим, що вона підриває довіру народу 
до влади, дискредитує ринкові механізми 
конкуренції та запобігання монополізму в 
економіці, сприяє лобіюванню законодав-
чих і нормативних актів що відкривають 
можливість масштабних зловживань та зло-
чинності. 
Отже, наразі українська держава по-

требує рішучих дій щодо протидії коруп-
ції, а не декларативних заходів. Ліміти до-
віри вже вичерпано, суспільство не зможе 
більше терпіти видимості протидії бороть-
би з корупцією, особливо політичної ко-
рупції, негативного впливу олігархічних 
кланів на сучасний стан протидії корупції 
в Україні. 
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В моїх попередніх дослідженнях вже 
приділялась увага суб’єктам протидії коруп-
ції, зокрема, було запропоновано поділити 
їх на наступні десять груп:

· суб’єктам протидії корупції, зарахова-
ним до першої групи, належить прерога-
тива визначення внутрішньої і зовнішньої 
політики держави, складовою якої є анти-
корупційна політика, і забезпечення її здій-
снення (Президент України, Кабінет Міні-
стрів України, Верховна Рада України);

· друга група суб’єктів здійснює ініцію-
вання прийняття законів, спрямованих на 
забезпечення протидії корупції (відповідно 
до Конституції України суб’єктами законо-
давчої ініціативи є Президент України, Ка-
бінет Міністрів України, народні депутати 
України);

· третю групу суб’єктів складають відпо-
відно ст. 1 Закону України «Про запобігання 
корупції» спеціально уповноважені суб’єкти 
у сфері протидії корупції – органи прокура-
тури, Національна поліція, Національне ан-
тикорупційне бюро України, Національне 
агентство з питань запобігання корупції;

· четверта група – суб’єкти безпосеред-
ньої правоохоронної діяльності у сфері про-
тидії корупції, які здійснюють свої повнова-
ження відповідно до чинного законодавства 
(органи прокуратури, у т.ч. антикорупційна 
прокуратура, Національна поліція, Служба 
безпеки України, Національне антикоруп-
ційне бюро України, Державне бюро розслі-
дувань (що перебуває в процесі створення 
[11]);

· п’ята група суб’єктів – це суди загальної 
юрисдикції, до компетенції яких належить 
здійснення судового розгляду справ про ко-
рупційні правопорушення;

· діяльність суб’єктів шостої групи 
пов’язана із запобіганням корупції в орга-
нах державної влади та органах місцевого 
самоврядування (Національне агентство 
з питань запобігання корупції, Урядовий 
уповноважений з питань антикорупційної 
політики);

· сьому групу суб’єктів складають 
суб’єкти, які здійснюють координацію ан-
тикорупційної діяльності (розглядаючи 
корупцію як загрозу національній безпеці 
України у сфері державної безпеки, відпо-

відну координацію суб’єктів забезпечення 
національної безпеки у протидії загроз та 
небезпек здійснює Рада національної безпе-
ки і оборони України);

· восьму групу суб’єктів протидії коруп-
ції утворюють органи, що здійснюють від-
повідно до ст. 61–64 Закону України «Про 
запобігання корупції» протидію корупції у 
діяльності юридичних осіб (уповноважений 
з антикорупційної діяльності, професіонал з 
антикорупційної діяльності);

· дев’ята група суб’єктів протидії коруп-
ції – це насамперед суди, а також антикоруп-
ційні прокурори, державні органи та органи 
місцевого самоврядування, які вживають за-
ходи і ухвалюють конкретні рішення стосов-
но відшкодування заподіяної корупційними 
діяннями шкоди, поновлення порушених 
ними прав, а також Національне агентство 
України з питань виявлення, розшуку та 
управління активами, одержаними від ко-
рупційних та інших злочинів тощо;

· десята група суб’єктів протидії корупції 
включає в себе діяльність по науково-мето-
дичному та навчальному забезпеченню про-
тидії корупції (Національна академія наук 
України, Національна академія правових 
наук України, Міністерство освіти і науки 
України тощо) [12, с. 94-108].
Окрему, одинадцяту, групу суб’єктів 

протидії корупції утворюють як вітчизняні, 
так і міжнародні громадські об’єднання (від-
повідно до чинного законодавства та своєї 
статутної діяльності) (ГО «Професіоналів з 
національної безпеки», ГО «Антикорупцій-
на ліга», МГО «Центр протидії корупції», 
МГО «Transparency International») та грома-
дяни України відповідно до своїх конститу-
ційних прав.
Парадокс сьогодення полягає в тому, 

що найбільш дієвою останніми роками 
є виключно зазначена одинадцята гру-
па суб’єктів протидії корупції. Як зазна-
чають у вже згаданій МГО «Transparency 
International»: «Здобути підвищення рей-
тингу цього року Україні вдалося виключно 
завдяки більш критичному ставленню сус-
пільства до корупціонерів. Про це свідчать 
дані дослідження Bertelsmann Foundation 
Transformation Index, які враховуються при 
визначенні CPI. Збільшилася кількість ви-
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кривачів корупції, зростає число гострих 
матеріалів про корупціонерів у ЗМІ на які 
влада змушена реагувати. Представники за-
конодавчої та виконавчої гілки влади дедалі 
менше використовують свої службові повно-
важення для незаконного збагачення, побо-
юючись зіпсувати свій імідж в очах суспіль-
ства» [10].
Не зовсім зрозумілим є зміст Закону 

України «Про Державне бюро розсліду-
вань» [11], стосовно визначення завдань, які 
повинні вирішувати цей правоохоронний 
орган. Вважаємо, що ДБР у першу чергу 
повинно протидіяти організованій злочин-
ності у т.ч. організованим злочинним коруп-
ційним угрупуванням, безпосередньо вза-
ємодіяти з Національним антикорупційним 
бюро України. Після реформування Служби 
безпеки України (СБУ) у спеціальну службу, 
що відповідає змісту її діяльності та прак-
тиці діяльності європейських спеціальних 
служб, ДБР повинно прийняти до своєї під-
слідності, статті підслідності СБУ. За між-
народною практикою спеціальні служби по-
збавлені функцій досудового слідства. Тобто 
ДБР стає повноцінним суб’єктом боротьби 
з корупцією, але для цього суб’єктами за-
конодавчої ініціативи потрібно оперативно 
внести зміни до Закону України «Про Дер-
жавне бюро розслідувань». 
Таким чином, потенціал подолання ко-

рупції, який є у громадських організацій, 
суспільства в цілому – впроваджується зна-
чною мірою, в той час як численні державні 
органи, покликані протидіяти корупції – або 
не функціонують зовсім (знаходяться в ста-
дії становлення), або функціонують вкрай 
неефективно» [12]. 
Вочевидь, що для подолання неприпус-

тимого рівня корупції слід терміново до-
класти максимум зусиль до активізації про-
тидії корупції за такими напрямами:

1. Президент України, Кабінет Міні-
стрів України, Верховна Рада України ма-
ють провадити дієву внутрішню і зовнішню 
політику держави, складовою якої є анти-
корупційна політика, забезпечувати її здій-
снення. В тому числі – ініціювати прийнят-
тя законів, спрямованих на системне забез-
печення протидії корупції;

2. Має бути забезпечена ефективна вза-
ємодія спеціально уповноважених суб’єктів 
у сфері протидії корупції – органів проку-
ратури, Національної поліції, Національ-
ного антикорупційного бюро України, На-
ціонального агентства з питань запобігання 
корупції зі Службою безпеки України, Дер-
жавним бюро розслідувань (коли воно по-
чне свою роботу);

3. Суди загальної юрисдикції, до ком-
петенції яких належить здійснення судово-
го розгляду справ про корупційні правопо-
рушення повинні посилити свою діяльність. 
Вирішення справ про корупційні правопо-
рушення мають стати пріоритетними;

4. Національна академія наук України, 
Національна академія правових наук Укра-
їни, Міністерство освіти і науки України, 
профільні кафедри ВНЗ усіх форм власності, 
мають активізувати діяльність по науково-
методичному та навчальному забезпеченню 
протидії корупції;

5. Діяльність антикорупційних проку-
рорів, державних органів та органів місце-
вого самоврядування, які вживають заходи і 
ухвалюють рішення стосовно відшкодуван-
ня заподіяної корупційними діяннями шко-
ди, поновлення порушених прав, повинна 
носити системний характер, з виходом на 
конкретні рішення. Необхідно визначити 
завдання Національного агентства України 
з питань виявлення, розшуку та управління 
активами, одержаними від корупційних та 
інших злочинів, та в їх рамках організува-
ти взаємодію з іншими правоохоронними 
структурами;

6. Продовжувати залучення до проти-
дії корупції громадськості у всіх можливих 
формах;

7. Особливу увагу приділити практиці 
відбору кадрів для новостворених антико-
рупційних органів також з числа колишніх 
правоохоронців, які є професійними, патрі-
отичними, порядними службовцями. Нала-
годження ефективної системи такого відбо-
ру дозволить зберегти та примножити по-
зитивний досвід, практичні напрацювання, 
уникнути згубної, але такої поширеної нині 
практики тотального заміщення досвідче-
них фахівців новими людьми, які часто не 
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мають не лише необхідного досвіду, належ-
ної кваліфікації, а й необхідної мотивації; 

8. Враховувати та зберігати наявний 
позитивний вітчизняний досвід у сфері про-
тидії корупції. Ситуація, коли зміна політич-
них еліт несе з собою зміну стратегії, тоталь-
ні кадрові перестановки, нівелювання всіх 
напрацювань попередніх років є неприпус-
тимою, адже це суперечить принципу послі-
довності, знижує ефективність антикоруп-
ційних процесів, що тривали роками, або й 
взагалі їх зупиняє;

9. Рада національної безпеки і оборони 
України має здійснювати координацію ді-
яльності всіх перелічених суб’єктів антико-
рупційної діяльності, розглядаючи коруп-
цію як загрозу національній безпеці Украї-
ни.
Переконані, що вжиття запропонова-

них нами заходів дозволить суттєво знизи-
ти рівень корупції, в тому числі – на вищих 
щаблях влади, налагодити практику повер-
нення значної кількості фінансових коштів, 
в тому числі – з-за кордону, забезпечити до-
віру населення до органів, що займаються 
протидією корупції, органів державної вла-
ди та до держави в цілому.

Висновки
Незважаючи на те, що з 1995 року і до-

тепер всі Президенти України, велика кіль-
кість політичних партій і рухів, декларували 
активну боротьбу з корупцією, результати 
цієї боротьби нікчемні. Наявний в Україні 
стан протидії корупції є не просто далеким 
від ідеалу, а практично катастрофічним. За 
міжнародними рейтингами, що оцінюють 
боротьбу з корупцією Україна посідає остан-
ні місця (зокрема, у найвідомішому світово-
му антикорупційному рейтингу CPI 2015 
року «колегами» України за ганебним анти-
корупційним індексом 27 балів зі 100 є Іран, 
Камерун, Непал, Нікарагуа і Парагвай). 
Єдиними дієвими суб’єктами протидії ко-
рупції в Україні є громадські організації та 
суспільство в цілому. Щойно створені анти-
корупційні, та давно існуючі, але нещодав-
но реформовані правоохоронні органи не в 
стані чинити ефективну протидію корупції 
з ряду суб’єктивних та об’єктивних причин.

З метою забезпечити дійсно ефективну 
протидію корупції на всіх рівнях, поверну-
ти довіру населення до процесу протидії ко-
рупції, держаної влади та держави в цілому, 
нами запропоновано напрями, за якими слід 
активізувати зусилля організацій та установ 
усіх рівнів. Тільки комплексно продумана, 
скоординована діяльність всіх – від Прези-
дента України, і до простого працівника, 
дозволить здолати корупцію, перетворити 
Україну на розвинену, заможну, привабливу 
для громадян і залучення іноземних інвес-
тицій країну. 
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АНОТАЦІЯ 
В статті розглянуто історію становлен-

ня процесу протидії корупції в Україні, з точки 
зору адміністративного права. Проаналізова-
но основні етапи розвитку вітчизняної про-
тидії корупції, нинішній стан справ. Окрему 
увагу автор приділяє недолікам, що існують у 
сфері протидії корупції в Україні, проблемам 
функціонування суб’єктів протидії корупції. 
На основі класифікації суб’єктів протидії ко-
рупції та з врахуванням рекомендацій про-
фільних міжнародних громадських організа-
цій автором запропоновано шляхи підвищен-
ня ефективності протидії корупції в Україні.

SUMMARY 
The article describes the history of the formation 

of anti-corruption process in Ukraine, in terms of 
administrative law. The main stages of development 
of the national anti-corruption, the current state 
of affairs were analyzed. Particular attention is 
paid to the shortcomings that exist in the fi eld of 
combating corruption in Ukraine, the problems 
of functioning of anti-corruption entities. On the 
basis of the classifi cation of subjects of combating 
corruption and with the advice of relevant 
international organizations, ways to improve the 
effectiveness of anti-corruption in Ukraine was 
proposed by the author.
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ÀÊÒÓÀËÜÍ² ÏÈÒÀÍÍß ÇÄ²ÉÑÍÅÍÍß 
ÇÀÊÎÍÍÎÃÎ ÏÐÅÄÑÒÀÂÍÈÖÒÂÀ ÁÀÒÜÊÀÌÈ 

(ÓÑÈÍÎÂËÞÂÀ×ÀÌÈ)

Статья посвящена исследованию совре-
менной проблематики реализации предста-
вительских полномочий родителями (усы-
новителями) в интересах их малолетних и 
несовершеннолетних детей. Изучаются кон-
кретные представительские полномочия ро-
дителей (усыновителей) и их ограничения. 
Рассматривается вопрос установления кон-
троля за осуществлением и дифференциация 
полномочий указанных субъектов относи-
тельно распоряжения имущественной сферой 
своих подопечных. Отдельно анализируется и 
высказывается собственная позиция по пово-
ду дискуссионного вопроса наличия законного 
представительства в правоотношениях меж-
ду родителями (усыновителями) и их несо-
вершеннолетними детьми. Автор определяет 
процессуальное, административное и имуще-
ственное представительство среди ключевых 
аспектов законного представительства, осу-
ществляемого родителями (усыновителями). 
Выдвигается тезис о том, что главной целью 
законного представительства выступает соз-
дание особого юридического состояния.

Ключові слова: захист прав та інтересів, законне 
представництво, процесуальні права неповнолітніх, 
майнове представництво, компенсаційний характер 
представництва.
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представництва, яке здійснюється батьками 
(усиновителями), досі виникають чисельні 
нові проблеми, що потребують наукового 
осмислення та пошуку дієвих шляхів вирі-
шення і зумовлюють актуальність обраної 
нами теми дослідження. Оскільки попри те, 
що законне представництво досліджувалось 
під різним кутом зору такими вченими, як 
І.О. Гелецька, С.Г. Керимов, І.А. Павлуник, 
Л.А. Романовська, В.В. Самолюк, Є.С. Сєвє-
рова та ін., чимало питань досі залишаються 
дискусійними та недослідженими. 
Тому метою цією статті є здійснення 

ґрунтовного наукового аналізу окремих ак-
туальних питань реалізації законного пред-
ставництва батьками (усиновлювачами) від 
імені та в інтересах своїх малолітніх та не-
повнолітніх дітей, висловлення пропозицій 
щодо вирішення практичних проблем у 
межах зазначеної проблематики.
Відповідно до ст. 242 Цивільного кодек-

су України (далі – ЦК України) [1] батьки 
(усиновлювачі) є законними представника-
ми своїх малолітніх та неповнолітніх дітей. 
Сімейний кодекс України (далі – СК Укра-
їни) [2] дозволяє наповнити це загальне 
положення конкретним змістом, передба-
чаючи право батьків: 1) на захист прав, сво-
бод та законних інтересів дитини (згідно з 
ст. 154 СК України батьки мають право на 
самозахист своєї дитини, повнолітніх дочки 
та сина; право звертатися до суду, органів 
державної влади, органів місцевого само-
врядування та громадських організацій за 
захистом прав та інтересів дитини, а також 

Представництво батьками (усиновите-
лями) своїх дітей виступає найбільш загаль-
ним та поширеним інститутом законного 
представництва, що втілює в собі усі його 
основоположні ознаки та особливості. При 
цьому в межах проблематики законного 
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непрацездатних сина, дочки як їх законні 
представники без спеціальних на те повно-
важень; право звернутися за захистом прав 
та інтересів дітей і тоді, коли відповідно до 
закону вони самі мають право звернути-
ся за таким захистом); 2) право управлін-
ня майном, належним малолітній дитині, 
без спеціального на те повноваження (ч. 1 
ст. 177 СК України). При цьому, хоча вка-
зані норми безпосередньо стосуються прав 
та повноважень батьків, але в силу дії ч. 4 
ст. 232 СК України, яка встановлює, що 
усиновлення надає усиновлювачеві права і 
покладає на нього обов’язки щодо дитини, 
яку він усиновив, у такому ж обсязі, який 
мають батьки щодо дитини, ці положення 
поширюється і на цю категорію законних 
представників. Отже, чинне українське за-
конодавство серед найважливіших аспектів 
законного представництва, здійснюваного 
батьками (усиновителями), виділяє: 1) про-
цесуальне та адміністративне представни-
цтво інтересів своїх дітей; 2) майнове пред-
ставництво.
Перший із вказаних видів представни-

цтва безпосередньо врегульовується і в про-
цесуальних кодексах. Так, відповідно до ч. 1 
ст. 271 Цивільного процесуального кодексу 
України (далі – ЦПК України) [3] під час 
розгляду справи, крім прав та обов’язків, 
визначених статтею 27 цього Кодексу (яка 
передбачає загальні права та обов’язки осіб, які 
беруть участь у справі – В.Ц.), малолітня або 
неповнолітня особа має також процесуальні 
права: 

1) безпосередньо або через представни-
ка чи законного представника висловлюва-
ти свою думку та отримувати його допомогу 
у висловленні такої думки;

2) отримувати через представника чи за-
конного представника інформацію про су-
довий розгляд; 

3) здійснювати інші процесуальні права і 
виконувати процесуальні обов’язки, перед-
бачені міжнародним договором, згода на 
обов’язковість якого надана Верховною Ра-
дою України. 
Важливим положенням, спрямованим 

на максимально ефективний захист та вра-
хування прав, свобод та законних інтересів 
дитини в цивільному процесі, є норма ч. 2 

цієї ж статті Кодексу, за якою суд роз’яснює 
малолітній або неповнолітній особі її права 
та можливі наслідки дій її представника чи 
законного представника, у разі якщо цього 
потребують інтереси цієї особи і за віком та 
станом здоров’я вона може усвідомити їх 
значення. Саме суд сприяє створенню на-
лежних умов для здійснення малолітньою 
або неповнолітньою особою її прав, визна-
чених законом, що неодноразово підкрес-
лювалось безпосередньо у судових рішен-
нях [4].
Суди дотримуються і вимоги щодо за-

безпечення права малолітньої чи неповно-
літньої дитини висловити власну думку в 
судовому засідання. Так, у судовому рішен-
ні Шевченківського районного суду м. За-
поріжжя від 20 жовтня 2014 року у справі 
№ 2/336/2298/2014, прямо вказується, що на 
виконання вимог ст. 271 ЦПК України щодо 
права малолітньої особи висловлювати свою 
думку, суд заслухав у судовому засіданні 
малолітню дитину – ОСОБА_3. А отже, за-
галом процесуальні повноваження батьків 
(усиновителів) та інших законних представ-
ників не створюють перешкод для реаліза-
ції дитиною своїх процесуальних прав само-
стійно, лише сприяючи їх захисту та належ-
ній репрезентації інтересів своїх підопічних 
у суді.
Непоодинокі на практиці і випадки, 

коли батьки (усиновителі), виступаючи за-
конними представниками своїх дітей, по-
дають цивільний позов від їх імені відповід-
но до положень ч. 1 ст. 271 ЦПК України, 
але натомість захищають власні права та 
інтереси, порушуючи цим вимоги цивіль-
ного процесуального законодавства. Так, в 
ухвалі Джанкойського міськрайонного суду 
Автономної Республіки Крим від 5 лютого 
2013 року у справі № 105/405/13- ц, суд, пе-
ревіривши матеріали позовної заяви ОСО-
БА_1, яка в порядку вказаної нами вище 
норми ЦПК України діє в інтересах мало-
літньої ОСОБА_2 (яка є її донькою) до ОСО-
БА_3, ОСОБА_4 про усунення перешкод у 
користуванні та розпорядженні власністю, 
встановив, що заява була подана з пору-
шенням вимог п. 2 ч. 2 ст. 119 ЦПК Укра-
їни, а саме: позивач звернулася з позовом 
в порядку ч. 1 ст. 271 ЦПК України в інте-
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ресах дочки, але просить усунути перешкоди 
у користуванні та розпорядженні власністю 
щодо себе. При цьому вона не заявляла себе 
позивачем, а вимоги щодо усунення пере-
шкод у користуванні житлом для дочки, яка 
є єдиним позивачем у позові, взагалі відсут-
ні в тексті заяви. Судом було запропонова-
но позивачеві у термін, який не перевищує 
п’яти днів з дня отримання копії ухвали, 
усунути вказані недоліки шляхом надання 
нового тексту позовної заяви, в якій зазна-
чити всіх позивачів, чиї права порушені, та 
уточнити прохальну частину позову [5].
Вихідні положення забезпечення належ-

ного представництва дитини в процесі міс-
тяться і у міжнародних нормативно-право-
вих актах. Так, Європейська конвенція про 
здійснення прав дітей від 25 січня 1996 року 
(ратифікована Верховною Радою України 
3 серпня 2006 року) [6] містить багато норм 
щодо законного представництва. Зокрема, 
ст. 5 цієї Конвенції серед інших процесуаль-
них прав дитини визначає право клопотати 
самостійно або через інших осіб чи органи 
про призначення окремого представника, а 
у відповідних випадках – адвоката та право 
призначити свого представника, а ст. 9 пе-
редбачає, що у справах, що стосуються ди-
тини, у випадках, коли згідно з внутрішнім 
законодавством суб’єкти батьківської від-
повідальності позбавлені можливості пред-
ставляти дитину в результаті виникнення 
конфлікту інтересів між ними та дитиною, 
судовий орган має повноваження призна-
чити спеціального представника дитини в 
таких справах. 
Крім цього, ст. 10 вказаної Конвенції пе-

редбачає, що під час розгляду судовим ор-
ганом справ, що стосуються дитини, пред-
ставник, якщо його дії явно не суперечать 
найвищим інтересам дитини: a) надає дити-
ні всю відповідну інформацію, якщо згідно 
з внутрішнім законодавством дитина визна-
ється такою, що має достатній рівень розу-
міння; b) надає дитині роз’яснення, якщо 
внутрішнім законодавством дитина визна-
ється такою, що має достатній рівень розу-
міння, стосовно можливих наслідків реаліза-
ції її думки та стосовно можливих наслідків 
будь-якої дії представника; c) з’ясовує думку 

дитини та доводить її до відома судового ор-
гану.
Щодо майнового представництва, то в 

науковій літературі висувались пропозиції 
встановити законодавчий контроль за ді-
яльністю батьків стосовно розпорядження 
майном своїх малолітніх дітей (подібно до 
контролю, що здійснюють органи опіки та 
піклування над діяльністю опікунів та піклу-
вальників), щоб уникнути порушення прав 
та інтересів підопічних. Також висувалась 
ідея щодо диференціації представницьких 
повноважень батьків (усиновителів) залеж-
но від віку дитини, приводячи приклад ро-
сійського законодавства, де встановлено, 
що за малолітніх дітей до 6 років законні 
представники можуть здійснювати будь-які 
правочини, тоді як діти у віці від 6 до 14 
років можуть самостійно вчиняти: 1) дрібні 
побутові угоди; 2) угоди, спрямовані на без-
оплатне отримання вигоди, які не потребу-
ють нотаріального посвідчення або держав-
ної реєстрації; 3) угоди по розпорядженню 
коштами, наданими законним представни-
ком або за згодою останнього третьою осо-
бою для певної мети або для вільного розпо-
рядження (ст. 28 Цивільного кодексу Росій-
ської Федерації [7]). 
При цьому, автором пропозицій, на 

нашу думку, було помилково зазначено, що 
законні представники дітей у віці від 6 до 
14 років вправі вчиняти від їх імені та в їх 
інтересах усі правочини, окрім вищезазна-
чених [8], оскільки право на їх здійснення 
надано самим підопічним. Зрозуміло, що 
таке положення невиправдано звужує пред-
ставницькі повноваження законних пред-
ставників у майновій сфері та не відповідає 
як цитованим законодавчим нормам зару-
біжного законодавства, так і практиці від-
повідних правовідносин. На нашу думку, 
внесення подібних змін до ЦК України, по-
перше, не є виправданим з точки зору за-
безпечення можливості малолітніх самостій-
но вчиняти ті чи інші дії, оскільки ч. 1 ст. 32 
цього Кодексу вже передбачає обсяг діє-
здатності осіб до 14 років, який в інтересах 
практики цивільного обігу не потребує до-
повнення чи диференціації за віком дитини; 
по-друге, такі зміни змістовно не вплинуть 
на обсяг повноважень представника, оскіль-
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ки не обмежують його права вчиняти дрібні 
побутові правочини в інтересах підопічного 
або інші юридичні дії, не заборонені зако-
ном, щодо його майна та власності загалом. 
Щодо контрольної функції, то вважає-

мо, що, в першу чергу, держава повинна 
забезпечити організаційні та соціальні умо-
ви для виконання батьками своїх батьків-
ських обов’язків та належного здійснення 
законного представництва, у той час як за-
гальна законодавча норма, що правочин, 
який вчиняється батьками (усиновлювача-
ми), не може суперечити правам та інте-ре-
сам їхніх малолітніх, неповнолітніх чи не-
працездатних дітей, уже закріплена в ч. 6 
ст. 203 ЦК України, як і аналогічні норми в 
СК України, ЦПК України тощо.
Також до цього часу спірним є питання 

здійснення законного представництва бать-
ками своїх неповнолітніх дітей і загалом 
класифікації відповідних відносин як пред-
ставницьких. На сьогодні серед науковців 
знайшла найбільшої підтримки позиція, що 
батьки (усиновителі) не є законними пред-
ставниками своїх неповнолітніх дітей [9]. 
Проте така позиція ґрунтується, на нашу 
думку, не на зовсім точному розумінні по-
ложень чинного цивільного законодавства, 
а тому потребує додаткового розгляду та ар-
гументування.
Звернемось найперше до самого за-

конодавства. Підкреслимо, що ч. 1 ст. 242 
ЦК України встановлює, що батьки (усинов-
лювачі) є законними представниками своїх 
малолітніх та неповнолітніх дітей. При цьо-
му, ст. 32 ЦК України оперує поняттям не-
повної цивільної дієздатності (що, крім вчи-
нення дрібних побутових правочинів, надає 
особі доволі широкий обсяг дієздатності, 
пов’язаний із самостійним встановлення 
для себе прав та виконання обов’язків, зо-
крема майнових), якою наділені неповноліт-
ні особи – діти у віці від 14 до 18 років. Деякі 
автори вбачають у цьому суперечливість та 
неузгодженість (редакційну помилку), до-
пущену законодавцем при конструюванні 
норми цього Кодексу, оскільки представ-
ництво батьками своїх неповнолітніх дітей 
можливе лише за умови обмеження їх  праві 
розпоряджатись своїм заробітком тощо [10] 
– згідно з ч. 5 ст. 32 ЦК України за наявності 

достатніх підстав суд за заявою батьків (уси-
новлювачів), піклувальника, органу опіки та 
піклування може обмежити право неповно-
літньої особи самостійно розпоряджатися 
своїм заробітком, стипендією чи іншими до-
ходами або позбавити її цього права. І лише 
тоді, на думку авторів, батьки (усиновителі) 
виступатимуть законними представниками 
неповнолітнього, оскільки будуть наділени-
ми визначеними щодо заробітку своєї дити-
ни майновими повноваженнями.
Така ж думка закріпилась  науці і щодо 

інституту піклування та піклувальників 
як таких, що не наділені повноваженнями 
законних представників. У зв’язку з цим 
слушно зауважила І.О. Гелецька, що «такий 
погляд пов’язаний із загальноприйнятим у 
цивільному праві порівняно неповним ви-
значенням інституту представництва, від-
повідно до якого під останнім розуміють 
вчинення правочинів однією особою від 
імені іншої». Тому автор визнає, що сьогод-
ні у галузі цивільного права піклувальники 
законними представниками більше не йме-
нуються, хоча у галузі сімейного та проце-
суального права, як і раніше, вважаються 
такими [11].
Вважаємо, що законодавче положення, 

закріплене у ЦК України з приводу закон-
ного представництва батьками своїх непо-
внолітніх дітей, теж тлумачиться науков-
цями досить обмежено. Вказівка на те, що 
батьки є законними представниками своїх 
неповнолітніх дітей носить не компенсацій-
ний (як у разі малолітніх та недієздатних 
осіб), а своєрідний субсидіарний характер 
– закон уповноважує їх бути законними 
представниками, не суперечачи тому об-
сягу повноважень, якими наділяє неповно-
літню особу від 14 років. Тобто усі вказані 
законодавчі положення слід розглядати не 
як колізійні (у той час як протиріч, насправ-
ді, немає), а взаємодоповнюючі. Тоді як ви-
ключення на законодавчому рівні загальної 
норми, що уповноважує батьків бути закон-
ними представниками своїх неповнолітніх 
дітей, в першу чергу, суперечить їх правам 
та інтересам, як і інтересам цивільного обігу 
і процесуальній практиці, де батьки пред-
ставляють інтереси своїх дітей у межах саме 
обов’язкового представництва. 



Öèâ³ëüíå, ï³äïðèºìíèöüêå, ãîñïîäàðñüêå òà òðóäîâå ïðàâî

162Ïðàâî.ua ¹ 2, 2016

Найбільш повно висловлена нами пози-
ція відображена у ч. 1-2 ст. 39 ЦПК України, 
за якою: 1) права, свободи та інтереси мало-
літніх осіб віком до чотирнадцяти років, а та-
кож недієздатних фізичних осіб захищають 
у суді відповідно їхні батьки, усиновлювачі, 
опікуни чи інші особи, визначені законом; 
2) права, свободи та інтереси неповнолітніх 
осіб віком від чотирнадцяти до вісімнадця-
ти років, а також осіб, цивільна дієздатність 
яких обмежена, можуть (виділення наше – 
В.Ц.) захищати у суді відповідно їхні батьки, 
усиновлювачі, піклувальники чи інші особи, 
визначені законом. Таким чином, цивільне 
процесуальне законодавство без можливос-
ті хибного тлумачення закріплює принцип 
субсидіарності (а не компенсаційний) харак-
тер законного представництва батьків (уси-
новителів), як і піклувальників щодо непо-
внолітніх осіб.
Це положення широко застосовуєть-

ся й у судовій практиці, що підтверджує 
правильність висунутих нами висновків та 
практичну доцільність закріплення за бать-
ками (усиновителями) та піклувальниками 
повноважень на здійснення законного пред-
ставництва в інтересах неповнолітніх дітей 
у розумінні чинного цивільного та цивіль-
ного процесуального законодавства. Так, 
до прикладу, у рішенні Києво-Святошин-
ського районного суду Київської області від 
30 квітня 2014 року у справі № 369/2568/14-
ц, суд встановив, що з розпоряджень Ки-
єво-Святошинської районної державної 
адміністрації Київської області № 542 від 
22 липня 2013 року та № 603 від 6 серпня 
2013 року вбачається, що позивач є піклу-
вальником неповнолітньої ОСОБА_2, а 
отже, відповідно до ч. 2 ст. 39 ЦПК України 
– її законним представником [12]. У рішен-
ні ж Солом’янського районного суду міста 
Києва від 10 листопада 2010 року у справі 
№ 2-3555-1/10 міститься прямий висновок, 
що оскільки позивач є неповнолітньою, то 
від її імені діє її мати ОСОБА_2 відповід-
но до ч. 2 ст. 39 ЦПК України як законний 
представник [13]. Враховуючи можливі за-
перечення щодо того, що мова йде про про-
цесуальне представництво, а не передбаче-
не нормами цивільного права, звертаємо 
увагу на їх тісну взаємопов’язаність як в ас-

пекті складових частин суб’єктивного права, 
так і крізь призму практичної доцільності в 
інтересах захисту прав та інтересів неповно-
літнього.
Підсумовуючи вищевикладене, зазначи-

мо, що безпосередньою метою обов’язкового 
представництва є не вчинення тих чи інших 
правочинів, юридичних дій та досягнення 
певного правового результату (що характе-
ризує представництво добровільне), а ство-
рення особливого юридичного стану, в ме-
жах якого представництво – лише засіб ре-
алізації та захисту прав і законних інтересів 
принципала для обох сторін, що беруть у 
ньому участь (мова йде про внутрішні відно-
сини представництва), а не засіб досягнен-
ня наперед визначеного та об’єктивованого 
правового результату. У світлі цього чинне 
українське законодавство серед найважли-
віших аспектів законного представництва, 
здійснюваного батьками (усиновителями) 
виділяє процесуальне та адміністративне 
представництво інтересів своїх дітей і май-
нове представництво, яке щодо малолітніх 
осіб має компенсаційний характер, а щодо 
неповнолітніх – субсидіарний.
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АНОТАЦІЯ 
Стаття присвячена дослідженню сучас-

ної проблематики реалізації представницьких 
повноважень батьками (усиновлювачами) в 
інтересах їх малолітніх та неповнолітніх ді-
тей. Вивчаються конкретні представницькі 
повноваження батьків (усиновлювачів) та їх 
обмеження. Розглядається питання вста-
новлення контролю за здійсненням та ди-
ференціація повноважень вказаних суб’єктів 
щодо розпоряджання майновою сферою своїх 
підопічних. Окремо аналізується та вислов-
люється власна позиція з приводу дискусійного 
питання наявності законного представни-
цтва у правовідносинах між батьками (уси-
новлювачами) та їх неповнолітніми дітьми. 
Автор визначає процесуальне, адміністратив-
не та майнове представництво серед ключо-
вих аспектів законного представництва, що 
здійснюється батьками (усиновлювачами). 
Висувається теза про те, що головною метою 
законного представництва виступає створен-
ня особливого юридичного стану.

SUMMARY 
The article investigates the contemporary 

problems of realization of representation powers 
by parents (foster parents) in the interests of 
minors. Studies the specifi c representation 
powers of the parents (foster parents) and their 
limitations. Considers the question of establishing 
of differentiation and monitoring of the 
implementation of powers of mentioned subjects 
with respect to disposition of the property sphere 
of their wards. Separately analyzes and expresses 
position on the debated issue of the presence of 
legal representation in the legal relationship 
between the parents (foster parents) and their 
minor children (older than 14 years). The author 
defi nes the procedural, administrative and property 
representation among the key aspects of legal 
representation exercised by parents (foster parents). 
He puts forward the thesis that the main purpose 
of legal representation is the creation of a special 
legal status.
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ïîäãîòîâêè ñïåöèàëèñòîâ ïî áîðüáå ñ òîðãîâëåé ëþäüìè è êèáåðïðåñòóïíîñòüþ 
Õàðüêîâñêîãî íàöèîíàëüíîãî óíèâåðñèòåòà âíóòðåííèõ äåë 

ÓÄÊ 347.44

Страхование занимает одно из ключевых 
мест в сфере физической культуры и спор-
та. И во всех экономически развитых стра-
нах система социальной защиты является 
наиболее важным и наиболее необходимым 
элементом социально-экономических отно-
шений. 
Зачастую страховые компании выступа-

ют спонсорами спортивных мероприятий, 
соревнований. Они страхуют жизнь, здоро-
вье как профессиональных спортсменов, так 
и любителей, страхуют имущество спортив-
ных организаций.
Но, не взирая на то, что спорт – одна из 

наиболее привлекательных и наиболее инте-
ресных областей для страховых компаний, в 
Украине страхование в спорте оставляет же-
лать лучшего.
Ключевые слова: спорт, физическая культура, 

спортсмен, страхование, виды страхования, обяза-
тельное страхование, добровольное страхование.

Постановка проблемы
Страхование очень важно в тех видах 

спорта, которые имеют повышенный уро-
вень травматизма (горные лыжи, хоккей, 
футбол, бокс, регби, спортивная гимнастика, 
бейсбол и т.д.). И с одной стороны – страхо-
вые полисы для данных видов спорта прода-
ются по очень завышенным тарифам, так как 
вероятность наступления страхового случая 
у них выше, чем в других видах спорта. На-
пример, страховой полис студента-спортсме-
на, члена Национальной футбольной лиги 
США, покрывает расходы, связанные с на-

ступлением страхового случая, на сумму в 5 
миллионов долларов [1]. А с другой стороны, 
в таких полисах зачастую страховым случаем 
выступает лишь полная нетрудоспособность 
спортсмена. Так, страховым случаем выше-
указанного полиса студента-спортсмена, чле-
на Национальной футбольной лиги США, 
будет лишь потеря полной трудоспособно-
сти человека [1]. Следовательно, не одиноки 
случаи, когда при травмировании спортсме-
на, вопросы его лечения, восстановления 
и реабилитации ложатся на плечи его род-
ственников или спортивной организации.
Но известные спортивные бренды по-

лучают очень высокие доходы и они могут 
заплатить за долгосрочный страховой по-
лис своего выдающегося спортсмена по за-
вышенным тарифам. Например, богатые 
российские клубы «Зенит», «Локомотив», 
«Спартак» и «ЦСКА» с бюджетом в 50-70 
миллионов долларов США, страхуют своих 
футболистов на 50-60 миллионов рублей в 
год [2]. Более бедные клубы и спортивные 
организации, и их спортсмены, могут по-
зволить себе купить только официальные, 
необходимые, и при этом более дешевые 
страховые полисы, которые покрывают ми-
нимальные риски. И в случае более серьез-
ного травмирования спортсмена денежных 
средств, уплаченных страховой компанией, 
не будет достаточно, чтобы вылечить спор-
тсмена, его реабилитировать и восстановить. 
Кроме того, более бедные спортивные орга-
низации зачастую заключают краткосроч-
ный договор страхования жизни и здоровья 
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спортсменов – лишь на дни проведения со-
ревнований. 

Анализ последних публикаций
Значительный вклад в решение про-

блем страховых правоотношений был сде-
лан М.Я. Шиминовой, В.В. Аленичевым, 
Д.А. Петровым, Е.А. Сухановым. В послед-
ние годы ощущается значительная заинтере-
сованность украинских ученых-правоведов 
проблемами страховых правоотношений. 
Анализу страховых правоотношений по-
священы труды Е.Н. Белоусова, В.В. Луця, 
В.П. Янишена, Я.А. Чапичадзе.
Но вместе с этим, проблемам страхова-

ния спортсменов в Украине не посвящено 
ни одной работы.

Цель статьи - рассмотрение некоторых 
видов договоров страхования жизни, здо-
ровья, которые заключаются спортсменами 
или их работодателями и проблем, возника-
ющих у спортсменов при страховании жиз-
ни, здоровья.

Основные результаты исследования
Правоотношения страхования регулиру-

ются нормами Конституции Украины, Зако-
ном Украины (далее – ЗУ) «О страховании» 
и главы 67 Гражданского кодекса Украины. 
В соответствии со ст. 6 ЗУ «О страховании» 
существуют две формы страхования1– добро-
вольная и обязательная [3].
Обязательное страхование. 
Спортсмены высших категорий2 являют-

ся субъектами, которые подлежат обязатель-
ному государственному страхованию в соот-
ветствии с Постановлением Кабинета Мини-
стров Украины «Об утверждении Порядка 
и условий обязательного государственного 
страхования спортсменов высших катего-
рий» от 31.05.1995 № 378, в соответствии со 
ст. 43 ЗУ «О физической культуре и спорте» и 

1 Законодатель использует термин «формы» как си-
ноним слова «виды».
2 Спортсменами высших категорий являются спор-
тсмены, которые имеют наивысшие достижения на 
официальных национальных и международных со-
ревнованиях и которые включены согласно спор-
тивным рейтингам в состав сборных команд Укра-
ины [4]

п. 4 части 1 ст. 7 ЗУ «О страховании». Обяза-
тельное государственное страхование спор-
тсменов сборных команд Украины осущест-
вляется на случай смерти застрахованного 
лица в период подготовки к соревнованиям 
и участия в них; потери застрахованного 
лица трудоспособности вследствие ранения, 
контузии, травмы или увечья, заболевания 
или инвалидности, которые произошли во 
время подготовки к соревнованиям и уча-
стия в них. Обязательное государственное 
страхование осуществляется за счет средств 
государственного бюджета, выделенных на 
содержание сборных команд Украины.
Кроме того, официальное признание 

спортсменов в качестве представителей кон-
кретной профессии означает их включение в 
программы обязательного социального стра-
хования от несчастных случаев на производ-
стве и профессиональных заболеваний. 
В соответствии с нормами ЗУ от 23 сен-

тября 1999 года № 1105-XIV «Об общеобяза-
тельном государственном социальное стра-
ховании от несчастного случая на производ-
стве и профессионального заболевания, по-
влекших инвалидность», при наступлении 
страхового случая застрахованное лицо пре-
тендует на получение платежей либо в фор-
ме пособия по временной нетрудоспособ-
ности, либо в виде оплаты дополнительных 
расходов, связанных с медицинской, соци-
альной и профессиональной реабилитацией 
застрахованного лица. Но из-за специфики 
трудовых отношений в спорте получить 
эти платежи в соответствии с этим законом 
спортсмену достаточно сложно.
Рассмотрим более детально на примере, 

взятом из практической жизни [5; 6] А (ко-
торый действовал в интересах недееспособ-
ного Б) в апреле 2007 года обратился в суд 
с иском к спортивному клубу «Ровно Украи-
на», Ровенский областной федерации мото-
циклетных видов спорта (далее – Федерация 
спорта), Спидвейному клубу «Святослав» 
(далее – СК «Святослав»), третьей стороне 
на стороне ответчиков, которые не заявляют 
самостоятельных требований относительно 
предмета спора: отделения исполнительной 
дирекции Фонда социального страхования 
от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний Украины в 
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г. Ровно (далее – отделение Фонда), террито-
риального управления Госгорпромнадзора 
по Ровенской области, территориальной го-
сударственной инспекции труда в Ровенской 
области (далее – инспекция труда) по уста-
новлению факта увечья на производстве, 
обязательства составить акт о несчастном 
случае и внести запись в трудовую книжку, 
признании недействительным условия тру-
дового договора (контракта).
В обоснование иска А уточнил, что 6 ян-

варя 2006 Б подписал контракт со спортив-
ным клубом «Ровно Украина». Спортивный 
клуб «Ровно Украина» создала одноименную 
команду по спидвею, членом которой стал 
Б. Команда выступала на соревнованиях по 
спидвею также и за СК «Святослав». 

27 апреля 2006 года во время официаль-
ных соревнований по мотоспидвею Б полу-
чил тяжелую черепно-мозговую травму с 
ушибом головного мозга тяжелой степени с 
субарахноидальным кровоизлиянием. Реше-
нием медико-социальной экспертной комис-
сии от 16 августа 2006 года он признан ин-
валидом второй группы общих заболеваний. 
Решением суда от 23 января 2007 Б признан 
недееспособным и над ним была установле-
на опека. Опекуном назначен истец – А.
На обращение А с просьбой составить 

акт о несчастном случае, связанном с произ-
водством, внести запись в трудовую книжку 
и предоставить документы по трудовым от-
ношениям СК «Ровно Украина», Федерация 
спорта, СК «Святослав» отказались.

7 марта 2008 года заочным решением 
ровенского городского суда требования А 
были полностью удовлетворены. 
Но, не согласившись с решением суда, 

филиал исполнительной дирекции Фонда 
по социальному страхованию от несчастных 
случаев на производстве и профессиональ-
ных заболеваний Украины в г. Ровно по-
дал апелляционную жалобу. В обоснование 
апелляционной жалобы указывается неза-
конность и необоснованность принятого 
решения по делу. В том числе ошибочный 
вывод суда о существовании трудового дого-
вора между Б и спортивным клубом «Ровно 
Украина», филиал исполнительной дирек-
ции Фонда социального страхования наста-
ивает, что договор от 6 января 2006 является 

гражданско-правовым договором. А так как 
авария случилась с Б во время спортивных 
соревнований, поэтому расследование долж-
но проводиться в соответствии с Порядком 
расследования и учета несчастных случаев, 
не в связи с выполнением функциональных 
обязанностей по трудовому контракту, а как 
событие, которое произошло во время уча-
стия в культурно-массовых мероприятиях. 
Кроме того, спортивный клуб «Ровно Укра-
ина» и Федерация спорта не зарегистри-
рованы в качестве страхователей – рабо-
тодателей и не платят страховые взносы, а 
следовательно законодательство Украины о 
страховании от несчастных случаев на про-
изводстве не распространяется на них.
В апелляционной жалобе филиал испол-

нительной дирекции Фонда социального 
страхования от несчастных случаев на про-
изводстве и профессиональных заболеваний 
Украины в г. Ровно требует отменить реше-
ние суда от 7 марта 2008 года и вынести но-
вое решение об отказе в исковых жалобах. 
Апелляционная жалоба филиала испол-

нительной дирекции Фонда социального 
страхования от несчастных случаев на про-
изводстве и профессиональных заболеваний 
Украины в г. Ровно была удовлетворена 
полностью. Решение Ровенского городского 
суда от 7 марта 2008 года – было отменено.
Но Верховный Суд Украины пришел к 

выводу, что апелляционный суд принял не-
правильное решение. Принимая решение 
об удовлетворении иска, суд первой ин-
станции признал, что между Б и СК «Ровно 
Украина» был заключен трудовой договор в 
форме контракта. И в момент аварии, слу-
чившейся 27 апреля 2006 года, Б был при 
исполнении трудовых обязанностей. 
В своем решении суд апелляционной ин-

станции указал, что Б не писал заявление о 
заключении трудового договора, в Центре 
занятости такое соглашение не было заре-
гистрировано, копия договора с фондом не 
была предоставлена, страховые взносы в 
Фонд за Б, как наемного работника, никем 
из ответчиков не вносились, запись о заклю-
чении с ним трудового договора в трудовой 
книжке отсутствует. И апелляционный суд 
посчитал, что Б со СК «Ровно Украине» в тру-
довых отношениях не состоял и несчастный 
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случай, произошедший с ним, не был связан 
с исполнением трудовых обязанностей. 
Однако Верховный суд с таким выводом 

не согласился.
В соответствии с содержанием ст. 21 

КЗоТ Украины, определяющим для трудо-
вого договора является то, что лицо по со-
гласованию с работодателем обязуется вы-
полнять работу, определенную этим согла-
шением, с подчинением внутреннему трудо-
вому распорядку. А работодатель обязуется 
выплачивать работнику заработную плату и 
обеспечивать условия труда, необходимые 
для выполнения работы, предусмотренные 
законами о труде, коллективным договором 
и соглашением сторон. При наличии указан-
ных условий само по себе отсутствие реги-
страции договора в центре занятости, так же 
как и непроведение отчислений на социаль-
ное страхование не может свидетельствовать 
о том, что договор не является трудовым. 
Согласно ч. 4 ст. 24 КЗоТ Украины тру-

довой договор считается заключенным и 
тогда, когда приказ или распоряжение о 
приеме на работу не были изданы, но работ-
ник фактически был допущен к работе с ве-
дома работодателя или уполномоченного им 
органа [7].
Оспаривая решение суда первой инстан-

ции в апелляционном порядке Фонд ссылал-
ся на то, что рабочее время Б по заключен-
ному им с СК «Ровно-Украина» контрактом 
не устанавливалось, оплата за выполненную 
работу в форме заработной платы не выпла-
чивалась. А это имеет значение для правиль-
ного разрешения вопроса – в трудовых или 
гражданско-правовых отношениях находил-
ся Б с СК «Ровно-Украина». 
Однако апелляционный суд эти обстоя-

тельства не проверил и, опровергая вывод 
суда первой инстанции о наличии между 
сторонами трудовых отношений, ошибочно 
исходил из обстоятельств, которые сами по 
себе не свидетельствуют о том, что договор 
между сторонами не является трудовым, и 
заключения суда первой инстанции не опро-
вергают. Поэтому коллегия судей пришла к 
выводу, что кассационная жалоба подлежит 
удовлетворению частично и передали дело 
на новое апелляционное рассмотрение.

Решением Апелляционного суда Ровен-
ской области от 22 сентября 2009 года реше-
ние Ровенского городского суда от 7 марта 
2008 было отменено в части возложения 
обязательств на СК «Ровно-Украина» и спид-
вейный клуб «Святослав» об установлении 
факта увечья на производстве, обязательства 
составить акт о несчастном случае и внести 
запись в трудовую книжку по выполнению 
трудовых отношений, признании недей-
ствительным условия трудового договора3 
и было  принято новое решение, в соответ-
ствии с которым иск был удовлетворен ча-
стично. Было установлено, что несчастный 
случай с Б 27 апреля 2006 года произошел 
во время выполнения им трудовых обязан-
ностей и связан с производством. Обязано 
Ровенскую областную федерацию мотоци-
клетного спорта составить акт о несчастном 
случае, связанном с производством формы 
Н-5 и формы Н-1, который произошел с Б 27 
апреля 2006 во время выполнения им трудо-
вых обязанностей и внести запись в его тру-
довую книжку в соответствии с контрактом, 
заключенным 6 января 2006 года. 
Это решение (Ровенского городского 

суда от 07 марта 2008 года) и решение Апел-
ляционного суда Ровенской области от 22 
сентября 2009 года коллегия судей Судеб-
ной палаты по гражданским делам Верхов-
ного Суда Украины оставила без изменений 
[8].
Почему же так долго рассматривалась это 

дело и почему судьи не могли сразу принять 
решение по делу? Потому что, с одной сто-
роны, в соответствии со ст. 3 КЗоТ Украины 
законодательство о труде регулирует трудо-
вые отношения работников всех предпри-
ятий, учреждений, организаций независимо 
от форм собственности, вида деятельности и 
отраслевой принадлежности. Согласно ч.3 
ст. 21 КЗоТ Украины особой формой тру-
дового договора является контракт. Сфера 
применения контракта определяется зако-
нами Украины. 

3 предусмотренную п. 5 трудового контракта от 6 
января 2006, заключенного Б со спортивным клу-
бом «Ровно-Украина» о том, что клуб не несет от-
ветственности перед спортсменом в случае потери 
его работоспособности в результате несчастного 
случая.
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А с другой стороны, в соответствии со 
ст. 23 ЗУ «О физической культуре и спорте» 
деятельность в профессиональном спорте 
спортсменов, которая связана с подготов-
кой и участием в спортивных соревнова-
ниях среди спортсменов-профессионалов и 
является основным источником их доходов, 
осуществляется в соответствии с настоящим 
Законом, КЗоТ и других нормативно-право-
вых актов. В соответствии со ст. 23-1 того же 
Закона субъектами организации деятель-
ности спортсмена-профессионала в Украине 
являются органы исполнительной власти по 
физической культуре и спорта, спортивные 
клубы, профессиональные спортивные лиги, 
федерации, национальные спортивные фе-
дерации, уставы которых предусматривают 
этот вид деятельности в соответствии с тре-
бованиями соответствующих международ-
ных спортивных организаций по виду спор-
та. В соответствии со ст. 23-2 того же Зако-
на, спортсмен Украины приобретает статус 
спортсмена-профессионала с момента офи-
циального оформления контракта (выделе-
но автором) с соответствующим субъектом 
организации этой деятельности для участия 
в соревнованиях среди спортсменов-профес-
сионалов. В соответствии со ст. 23-3 Закона, 
лица, осуществляющие деятельность в про-
фессиональном спорте, работают по трудо-
вым договорам (контрактам) (выделено ав-
тором), заключаемых в письменной форме 
в соответствии с порядком, утверждаемым 
Кабинетом Министров Украины с учетом 
требований соответствующих украинских и 
международных спортивных организаций4.
И на с егодняшний день в Украине суще-

ствует очень острая проблема разграниче-
ния трудового контракта и гражданско-пра-
вового договора. А именно от того, какой до-
говор заключил работник, спортсмен, и за-
висит, кто должен был заключить договор со 
страховой компанией и какой договор. Если 
спортсмен является работником клуба, вы-
полняет функциональные обязанности, то 
он подлежит обязательному страхованию в 

4 Такой порядок установлен постановлением Каби-
нета Министров Украины от 19 марта 1994 № 170, 
которым утверждено Положение о порядке заклю-
чения контрактов при приеме (найме) на работу 
работников.

соответствии с Законом Украины «Об обще-
обязательном государственном социальном 
страховании от несчастного случая на произ-
водстве и профессионального заболевания, 
повлекших утрату трудоспособности». В со-
ответствии с пунктом 3 части 1 статьи 5 этого 
Закона работник подлежит обязательному 
страхованию от несчастного случая лиц, ко-
торые работают на условиях трудового дого-
вора (контракта) и других основаниях, пред-
усмотренных законодательством о труде. То 
есть при условии, что спортсмен заключил с 
работодателем трудовой контракт – работо-
датель должен самостоятельно и обязатель-
но застраховать спортсмена от несчастного 
случая на производстве и профессионально-
го заболевания, повлекших утрату трудоспо-
собности. А если работник работает по граж-
данскому договору или он является субъек-
том предпринимательской деятельности, 
тогда он может самостоятельно, доброволь-
но заключить договор страхования от не-
счастного случая на производстве и профес-
сионального заболевания, повлекших утрату 
трудоспособности со страховой компанией. 
Но нечеткость, неопределенность положе-
ний законодательства о трудовом договоре и 
о гражданско-правовом договоре и дает воз-
можность судьям в схожих случаях прини-
мать разные решения. Именно эта неопре-
деленность и была причиной бед Б. Именно 
из-за этого так долго и рассматривалось дело 
в суде, потому что судьи никак не могли при-
йти к единому мнению – кто же должен был 
застраховать спортсмена, должен был ли за-
страховать его работодатель или он должен 
был сам застраховаться. Такая неопределен-
ность законодательства влечет за собой как 
материальный, так и моральный ущерб по-
страдавшего лица.
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SUMMARY 
Insurance should take a visible place in legal 

regulation of the relations developing in the na-
tional sphere of physical training and sports. To-
day insurance companies act as sponsors of sports 
events, insure risks of professional sportsmen and 
sportsmen-amateurs, and also sports clubs and 
their stock. Though, the sphere of sports is very 
attractive to the insurance companies all over the 
world, but insurance in Ukraine is still very far 
from the European level of development.
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ÔÎÐÌÛ ÐÅÀËÈÇÀÖÈÈ ÏÐÀÂÀ ÊÎÌÓÍÀËÜÍÎÉ 
ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÑÒÈ

 ÑÎËÎÂÅÉ Íàòàëüÿ Ñåðãååâíà - ñîèñêàòåëü Õàðüêîâñêîãî íàöèîíàëüíîãî 
óíèâåðñèòåòà âíóòðåííèõ äåë

В статье рассматриваться формы ре-
ализации права коммунальной собственно-
сти. Определено понятие реализации права и 
его форм. Дана характеристика отдельных 
форм реализации права коммунальной соб-
ственности. Выделены проблемы которые 
возникают при осуществлении даного права. 
Установлены принципы, которым должен 
отвечать механизм реализации права ком-
мунальной собственности.
Ключевые слова: коммунальная собственность, 

территориальная община, формы реализации пра-
ва коммунальной собственности, управление комму-
нальной собственностью.

Реализацию права определяют как про-
цесс осуществления правовых предписаний 
за поведения субъектов (право реализует-
ся в поведении человека и обеспечивается 
гарантиями со стороны государства). Дру-
гие под реализацией права различают как 
внешнее проявление правового регулиро-
вания, так и конечный результат правово-
го регулирования. Реализация права – это 
сложный процесс, включающий: 1) меха-
низмы реализации права; 2) формы реали-
зации права.
Юридический механизм реализации 

права зависит от типа и особенностей пра-
вовой системы той или иной страны. 
В романо-германской правовой системе, 

к которой относится и Украина, процесс ре-
ализации права происходит на определен-
ных этапах.

На первом этапе происходит процесс за-
крепления естественных прав, данных че-
ловеку от рождения позитивным правом. 
Права человека являются составным эле-
ментом естественного права. Для реализа-
ции этих прав необходимо признание их 
государством. То есть, необходимо предо-
ставить правам человека формы закона, что 
происходит путем их конституционного за-
крепления и детализации в текущем зако-
нодательстве.
На втором этапе закон через определен-

ные механизмы приобретает определенную 
форму, которая закрепляет субъективные 
права и юридические обязанности субъек-
тов. Такими механизмами являются кон-
кретизация закона в подзаконных актах; 
объяснение норм права в актах официаль-
ного толкования; наличие процессуальных 
норм, регулирующих порядок принятия, 
применения и исполнения закона; наличие 
различных актов применения права.
На третьем этапе происходит собствен-

но реализация права, непосредственное во-
площение правовой нормы в деятельности 
субъектов права.
Механизм реализации права – это дея-

тельность субъекта права, обязанной сторо-
ны, законотворческого органа, правопри-
менительного органа и имеющиеся юриди-
ческие нормы, которые регулируют их дея-
тельность. Создание правовой нормы не яв-
ляется самоцелью. Ее назначением является 
обеспечение регулирования общественных 
отношений, достигаемые в процессе реали-
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зации правовых предписаний. Реализация 
– это воплощение предписаний правовой 
нормы в деятельности субъектов права [1].
Реализация права происходит через 

определенные формы, которые в общетео-
ретическом понимании выражаются в вы-
полнении обязанностей, соблюдении запре-
тов, использовании правовых норм.
Использование – это форма реализации 

управомачивающих норм, содержанием ко-
торой является активное поведение субъ-
ектов, совершается по их собственному же-
ланию (например реализация права на об-
разование, договор дарения, заявление об 
увольнении с работы, права собственности).
Исполнение – это форма реализации 

обязывающих норм, содержанием которой 
является совершение действий, которые 
требуются юридическими предписаниями, 
то есть выполнение возложенных обязан-
ностей (например: выполнение родителями 
обязанностей по содержанию несовершен-
нолетних, уплата налогов, договорные обя-
зательства);
Соблюдение – это форма реализации за-

прещающих норм, содержанием которой 
является содержание субъекта от наруше-
ния запретов, содержащихся в правовых 
нормах. (Например не нарушать правила 
дорожного движения.)
Формы реализации права коммуналь-

ной собственности заключаются именно в 
исполнении и соблюдении правовых норм, 
регулирующих деятельность субъектов дан-
ных правоотношений.
В статье 143 Конституции Украины [2] 

предусмотрено, что территориальные об-
щины села, поселка, города непосредствен-
но или через создаваемые ими органы мест-
ного самоуправления управляют имуще-
ством, которое находится в коммунальной 
собственности. Итак, определены два спосо-
ба реализации полномочий территориаль-
ной общины – субъекта права коммуналь-
ной собственности: 1) непосредственное 
управление имуществом; 2) через создава-
емые обществом органы. Отсутствие каких-
либо законодательных механизмов обеспе-
чения права территориальной общины на 
непосредственное управление имуществом 
является большим и крайне негативным не-

достатком украинского законодательства. 
Такой законодательный вакуум допускает 
фактическую замену понятий: не террито-
риальная община является фактическим 
владельцем коммунального имущества, а 
органы или конкретные должностные лица, 
которые, полагаясь на широкие полномо-
чия, определенные Законом Украины «О 
местном самоуправлении», и являются ре-
альными владельцами. Де-юре – территори-
альная община, де-факто – органы местного 
самоуправления и их должностные лица.
Сегодня в Украине только проходит на-

лаживания государственно-частного пар-
тнерства и рядом с ним начинает свое ста-
новление сложная, по сравнению с арендой, 
отчуждением, форма управления имуще-
ством коммунальной и общей собственности 
территориальных общин, как концессия.

«Концессия – это предоставление с це-
лью удовлетворения общественных по-
требностей уполномоченным органам госу-
дарственной власти или органам местного 
самоуправления на основании концессион-
ного договора на платной и срочной основе 
отечественным или иностранным субъектам 
хозяйствования (концессионерам) права на 
создание (строительство) и / или управление 
(эксплуатацию) объектом концессии при ус-
ловии взятия концессионером на себя соот-
ветствующих обязательств, имущественной 
ответственности и предпринимательского 
риска» [3]. Концессионер (лицо, взявшее 
концессию) обязан приобрести оборудова-
ние, необходимое для функционирования 
предприятия; обеспечить такое управление 
предприятием, которое бы соответствовало 
всем принципам деятельности коммуналь-
ных предприятий, даже когда концессия 
будет убыточной (что не исключает предо-
ставления финансовой помощи местной 
властью, когда обстоятельства возникли не 
по причине концессионера) в конце срока 
концессии концессионер обязан бесплатно 
передать все имущество органа местного са-
моуправления.
Еще одной формой реализации пра-

ва коммунальной собственности является 
создание коммунальных предприятий и 
учреждений, участие органов местного са-
моуправления в хозяйственных обществах 
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регламентировано законом, по нормам ко-
торого к компетенции сельских, поселко-
вых, городских советов относится вопрос 
о создании, ликвидации, реорганизации и 
перепрофилирования предприятий, учреж-
дений и организаций коммунальной соб-
ственности соответствующей территориаль-
ной общины [4]. Поэтому одним из приори-
тетных направлений в деятельности совета 
и сельского головы должно быть создание 
многофункциональных обслуживающих 
предприятий коммунальной собственности, 
максимальное расширение сферы услуг на-
селению через обслуживающие предпри-
ятия, привлечения всех возможных посту-
плений в бюджет совета, трудоустройство 
граждан на эти предприятия, социальная 
защита людей.
К формам реализации права коммуналь-

ной собственности следует отнести также 
аренду коммунального имущества – это пе-
редача объекта комунальнои собственности 
во временное пользование на платной ос-
нове. Отношения аренды в коммунальной 
сфере урегулирован законами Украины. 
Объектами аренды могут быть любое не-
движимое имущество (здания, сооружения, 
помещения), земля, водоемы. На сегодня 
это одна из самых распространенных форм 
управления коммунальным имуществом как 
источник пополнения местного бюджета. 
Увеличению арендной платы и улучше-

нию условий аренды способствовало вве-
дение передачи объектов коммунальной 
собственности в аренду на конкурсных ус-
ловиях. Как показывают проведенные ис-
следования, благодаря сдаче в аренду по-
мещений на конкурсной основе, арендная 
плата повышается в 2 – 2,5 раза.
Для сокращения сроков подписания до-

говоров аренды, что также влияет на моби-
лизацию средств, поступающих в местный 
бюджет, необходимо улучшить контроль 
за прохождением документов по подраз-
делениям фонда комунального имущества 
городского совета. Целесообразно введение 
журналов регистрации поступления и выда-
чи документации по оформлению договоров 
аренды с целью контроля за сроками их об-
работки, а также обеспечения сохранности.

Кроме того, усиление контроля за сро-
ками подписания договоров аренды арен-
даторами и введение штрафных санкций за 
несоблюдение этих сроков позволит умень-
шить период неиспользования нежилых по-
мещений, приводит к увеличению средств, 
направленных в городской бюджет. С этой 
целью надо улучшить работу жилищно-экс-
плуатационных управлений, чтобы сокра-
тить сроки доступа в помещения, подлежа-
щих сдаче в аренду.
На наш взгляд, действенное влияние 

на недобросовестных арендаторов может 
оказать претензионно-исковая работа, уси-
ление контроля за своевременностью взы-
скания задолженности по арендной плате, 
составление и направление актов сверок 
по начислению пени за несвоевременные 
перечисления арендной платы, что, безус-
ловно, позволит увеличить поступления в 
городской бюджет. 
При заключении договоров аренды не-

обходимо соблюдать требования, предус-
мотренные законом. При расчете арендной 
платы (согласование расчета арендной пла-
ты) проверяют: обоснованность примене-
ния определенной арендной ставки; целе-
сообразность зонирования арендованного 
недвижимого имущества и определения 
арендной ставки для каждой зоны; основа-
ния для применения понижающего коэф-
фициента к арендной ставки для субъектов 
малого предпринимательства; правиль-
ность применения индексов инфляции. 
Следующей формой является передача 

объектов в коммунальную собственность 
территориальных громад сел, поселков, го-
родов или в их совместную собственность. 
Передача имущества в коммунальную соб-
ственность территориальных громад сел, 
поселков, городов или в их совместную соб-
ственность регламентируется законом [5], 
где определены основные принципы пере-
дачи объектов права государственной соб-
ственности в коммунальную собственность 
территориальных громад сел, поселков, 
городов или в общую собственность тер-
риториальных громад сел, поселков, горо-
дов, а также объектов права коммунальной 
собственности в государственную собствен-
ность бесплатно или путем обмена и регу-
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лирует отношения, связанные с такой пере-
дачей.
Действие этого закона распространя-

ется на объекты права государственной и 
коммунальной собственности, в том числе 
переданные в безвозмездное пользование 
самоуправляющимся учреждениям и орга-
низациям или в аренду. Передача в государ-
ственную или коммунальную собственность 
объектов права других форм собственности 
может регулироваться положениями этого 
Закона, если иное не предусмотрено зако-
ном или решением соответствующих мест-
ных советов.
При этом следует обратить внимание на 

то, что «передача объектов из государствен-
ной в коммунальную собственность терри-
ториальных общин сел, поселков, городов 
осуществляется при наличии согласия соот-
ветствующих сельских, поселковых, город-
ских советов, если иное не предусмотрено 
законом [4], а в общую собственность тер-
риториальных общин сел, поселков, горо-
дов – при наличии согласия районных или 
областных советов, если иное не предусмо-
трено законом. Решение о предоставлении 
согласия принимается на пленарном заседа-
нии сельского, поселкового, городского со-
вета или районного, областного совета. 
Органы, которым имущество передано 

в собственность или в сфере управления, в 
двухнедельный срок со дня утверждения 
актов приема-передачи обязаны сообщить 
о такой передаче органы государственной 
статистики и государственной налоговой 
службы, а также оформить свидетельство на 
право собственности на объекты недвижи-
мости в бюро технической инвентаризации. 
Вместе с этим владелец или уполномочен-
ный им орган своим приказом (решением) 
обязан закрепить принятое недвижимое и 
отдельное индивидуально определенное 
имущество за соответствующим предприя-
тием, учреждением, организацией на праве 
хозяйственного ведения или оперативного 
управления [6].
Реализуя право коммунальной собствен-

ности, органы управления коммунальной 
собственностью реализуют предоставлен-
ное им право путем залога. Залог комму-
нального имущества – это использование 

коммунального имущества как объекта га-
рантии возврата кредитов предпринима-
тельскими структурами, выполняют дея-
тельность, необходимую территориальной 
общине, привлеченные к реализации про-
грамм экономической и социально-куль-
турного развития территории. Отношения 
залога регулируют законы Украины «О за-
логе» «Об ипотеке» [7,8]. Предметом залога 
может быть любое ликвидное коммуналь-
ное имущество. На сегодня применение 
этой формы управления коммунальной соб-
ственностью ограничено, в том числе из-за 
неразвитости системы страхования рисков 
потери имущества.
Несмотря на закрепление рядом зако-

нодательных и нормативно-правовых актов 
определенных прав и обязанностей органов 
местного самоуправления, в процессе ре-
ализации ими права собственника имуще-
ства имеют место следующие недостатки:

- статус самоуправления (на уровне обла-
стей и районов), кроме задекларированного 
«представления общих интересов терри-
ториальных общин», остался за пределами 
конституционно-правового регулирования;

- отсутствие четкого юридического, орга-
низационного механизма управления ком-
мунального собственностью;

- не определен четких границ делегиро-
вания исполнительному комитету полномо-
чий совета (кроме вопросов, относящихся 
к исключительной компетенции совета) по 
управлению имуществом, которое находит-
ся в коммунальной собственности;

- отсутствие единого реестра объектов 
коммунальной собственности;

- отсутствие механизма привлечения ин-
вестиций [9].
Механизм реализации права коммуналь-

ной собственности должен отвечать таким 
принципам: 1) согласование государствен-
ных, территориальных интересов с инте-
ресами жителей территории; 2) экономи-
ческая заинтересованность в эффективной 
деятельности объектов коммунальной соб-
ственности; 3) дифференцированный под-
ход к объектам коммунальной собственно-
сти с точки зрения выбора форм и методов 
управления; 4) обеспечение организацион-
но-методического единства по совокупно-
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сти объектов, входящих в коммунальный 
имущественный комплекс территории; 5) 
соблюдение комплексно-целевого подхода 
к организации управления и формирования 
соответствующих комплексов в организаци-
онной структуре управления по совокупно-
сти объектов коммунальной собственности, 
которые имеют тесные экономические, про-
изводственно-технологические и функцио-
нальные связи; 6) исключения дублирова-
ния функций в управлении; 7) повышение 
ответственности руководителей различных 
уровней управления за эффективное функ-
ционирование коммунального сектора эко-
номики территории.
Такие принципы позволяют, при про-

чих равных условиях, обеспечить наиболее 
оптимальные условия имущественных опе-
раций для территориальной общины как 
собственника. Такое направление политики 
способствует сохранению активов общества 
и их эффективному использованию на ком-
мерческих началах частными инвесторами. 
Более того, власть получает возможность с 
помощью договорных отношений возмезд-
ного пользования недвижимости влиять на 
вектор экономического развития соответ-
ствующего хозяйства и деятельность хозяй-
ствования в частности. 
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SUMMARY 
The article discusses the realization forms of 

communal ownership. The concept of the right 
and its forms. The characteristics of the individ-
ual forms of realization of municipal property. 
Highlighted the problems that arise in the imple-
mentation of this law. Established the principles 
to be met by the mechanism of realization of mu-
nicipal property. 
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В статье анализируется право человека 
на тайну о состоянии здоровья как природного 
права, то есть права, которое возникает од-
новременно с человеком, и право позитивное; 
соотношение категорий «право» и «свобода» в 
целом и право человека на тайну о состоянии 
здоровья и «свободы от безосновательного вме-
шательства в личную жизнь», в частности.

Ключові слова. Природне право, позитивне пра-
во, право особи на таємницю про стан здоров’я, при-
ватне життя, сімейне життя, свобода, закон.

Філософський енциклопедичний слов-
ник визначає право «як сукупність етичних 
спільних цінностей (справедливість, по-
рядок, моральність, правдивість, вірність, 
надійність і т. ін.), що спочатку покоїлись 
на ідеї рівності: рівним обов’язкам мають 
відповідати рівні права. Християнство ви-
магає рівного права для всіх, бо перед Бо-
гом – джерелом та оберігом правової ідеї – 
відмінності між людьми не мають ніякого 
значення. Позитивне право формулює іс-
конні права людини (наприклад, право на 
життя, право на все те, що необхідно для 
збереження та продовження життя) та пра-
ва, що з нього витікають. Позитивне пра-
во одночасно вказує на те, що має відбува-
тись, якщо зустрічаються права декількох 
особистостей; воно стає сукупністю правил, 
що регулюють відносини людей. Пози-
тивне право покладає на індивід моральні 
обов’язки, оскільки воно відповідає його 
відчуттю цінності (правовому відчуттю). 
Завдання, з одного боку, законодавства, а з 
іншого, виховання постає в тому, щоб вста-
новлювати та підтримувати відповідність 
між позитивним правом та правовим від-
чуттям як найбільшої кількості громадян 
держави» [7, с.357-358]. Таким чином, у за-
значеному визначенні ми бачимо наявність 
певної диференціації прав: «ісконні права» 
та «права сформульовані, встановлені» – по-
зитивні.
Аналізуючи принцип рівності у праві, 

у монографії за заг. ред. Н.М. Оніщенко 
дослідниками зосереджується також увага 

У цій роботі увага приділяється аналізу 
права особи на таємницю про стан здоров’я 
крізь співвідношення категорій право і сво-
бода, співвідношення права природного та 
позитивного.
Для здійснення вказаного аналізу вда-

ється доцільним зупинитись окремо на 
понятті «свобода» як філософській та юри-
дичній категорії та понятті «право» як при-
родного так і позитивного; а також співвід-
нести вказані поняття.
Дослідженню зазначених категорій 

приділялась активна увага філософів та те-
оретиків права. Уникаючи занурення у ди-
наміку розвитку та генезу наукової думки у 
цьому напрямку, зупинимось на основних 
моментах та наукових працях, які привер-
нули нашу увагу.
Перш за все, розглянемо, що є право 

як філософська категорія, право природ-
не та позитивне, яка його суть та призна-
чення. 
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на праві природному та позитивному. Пра-
во природне – «загальне для всіх народів, 
вічне і незмінне, що визначається самою 
природою людини протиставляється чин-
ному праву кожної країни, яке змінюється 
на основі волі законодавця у взаємозв’язку 
із змінами у житті суспільства. Позитив-
не право – застосовується в юридичному 
розумінні для характеристики правових 
норм, що реально (об’єктивно) існують та 
знаходять конкретну реалізацію (дію) у 
відповідних правовідносинах. Сам термін 
«позитивне право» означає, по-перше, що 
це норми (правила), встановлені або санк-
ціоновані певним зовнішнім авторитетом, 
які виконуються під впливом конкретного 
зовнішнього впливу, а не з власної волі чи 
моральної свідомості окремої особи. По-
друге, позитивізм права полягає у тому, що 
його норми реально діють у правовідноси-
нах і впливають на поведінку людей, тоб-
то справляють певний позитивний вплив. 
Природне право має загальносоціальне, 
людське походження, а не державне. Саме 
природне право, на думку вченого, є під-
ставою невід’ємних, природних прав лю-
дини (право на життя, право на свободу та 
ін.), які існують незалежно від того, юри-
дично закріплені вони чи ні [6, с.96].
У Великому енциклопедичному слов-

нику за редакцією Академіка НАН Укра-
їни Ю.С. Шемшученка визначення праву 
надається саме як позитивному праву – як 
системі встановлених або санкціонованих 
державою загальнообов’язкових норм, до-
тримання і виконання яких забезпечується 
як переконанням, так і силою державного 
примусу. Велика соціальна цінність права в 
тому, що це є унікальний засіб забезпечен-
ня правопорядку в суспільстві, заснований 
на принципі формальної рівності і справед-
ливості до всіх суб’єктів правовідносин [2; 
691].
Великий тлумачний словник сучасної 

української мови визначає право також, 
виходячи із його «позитивності». Тож на-
водиться перелік таких визначень: 1. 
Право як законодавство, здійснювана дер-
жавою форма законодавства, залежна від 
соціального устрою країни; 2. Право як 
система встановлених або санкціонованих 

державою загальнообов’язкових правил 
(норм) поведінки, що виражають волю 
панівного класу або всього народу; 3. 
Право як обумовлена певними обстави-
нами підстава здатність, можливість ро-
бити, чинити що-небудь, користуватися 
чим-небудь; 4. Право як наука, що вивчає 
юриспруденцію; правознавство [3, с.917].
Узагальнюючи наведені визначення та 

дослідження, ми бачимо, що розрізняють 
право природне, яке виникає разом із лю-
диною та «джерелом якого є сама природа 
людини» [6; 96], та право позитивне – пра-
во, яке, з одного боку, є сформульованим 
ззовні, державою, а з іншого – «має відпові-
дати вимогам природного та приводитись у 
відповідність з ним» [6, с.96].
Проаналізуємо існуючі визначення сво-

боди крізь філософське розуміння та з по-
зиції юриспруденції.
Філософський енциклопедичний слов-

ник визначає свободу «як можливість діяти 
так, як забажається». Свобода — це свобо-
да волі. Воля за своєю суттю завжди вільна 
воля. У словнику наводяться приклади по-
ложень екзистенціаналізму Ясперса та Сар-
тра: відповідно до екзистенціаналізму Яс-
перса, людина вільна подолати буття світу 
у виборі самого себе та досягнути трансцен-
дентності Всепереможного. Вільне буття 
означає можливість здійснювати добру та 
злу волю. Відповідно до екзистенціаналізму 
Сартра, свобода – не властивість людини, а 
її субстанція. Людина не може відрізняти-
ся, від своєї свободи. Свобода не може від-
різнятись від її прояв. Людина, враховую-
чи, що вона вільна, може проектувати себе 
на вільно обрану ціль і така ціль визначить 
ким людина є. Як результат, людина за-
вжди варта того, що з нею відбувається [7, 
с. 406]. Отже, ми бачимо, що свобода визна-
чається як вільний вибір людини на певну 
дію – правильну або неправильну; для ка-
тегорії свободи, як вбачається, це неважли-
во, головне, що така дія – вільно обрана.
Великий тлумачний словник сучасної 

української мови наводить ряд визначень 
свободи. Для нашого дослідження інтерес 
представляє тлумачення свободи як життя, 
існування без залежності від кого-небудь, 
можливість поводитися на свій розсуд; як 
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можливість діяти без перешкод і заборон 
у якій-небудь галузі; як можливість вияву 
суб’єктом своєї волі в умовах усвідомлен-
ня законів розвитку природи і суспільства; 
простота, невимушеність у поводженні [3, 
с.1109]. Тобто у наведених визначеннях та-
кож відчувається ідея того, що свобода — 
це вільний вибір, а також існування певних 
можливостей, які забезпечують здійснення 
такого вибору. 
Схоже розуміння свободи ми бачимо і 

у А.М. Шульги. Вчений стверджує, що по-
няття “свобода”, далеко виходячи за межі 
юридичних понять і інститутів у юриспру-
денції, має відношення до вибору особою 
певного варіанту своєї поведінки, а саме: 
правомірної чи протиправної [8, с. 45]. 
Великий енциклопедичний юридич-

ний словник за редакцією Академіка НАН 
України Ю.С. Шемшученка визначає свобо-
ду у широкому філософському розумінні як 
природний стан народу або окремої люди-
ни, який характеризується можливістю дія-
ти на власний розсуд. У вузькому розумінні 
свобода — це суб’єктивна можливість люди-
ни і громадянина здійснювати або не здій-
снювати певні дії, засновані на його консти-
туційних правах та свободах [ 2, с. 830]. 
Що ж таке свобода у співвідношенні із 

правом; свобода у правовому суспільстві? 
Як зазначає А.М. Шульга, природа сус-

пільства є такою, що у суспільстві немож-
ливі ні абсолютна несвобода, ні абсолютна 
свобода. З цим важко сперечатись, адже 
аболютна свобода, як справедливо підкрес-
лює дослідник, веде до свавілля, а абсолют-
на несвобода веде до знищення свідомого 
самовизначення людини. Отже, можлива 
тільки міра свободи. Так, оскільки людина 
стає людиною, лише розвиваючись у сус-
пільстві, проблема співвідношення особи і 
суспільства завжди закономірно потребує 
вирішення на рівні правового регулювання 
суспільних відносин питання про поєднан-
ня «свободи одного» із «свободою інших», 
«свободою всіх» [8, с. 39]. 
Схожа позиція і у Дж. Локка, який наго-

лошує на тому, що свобода надає загальне 
для громадян та визнане всім суспільством 
правило життя; свобода дозволяє кожному 
вчиняти відповідно до своєї волі, проте на-

стільки, наскільки це не заборонено загаль-
ним правилом [1, с. 149].
Погоджуючись з тим, що свобода це 

певна можливість поведінки; співвідносячи 
право та свободу, дослідники наголошують 
на тому, що право це – певна міра свободи. 
Так, наприклад, Дж. Локк вбачає у законі 
не стільки обмеження, скільки керівництво 
та вказівки для вільної та розумної волі 
вчиняти справедливо. Адже мета закону не 
в тому, щоб руйнувати свободу, або змен-
шувати її, а в тому, щоб захищати та укрі-
плювати її. Важко не погодитись із висло-
вом філософа – «якщо немає закону, немає 
свободи» [1, с. 149].
А.М. Шульга підкреслює, що підхід до 

розуміння права «як міри свободи» можно 
вважати як класичний підхід до розуміння 
природи права [8; 39]. «Право слугує офі-
ційним мірилом діючої свободи, її нормою, 
показником меж необхідного та можливо-
го. Разом із цим воно є гарантією здійснен-
ня цієї свободи, засобом її охорони та за-
хисту» [6, с. 103].
Схожу позицію ми бачимо і у О.П. Дон-

ченко, яка наголошує, що позитивне право 
формалізує, внормовує свободу, виступає її 
мірою. Переведення свободи особистості 
на мову конкретних прав робить її більш 
реальною за умови, якщо цим правам у за-
конах будуть кореспондовані обов’язки ін-
ших осіб. [5, с.142].
В цілому розділяючи позицію дослід-

ників, які визначають право як певну міру 
свободи, необхідно зауважити, що в зазна-
чених трактуваннях співвідношення права 
і свободи, під «правом» мається на увазі ви-
ключно позитивне право. Щодо права при-
родного, вважаємо, воно співпадає із по-
няттям свободи, і «право як свобода» (ідея 
права) за Гегелем [4, с.15], на нашу думку, є 
тотожним природному праву .
Таким чином, враховуючи наведені до-

слідження, доходимо висновку, що право 
особи на невтручання в її особисте та сі-
мейне життя, складовою частиною якого є 
інформація про стан здоров’я, «виникає ра-
зом із людиною», та «джерелом цього права 
є сама природа людини», тобто в широкому 
розумінні це є природним правом та може 
бути віднесено до так званої «свободи від 
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безпідставного втручання в приватне жит-
тя». А регламентація зазначеного права як 
певної міри свободи одного суб’єкта і не-
свободи іншого, наявність управоможеного 
та зобов’язаного суб’єктів, класифікація за-
значених суб’єктів, деталізація об’єкту, за-
хист такого права вже є прерогативою по-
зитивного права. 
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SUMMARY 
The article is dedicated to the analysis of the 

natural and positive law, to the comparison of the 
notions - right, law and freedom as philosophical 
and legal categories and to the differentiation of 
health data confi dentiality right as natural and as 
positive right. In the course of research our atten-
tion was focused on the different defi nitions of law, 
right and freedom within the philosophical and 
legal aspects given by Philosophical encyclopedic 
vocabulary, Big encyclopedic vocabulary edited by 
Academician of the National Academy of Sciences 
of Ukraine – Yuriy Shemshuchenko, by Big Ex-
planatory dictionary of the Ukrainian language, 
by researchers N. Onischenko, A. Shulga, O. Don-
chenko, J. Locke, F. Hegel and others in order to 
understand whether the health data confi dentiality 
right can be treated as freedom and if so, to what 
extent and under what circumstances.

Upon summarizing all defi nitions analyzed we 
see that on the one hand, there is a differentiation 
between natural law and positive law. The source 
of the natural law and right is the person itself, its 
existence. The said law and right appear together 
with the person, like a right to life, right to health 
etc. The positive law is stipulated and formulat-
ed by external party, by state. But despite this, it 
should correspond to the natural law and rights 
and should be coordinated with them.

Comparing the notions law, right and freedom, 
all researchers under our consideration agree that 
the law is a kind of the measurement for freedom. 
In our opinion, the law and right in this aspect are 
meant as positive ones. As for natural law in gen-
eral and natural right, in particular, it coincides 
with the notion of a freedom and we suppose that 
Hegel’s right as freedom coincides with the natural 
right.

Taking the above into consideration, the con-
clusion is made that the right to non-interference 
with person’s privacy, family, home and correspon-
dence, part of which is the health data confi denti-
ality right appears together with a person and the 
source of this right is the person itself. So, in the 
broad sense, it is a natural right and may coincide 
with the freedom against interference with the per-
son’s privacy. And more detailed stipulation of this 
right, classifi cation of the subjects of the health data 
confi dentiality right, defi ning its object are under 
the regulation of the positive law.
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ÑÓÒÍ²ÑÒÜ ² ÊËÀÑÈÔ²ÊÀÖ²ß ÔÓÍÊÖ²É ÓÏÐÀÂË²ÍÍß 
Ô²ÍÀÍÑÎÂÎÞ ÑÈÑÒÅÌÎÞ ÓÊÐÀ¯ÍÈ

В статье, на основе анализа научных 
взглядов ученых, исследована сущность таких 
понятий, как «функция» и «функция права». 
Доказано, что функции управления финансо-
вой системой Украины представляют собой 
определенные на нормативно-правовом уровне 
направления деятельности уполномоченных 
государством субъектов, посредством реализа-
ции которых происходит властное регулирую-
щее воздействие на общественные отношения, 
которые возникают (развиваются, видоизме-
няются, прекращаются) в пределах финансо-
вой системы Украины.
Ключові слова: функції, функції права, функції 

держави, управління, фінансова система України.

 ÊÎÁÇªÂÀ Òåòÿíà Àíàòîë³¿âíà - äîöåíò êàôåäðè àäì³í³ñòðàòèâíîãî, 
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ÓÄÊ 342.5(477)

Постановка проблеми
Одним із структурних елементів адмі-

ністративно-правового механізму управ-
ління фінансовою системою України ви-
ступають функції, за допомогою яких він 
знаходить свій практичний прояв. При 
цьому як цілком слушно зауважують у на-
укових джерелах, поняття “функція” ви-
користовується в усіх галузях діяльності. 
В управлінні соціальною системою по-
няття “функція” широко застосовується 
до системи в цілому, суб’єкту й об’єкту 
управління, окремих видів і підсистем 
діяльності. Функції також займають осо-
бливе місце в системі управління й ма-
ють ключове значення в її формуванні-
[1, с. 79]. 

Стан дослідження
Функції управління фінансовою сис-

темою України були предметом наукових 
досліджень таких вчених, як: О.І. Бара-
новський, Ю.Я. Вавілова, О.Д. Василик, 
О.С. Власюк, Д.М. Дмитренко, М.М. Єр-
мошенко, О.В. Коваленко, О.М. Ковалюк, 
О.П. Крайник, М.І. Крупка та інших. Про-
те, недостатньо уваги приділялось саме 
з’ясуванню сутності поняття функцій управ-
ління фінансовою системою України.

Саме тому метою статті є: встановити 
сутність поняття функцій управління фінан-
совою системою України.

Виклад основного матеріалу
Етимологічно слово “функція” походить 

з латинської мови від “functio”, що в ті часи 
використовувалося в значенні: виконання; 
завершення [2, с. 144]. Із семантичного сен-
су досліджуване поняття розкривається в 
багатьох значеннях: явище, яке залежить 
від іншого явища, є формою його виявлен-
ня та змінюється відповідно до його змін; 
робота кого-, чого-небудь, обов’язок, коло 
діяльності когось, чогось; призначення, 
роль чого-небудь [3, с. 1552]; повинність, мі-
сія; специфічна діяльність організму люди-
ни, тварин, рослин, їхніх органів, тканин і 
клітин; величина, яка змінюється зі зміною 
незалежної змінної величини (аргументу) [4, 
с. 707]; відправлення членами тіла своїх дій; 
позначення дій над кількістю [5, с. 824]. 
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Зазначимо, що категорія “функція” актив-
но використовується в соціології. У такому 
розумінні функція становить роль, яку визна-
чає соціальний інститут задля задоволення 
потреб інтересів громадської чи іншої (більш 
високого рівня) організації. Окрім цього, в 
соціології категорію “функція” розкривають 
як залежність, що спостерігається між різни-
ми соціальними процесами в рамках певної 
суспільної системи [6, с. 719]. Досліджувана 
категорія використовується й у філософських 
колах, де нею позначають: обов’язок; коло ді-
яльності [7, с. 498]; відношення двох (групи) 
об’єктів, у якому зміна одного з них супрово-
джує зміну іншого [6, с. 719].
У контексті досліджуваного питання за-

значимо, що категорія “функція” введено в 
науковий обіг Г. Лейбніцем. У подальшому 
інтерес до “функції” як однієї з фундамен-
тальних наукових категорій зростав у міру 
поширення в різних галузях науки функ-
ціональних методів дослідження. У най-
більш розгорнутій формі функціональний 
підхід до теорії пізнання був реалізований 
Кассирером, який вважав, що рух пізнання 
спрямований не на вивчення субстанції ізо-
льованих об’єктів, а вивчення взаємин між 
об’єктами, тобто на встановлення функцій, 
що дозволяють здійснювати закономірний 
перехід у ряду об’єктів від одного до іншого 
[6, с. 719]. У сучасній теорії держави та пра-
ва прийнято виокремлювати функції дер-
жави та функції права [8, с. 68]. Так, дослі-
джуючи теоретичні проблеми зобов’язання 
відшкодування шкоди за цивільним законо-
давством України, Т. С. Ківалова дійшла ви-
сновку стосовно того, що функцію права слід 
розглядати як окрему юридичну категорію, 
що має свої особливості, до яких, зокрема, 
належить те, що вони: виступають відобра-
женням сутності права, оскільки через них 
пізнається сутність права та його зв’язки 
із суспільством; є основними напрямками 
впливу права на суспільні відносини, в яких 
конкретизується й дістає певну цілеспрямо-
ваність правове регулювання; відображають 
найістотніші риси права та спрямовані на 
виконання основних завдань, що постають 
перед правом; визначають основні напрям-
ки активного впливу права на суспільні від-
носини з метою їх упорядкування; мають 

об’єктивний характер, оскільки зумовлені 
певними суспільними чинниками [9, с. 124-
125]. 
У своєму дослідженні, що присвячено 

правовим аспектам економічної культури 
юриста, О. Д. Несімко зазначає, що функ-
ції права, насамперед, визначають при-
роду права, його соціальне призначення, 
історичну мету та роль права в житті будь-
якої держави, адже воно активно впливає 
на всі сторони життєдіяльності суспільства 
як один із регуляторів суспільних відносин. 
Функції права – це відображення іманент-
них, специфічних властивостей права. Саме 
у функціях акумулюються такі властивості 
права, що характеризують його як сутнісну 
цілісність, як соціальний феномен. Функції 
права – це „відображення” сутності права 
в суспільних відносинах взагалі та еконо-
мічних, зокрема [10, с. 83]. У контексті на-
веденого зазначимо, що категорію “функція 
права” в більшості випадків розкривають 
або через діяльність або ж через напрямки 
відповідної діяльності, що є характерним 
для визначення поняття “функція” взагалі. 
Так, з’ясовуючи особливості функцій трудо-
вого права, В. І. Щербина дійшов висновку 
стосовно того, що функції права – це діяль-
ність права з ефективного впорядкування та 
врегулювання суспільних відносин шляхом 
встановлення та реалізації на основних (ма-
гістральних) напрямах норм права [11, с. 66]. 
Окрім цього, у своєму загальнотеоре-

тичному досліджені особливостей правово-
го імунітету в Україні О. В. Ткаля функції 
права визначає як обумовлені соціальним 
призначенням права напрямки правового 
впливу на соціальні відносини [12, с. 163].-
У юридичній енциклопедичній літературі 
наголошують на тому, що функції права є на-
прями або видами впливу права на суспільні 
відносини. У функціях права розкривається 
роль і призначення права в суспільстві й дер-
жаві, його соціальна цінність і найважливіші 
риси [13, с. 313]. Окрім цього ,авторський 
колектив сучасної правової енциклопедії 
наголошує на тому, що функції права – це 
основні напрями впливу правового регулю-
вання на людину та суспільство в цілому [14, 
с. 362]. На думку О. Ф. Скакун, яку вона ви-
словлює в підручнику “Теорія держави і 
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права (Енциклопедичний курс)”, функції 
права – це основні напрямки та система спо-
собів впливу права на суспільні відносини з 
метою їх упорядкування. При цьому вчена 
зауважує, що термін “функціонування пра-
ва” означає дію права в житті суспільства, 
втілення його функцій у суспільних відно-
синах. Окремо називаються ознаки функцій 
права: виражають універсальні ознаки пра-
ва; відображають напрямки його активного 
впливу на суспільні відносини в сполученні 
зі способами цього впливу; характеризують-
ся безперервністю та тривалістю дії; мають 
на меті впорядкування суспільних відносин, 
забезпечення прав та обов’язків їх учасни-
ків [15, с. 256-257]. Отже, аналіз вищенаве-
дених позицій щодо сприйняття сутності 
поняття “функції права” свідчить про те, що 
категорія “функція” вказує на те, яким чи-
ном право діє, за якими конкретно взятими 
напрямками відбувається його регулюючий 
вплив на відповідні суспільні відносини. 
Зазначимо, що з урахуванням того, що 

управління фінансовою системою здій-
снюється уповноваженими державою 
суб’єктами, найбільший інтерес у контексті 
досліджуваного питання для нас представ-
ляє така категорія як “функції держави”. 
Так, як цілком слушно під час дослідження 
теоретичних проблем контрольної функції 
парламенту України зауважує О. О. Майдан-
ник, у сучасній правовій науці дослідження 
функцій органів державної влади здійсню-
ється у взаємозв’язку із розглядом функцій 
держави [16, с. 32]. При цьому в науково-
правових колах наголошують на тому, що 
слід відрізняти функції органів держави від 
функцій самої держави. Функції держави є 
основними напрямками її діяльності, яки-
ми зумовлена робота всього державного 
апарату, тобто всієї системи органів держа-
ви, а функції окремого органу – це основні 
сторони його соціального призначення як 
відносно відокремленої частини апарату 
(механізму) держави, що знаходить свій ви-
раз і конкретизацію в його компетенції та 
закріплених за ним правах та обов’язках 
по здійсненню єдиної системи функцій дер-
жави [17, с. 71]. Окрім цього, досліджуючи 
особливості правового статусу Верховно-
го Суду України в системі судової влади,                        

В. В. Сердюк зазначає, що функції держави 
не підлягають ототожненню з функціями її 
окремих органів або організацій, оскільки 
хоч й є в переважній своїй більшості значи-
мими для життя суспільства та держави, але 
носять, у порівнянні з функціями всієї дер-
жави, більш локальний характер [18, с. 119]. 
У контексті вищенаведеного зауважимо, що 
в юридичній літературі немає єдності ду-
мок щодо категорії “функції держави”, про-
те більшість учених схиляється до думки, 
що функції держави – це основні напрями 
її діяльності, в яких відображаються та кон-
кретизуються завдання та мета держави, 
проявляється її сутність і зміст, а також соці-
альне призначення в соціально неоднорід-
ному суспільстві [19, с. 63]. Так, авторський 
колектив шеститомної юридичної енцикло-
педії функції держави визначає як основні 
напрями або види діяльності держави, які 
виражають її суть і призначення, роль і міс-
це в суспільстві. Функції держави, зауважу-
ють вчені, мають об’єктивний характер [13, 
с. 313]. 
На думку О. Ф. Скакун, функції держа-

ви – це головні напрямки діяльності держа-
ви, що зумовлені її цілями та завданнями й 
конкретизують її сутність [15, с. 74]. Як за-
уважує О. М. Лощихін у своєму дослідженні, 
що присвячено теоретико-правовій харак-
теристиці економічної функції держави, в 
загальному вигляді функції держави можуть 
бути визначені як свого роду специфічні 
прояви, конкретні вираження соціально-
го призначення держави в діяльності її ор-
ганів [20, с. 71]. Із точки зору авторського 
колективу сучасної правової енциклопедії, 
функції держави – це основні напрямки або 
види діяльності держави, які розкривають її 
соціальну сутність і призначення в суспіль-
стві [14, с. 362]. Як зауважує А. В. Кулінська 
під час дослідження особливостей фінансо-
во-кредитного механізму державного управ-
ління невиробничою сферою, функції дер-
жави є основними напрямками діяльності 
держави, які виражають сутність і призна-
чення її управління. При цьому функції дер-
жави формулюються залежно від задач, пе-
редбачених на тому або іншому етапі розви-
тку, та є інструментом їх реалізації [21, с. 22]. 
Отже, функції держави визначають як осно-
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вні напрямки її діяльності, що обумовлені 
її цілями та завданнями в конкретній сфері 
суспільного життя. При цьому, з’ясовуючи 
сутність функцій держави у сфері місцево-
го самоврядування в Україні, Г. В. Падалко 
відмічає те, що зіставлення функцій держа-
ви з аналогічними явищами діяльності (на-
прямками), зокрема цілями, завданнями, а 
також з іншими явищами діяльності, наочно 
показує, що найбільш характерними рисами 
функцій як основних напрямків її діяльності 
є їхня відносна самостійність і сталість (стій-
кість), тобто функції держави – це відносно 
самостійні та постійні напрямки її діяльності 
[22, с. 22]. Таким чином, категорію “функції 
права” так само, як і категорію “функції дер-
жави”, в науково-правових колах у більшос-
ті випадків розкривають як діяльність або 
напрямки діяльності, в результаті реалізації 
яких виконуються відповідні завдання й до-
сягається кінцева мета певної діяльності.
Досліджуючи функції управління фінан-

совою системою України, не можна оминути 
увагою визначення сутності такої катего-
рії, як “функції управління” або ж “функції 
державного управління”. Так, авторський 
колектив навчального посібнику “Земельне 
право” функції управління визначає як від-
носно відокремлені напрями управлінської 
діяльності, які дають можливість здійснюва-
ти певний вплив на об’єкт управління з ме-
тою вирішення поставленого завдання, це 
також напрями управлінської діяльності, що 
мають правовстановлюючий, правозабезпе-
чуючий чи правоохоронний характер [23, 
с.95]. На думку В. Я. Малиновського, яку він 
висловлює у своєму навчальному посібнику 
“Державне управління”, функції управлін-
ня слід розглядати як складові змісту управ-
лінської діяльності, що характеризуються 
певною самостійністю, однорідністю, склад-
ністю та стабільністю владно-організуючого 
впливу суб’єкта управління, спрямованого 
на забезпечення життєво значущих потреб 
об’єкта управління [24, с. 202]. Авторський 
колектив підручнику “Державне управ-
ління: проблеми адміністративно-право-
вої теорії та практики” звертає увагу на те, 
що функції управління – це види владних, 
цілеорганізуючих і регулюючих впливів 
держави та її органів на суспільні процеси 

[25, с. 223]. Із аналізу вищенаведених визна-
чень сутності поняття “функції управління” 
можна зробити висновок, що за допомогою 
їх реалізації відбувається владний вплив на 
об’єкт управління суб’єктом таких право-
відносин. При цьому конкретно взяті функ-
ції управління можна охарактеризувати як 
такі, що мають цілеспрямований, однорід-
ний характер. 
У своєму досліджені, що присвячено 

особливостям управління діяльністю спеці-
альних підрозділів Міністерства внутрішніх 
справ України по боротьбі з організованою 
злочинністю, В. Л. Грохольский зазначає, 
що функції управління доцільно розглядати 
як найбільш стійку та постійну категорію, 
що, як правило, закріплюється в норматив-
них актах. У функціях проявляються як цілі, 
так і завдання управління, а також через 
них здійснюється вплив на об’єкт управлін-
ня [26, с. 63]. Окрім цього, в науково-право-
вих колах функцію державного управління 
розглядають як частину управлінської ді-
яльності держави, яку здійснюють на основі 
закону чи іншого правового акта органи ви-
конавчої влади притаманними їм методами 
для виконання завдань державного управ-
ління [27, с. 116]. У наведених вище випад-
ках визначення сутності функцій управлін-
ня акцентовано на тому, що такі функції, 
в першу чергу, походять й ґрунтуються на 
нормативних приписах, деталізуються в по-
ложеннях чинного національного законо-
давства, в тому числі на підзаконному нор-
мативно-правовому рівні. 
Також увагу слід звернути на характер-

ні ознаки функцій державного управління, 
серед яких В. Я. Малиновський називає 
наступні: обумовлені цілями (завданнями) 
управління; мають об’єктивний х арактер; є 
складовими змісту державно-управлінської 
діяльності; є відносно самостійними та од-
норідними; безпосередньо виражають влад-
но-організуючу сутність виконавчої  влади; 
реалізуються в процесі державно-управ-
лінських відносин (взаємодія суб’єкта та 
об’єкта); спрямовані на забезпечення жит-
тєв о необхідних потреб об’єкта управлін-
ня [24, с. 202]. 

Висновок
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Таким чином, аналіз вищенаведених по-
зицій надав змогу дійти висновку сто совно 
того, що функції управління фінансовою 
системою України становлять визначені 
на нормативно-правово му рівні напрям-
ки діяльності уповноважених державою 
суб’єктів, за допомогою реалізації яких від-
бува ється владний регулюючий вплив на 
суспільні відносини, що виникають (розви-
ваються, видозмінюються, припиняються) в 
межах фінансової   системи України, внаслі-
док чого виконуються завдання та досяга-
ється кінцева мета управління в даній сфері. 
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АНОТАЦІЯ 
У статті, на основі аналізу наукових по-

глядів вчених, досліджена сутність таких 
понять, як: «функція» та «функція права». 
Доведено, що функції управління фінансовою 
системою України становлять визначені на 
нормативно-правовому рівні напрямки діяль-
ності уповноважених державою суб’єктів, за 
допомогою реалізації яких відбувається влад-
ний регулюючий вплив на суспільні відносини, 
що виникають (розвиваються, видозміню-
ються, припиняються) в межах фінансової 
системи України. 

SUMMARY 
The article, based on an analysis of scientifi c 

views of scientists investigated the nature of 
concepts such as “function” and “function rights”. 
Proved that the function of fi nancial management 
system of Ukraine are defi ned on the legal level 
activities authorized state actors, through the 
implementation of which is imperious a regulating 
effect on social relations that arise (developing, 
modifi ed, terminated) within the fi nancial system of 
Ukraine.
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ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÒÈÂÍ² ÑÓÄÈ ßÊ ÇÀÑ²Á 
ÓÐ²ÂÍÎÂÀÆÓÂÀÍÍß ÑÒÀÒÓÑ²Â ËÞÄÈÍÈ 

² ÄÅÐÆÀÂÈ

Рассмотрен тезис о том, что главной иде-
ей, главным назначением системы админи-
стративных судов в Украине, было уравнове-
шивание статусов, прав человека и государства 
(государственной власти). Сделана попытка 
применения системного подхода, в рамках ко-
торого объект исследования - судебный процесс 
рассматривается как система, а его принци-
пы (основные начала) - как системообразую-
щие свойства. Их совокупность образует каче-
ство судебного процесса, административного 
судопроизводства Украины. Важной задачей 
является обеспечение реализации норматив-
ных принципов судебного процесса, создание 
механизмов их реализации. Внесены предло-
жения по решению этой задачи.

Ключові слова: адміністративні суди, адміні-
стративне судочинство, принципи судочинства, 
системний підхід, механізми реалізації принципів 
судового процесу, системоутворюючі властивості.
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Постановка проблеми та її актуаль-
ність

Не випадково Томас Гоббс порівнював 
державу (державну владу) з всемогутнім чу-
довиськом Левіафаном, що підноситься над 
людиною. Головною ідеєю, головним при-
значенням системи адміністративних судів 
в Україні, як раз і було, як відомо, урівно-
важення статусів, прав людини і держа-
ви (державної влади). Між тим, є підстави 
вважати, що зазначені суди, ще не стали ді-
євим засобом такого урівноважування. Про 
це свідчать рішення Європейського суду з 
прав людини (ЄСПЛ), що приймаються за 

зверненнями громадян України (а такі звер-
нення відбуваються, як правило, після того, 
як всі національні засоби захисту прав ви-
черпані) і в яких (рішеннях) поновлюється 
справедливість, не знайдена в своїй країні. 
Актуальність цієї проблеми можна ви-

міряти коефіцієнтом відношення кількості 
звернень громадян України з позовами до 
своєї держави – до кількості рішень ЄСПЛ, 
винесених на користь громадян (за певний 
проміжок часу). 

Аналіз останніх досліджень
Проблеми, пов’язані з визначенням, за-

стосуванням та дією судових принципів, 
досліджувалися вченими безпосередньо 
або в рамках розгляду загалом державного 
регулюючого впливу на управлінські відно-
сини у працях В. Б. Авер’янова, Н. В. Алек-
сандрової, В. П. Базова, М. Т. Гаврильціва, 
Н. Ю. Задираки, О.В. Кузьменко, М. В. Ко-
валіва, Р.О. Куйбіди, В. К. Матвійчука, 
О. М. Пасенюка, В. Г. Перепелюка, І. Б. Ста-
хури, В. Е. Теліпка, І. О. Хар, О. І. Хари-
тонової, В. І. Шишкіна та ін. В той же час 
вищезазначені проблеми не одержали свого 
остаточного вирішення. Виходячи з цього, 
проведено подальше спеціальне досліджен-
ня відповідних відносин з використанням 
комплексного, системного підходу. 

Метою статті є аналіз та визначення, 
виходячи з вимог необхідності досягнення 
адмінсудами свого головного призначення, 
основних принципів адміністративного су-
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дочинства України, однозначності розумін-
ня їх змісту. 

Виклад основного матеріалу
Книга Т. Гоббса «Левіафан», що ви-

йшла в Англії в 1651 році написана на ан-
глійській мові [1]. Державу він позначає як 
«commonwealth», що дослівно можна пере-
вести як загальне благо. І дійсно, держава, 
державна влада (можна сказати, штучне 
утворення) створювалася для блага людей. 
Люди, на початку створення цієї влади, 
віддали державі (за суспільним договором) 
частину своїх (природних) прав, сподіваю-
чись, що вони будуть використані саме для 
загального блага. Але з часом, будь-яке яви-
ще перетворюється на свою протилежність 
і замість того, щоб працювати на благо для 
всіх – починає діяти виключно для власних 
цілей – самозбереження і само розширення 
– тобто, стає бюрократичною. Бюрократич-
на держава діє у власних інтересах. Саме 
тоді вона і стає всемогутнім чудовиськом Ле-
віафаном, що підноситься над людиною. У 
демократичних державах, де теж є елемен-
ти бюрократизації держапарату, особливо, 
виконавчої влади (хоча і не в таких масш-
табах як в державах постсоціалістичних) 
обов’язковим є контроль (з боку вищестоя-
чих органів, судів) за тим, як виконавча вла-
да додержує приписи закону. Механізм цьо-
го контролю полягає у оскарженні громадя-
нами управлінських актів, дій чи бездіяль-
ності органів виконавчої влади або посадо-
вих осіб, перевірці судами легітимності при-
йнятих останніми актів і вчинених ними дій 
та прийняття, у разі виявлення відхилень 
цих актів чи дій від приписів закону, рішень 
по приведенню відповідних актів (дій) у від-
повідність до закону. Для здійснення такого 
контролю створюються спеціалізовані суди, 
до компетенції яких віднесено здійснення 
адміністративного судочинства на підставі 
спеціального кодексу – кодексу адміністра-
тивного судочинства України (КАСУ) - роз-
гляд спорів (конфліктів) у сфері державного 
управління. Крім того, функції вищезазна-
ченого контролю виконують і вищестоячі 
органи. Все це позначається поняттям «ад-
міністративна юстиція». Адміністративна 
юстиція, таким чином, являє собою систему 

спеціалізованих адміністративних судів, по-
кликаних вирішувати не конфлікти, джере-
лом яких є дії чи поведінка приватних осіб, 
а спори, зумовлені управлінською (адміні-
стративною) діяльністю владних суб’єктів, а 
також органи, вищестоячі до цих суб’єктів. 
Саме цим і пояснюється, чому даний вид юс-
тиції зветься адміністративною.
Щодо оцінки діяльності адміністратив-

ної юстиції в Україні. Голова Європейсько-
го суду з прав людини Гвідо Раймонді на 
прес-конференції в Страсбурзі оприлюднив 
статистику своєї діяльності в 2015 році. Як і 
в попередні роки, Україна лишається один 
з лідерів по кількості справ, які розглядає 
ЄСПЛ. Там, ми зберегли лідерство за кіль-
кістю позовів, які перебувають на розгляду 
суду. З майже 65 тисяч справ 21,4% - подані 
проти України. За статистичними даними, 
більшість позовів, які розглянув Європей-
ський суд з прав людини (ЄСПЛ), була проти 
України, їх кількість становить 18 131, тобто 
22% від загальної кількості розглянутих по-
зовів. За підрахунками, українське наванта-
ження на ЄСПЛ у порівнянні з 2014 роком 
зросло на понад 4000 справ. Європейський 
суд з прав людини давно перевантажений 
скаргами (переважно на східні і південно-
східні держави-члени Ради Європи). За рік 
ситуація зі скаргами додатково погіршила-
ся. На початок року на його розгляді було 
майже 80 000 справ. За цей період надійшло 
53500 нових скарг (на 13 000 більше ніж у 
2014 році), було розглянуто або відхилено – 
38500. Про це повідомляє зі Страсбургу ко-
респондент Європейської правди [2].
Системно управляти будь-яким соціаль-

ним об’єктом – означає впливати на його 
основні засади – принципи побудови і функ-
ціонування. Саме тому виявлення та систе-
матизація принципів судового процесу, зо-
крема, адміністративного судочинства – має 
велике значення для управління його якіс-
тю. 
Принципи (principium) – основні засади 

– твердження, яке сприймається як голо-
вне, суттєве, бажане. При виділенні, харак-
теристиці різноманітних систем принципи 
відображають ті суттєві (системоутворюючі) 
ознаки, що відповідають за правильне (у 
відповідності з заданими цілями) функціо-



187

Âëàäèìèðåíêî ².Â. - Àäì³í³ñòðàòèâí³ ñóäè ÿê çàñ³á óð³âíîâàæóâàííÿ ñòàòóñ³â ëþäèíè...

нування системи, без яких вона не викону-
вала б свого призначення.
Щодо судового процесу, то він також ба-

зується (має базуватися) на певних базових 
принципах, суттєвих (системоутворюючих) 
ознаках, які відповідальні за функціонуван-
ня судів згідно з їх призначенням. 
Важливість формування та дотримання 

процесуальних принципів неодноразово 
підкреслювалася в рішеннях міжнародних 
судів. Наведемо деякі приклади з практики 
зазначених судів. Так, можна назвати низку 
взаємопов’язаних принципів судового роз-
гляду, які забезпечують його якісність. Це 
доступ до суду, заборона відмови в право-
судді, забезпечення справедливості судово-
го рішення, а також справедливого судово-
го розгляду. Судовий розгляд визнається 
справедливим при умові забезпечення рів-
ного процесуального положення сторін, що 
приймають участь у спорі. Перевіряється 
також відсутність процесуальних і фактич-
них привілеїв у сторін, фактична змагаль-
ність сторін в процесі; незалежність і за-
конність призначення експертів і експер-
тиз; законність методів отримання доказів; 
вмотивованість рішень, порядок і фактична 
можливість оскарження судових рішень 
сторонами, а також неможливість втручан-
ня в порядок оскарження судових рішень 
осіб, що не приймають участь у спорі і чиїх 
прав не торкнулися судові акти; фактичну 
можливість участі сторін на всіх стадіях роз-
гляду справи. 
До процесуальних відноситься принци-

пи справедливості судочинства, публічність 
слухання та тривалість судових процедур, 
вимоги розумного строку розгляду справи 
тощо. Зокрема, ст. 6 Конвенції встановлює 
право на відкритість судового розгляду та 
публічне проголошення судового рішення, 
які забезпечують можливість проведення 
розгляду в присутності всіх осіб, що захища-
ють свої права, а також зацікавлених осіб. 
Європейський Суд відмітив, що публічність 
судового розгляду направлена на захист сто-
рін від тайного правосуддя, яке не підпадає 
під контроль громадськості, і що вона також 
є одним із засобів збереження довіри в судах 
всіх рівнів (Axen від 8 грудня 1983 року Series A 
# 72, p.12, §25) [3]. 

Щодо тривалості судових процедур, ви-
моги розумного строку розгляду справи. Ви-
мога слухання справи протягом “розумного 
сроку” передбачає виникнення двох осно-
вних питань: який термін (строк) необхідно 
брати до уваги і чи можна вважати його ро-
зумним. Слід зазначити, що до цього стро-
ку входить не тільки увесь період розгляду 
претензії особи, що захищає свої права як 
в адміністративних, так і в судових органах 
держави, – члена Ради Європи, а й також і 
термін фактичного виконання рішення. 
Розумність строку в судовому розгляді 

визначається в залежності від конкретних 
обставин страви, складності спору, поведін-
ки сторін в процесі, добросовісності судо-
вих структур, що розглядають спір, а також 
видають виконавчі документи. При цьому 
Європейський суд, як правило, виключає з 
цього строку періоди, коли затягування роз-
гляду ініціювалося приватною особою (ви-
вчаються клопотання, внесені приватною 
особою, підстави зміни її адвоката, причини 
немотивованої відсутності сторін в судовому 
процесі та ін.) [4]. 
Чи не найважливішою проблемою в сфе-

рі забезпечення незалежності суддів при 
здійсненні ними правосуддя є втручання в 
судовий розгляд органів державної влади. 
На цю проблему, зокрема, вказав Європей-
ський суд з прав людини в своєму рішенні 
від 25 липня 2002 року у справі „Совтран-
савто-Холдинг проти України”[5]. У цій 
справі Європейський суд звернув увагу на 
„численні випадки втручання в судове про-
вадження українських органів державної 
влади на найвищому рівні. Якими б не були 
мотиви, представлені Урядом на виправдан-
ня такого втручання, Суд вважає, що воно, 
з огляду на його зміст та спосіб здійснення, 
є таким, що суперечить принципу здійснен-
ня правосуддя безстороннім і незалежним 
судом”, закріпленому у §1 статті 6 Європей-
ської Конвенції про захист прав і основних 
свобод людини [6]. Ці випадки втручання з 
боку органів державної виконавчої влади ві-
дображають, крім того, брак поваги до само-
го функціонування судової гілки влади”[4].
Наступний приклад – це дотримання 

принципу “розгляд… незалежним і безсторон-
нім судом, встановленим законом”. Здійснен-
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ня цього принципу (як для цивільного, так 
і в кримінального процесу) є центральною 
ідеєю статті 6 Конвенції про захист прав і 
основних свобод людини: З цієї ж статті ви-
пливає також принцип доступності право-
суддя, право доступу до суду. Даний прин-
цип включає три складових. В першу чергу 
– це наявність “суду”, створеного на підставі 
закону, причому такого, що відповідає кри-
теріям незалежності і безсторонності. Заува-
жимо, що природа суду у Конвенції не ре-
гламентується. Це може бути як державний, 
так недержавний суд, якщо його створення 
відбулося на підставі закону. По-друге, суд 
повинен мати достатньо широкі повнова-
ження для того, щоб приймати рішення по 
всім аспектам спору чи звинувачення. Крім 
того (по третє), особа повинна мати право 
звернення до суду. 
Щодо наявності суду, який має відпові-

дати критеріям незалежності і безсторон-
ності. На цьому наголошувалось, зокрема, 
у рішенні Європейського суду з прав лю-
дини, що розглядав питання про право на 
незалежний суд, у справі Беліоса (А 132 па-
раграф 64). Було зазначено, що “…суд (…) 
повинен відповідати ряду (…) вимог – не-
залежності, особливо від виконавчої влади, 
безсторонності…”[7].
Розглянемо зазначені вимоги більш де-

тально. Стосовно незалежності. Поняття не-
залежності суду пов’язується з незалежністю 
від виконавчої влади, а безсторонності - з 
незалежністю від сторін спору. Рекоменда-
ції Європейського суду стосуються як забез-
печення першої, так і другої вимоги: “… при 
визначенні того, чи може орган вважатись неза-
лежним, суд повинен розглянути спосіб призна-
чення членів суду, тривалість їх перебування на 
посаді, існування гарантій проти тиску на них 
ззовні, і питання про те, чи орган являє собою 
вияв незалежності” (справа Фіндлей,- Findlay 
v. United Kingdom, рішення від 25 лютого 
1997 року, п. 73, Reports of Judgments and 
Decisions 1997-I...) [4]. 
Щодо незалежності суду стосовно сторін 

(його безсторонності), то тут, на нашу дум-
ку, мається на увазі некорупційність суд-
дів. У рішенні Європейського суду по од-
ній із справ зазначається, що суд повинен 
бути суб’єктивно вільний від упередження 

чи зацікавленості в результаті справи, по-
друге, він також має бути безсторонній з 
об’єктивної точки зору, тобто має запропо-
нувати достатньо гарантій для виключення 
будь-якого обґрунтованого сумніву стосов-
но його безсторонності (справа Фіндлей, 
ор. Сіt [4]). Щоб задовольнити ці вимоги, 
суд повинен відповідати суб’єктивному і 
об’єктивному тесту: “Існування безстороннос-
ті для цілей статті 6 параграф 1 повинно ви-
значатись згідно суб’єктивного тесту, тобто на 
підставі особистого переконання окремого судді 
в даній справі, і також згідно об’єктивного тес-
ту, тобто встановлення, чи суддя має гарантії, 
достатні для виключення будь-якого законно-
го сумніву стосовно безсторонності” (справа 
П’єрсак, А 53 параграф 30) [4]. 
До принципів судового процесу можна 

віднести також і презумпцію невинуватості 
суддів стосовно їх безсторонності. Вислов-
лювання з цього приводу Європейський суд 
зробив по одній із своїх справ: «… суддя є 
безсторонній, поки зворотне не буде дове-
дено» (справа ле Компта, ван Лейвена і де Мей-
ра, А 43 параграф 58) [4]. 
Серед важливих принципів що вводять-

ся Конвенцією у національну систему права, 
є такий цікавий принцип як вимога ліміто-
ваної позитивності обов’язків держави. За 
цим принципом, держава – учасниця Кон-
венції має утримуватися від втручання в 
певні сфери суспільного життя [8].
Зазначені та інші принципи (системоут-

ворюючі ознаки) судового процесу утворю-
ють його якість, нормативну (бажану) мо-
дель. Для забезпечення необхідної якості, 
достатності, повноти нормативної моделі ад-
міністративного судочинства, потрібно при-
вести принципи вітчизняного судочинства 
до міжнародних вимог, принципів функці-
онування Європейського суду з прав люди-
ни. Принципи вітчизняного судочинства 
містяться в Законі України про судоустрій, 
в процесуальних кодексах, КАСУ, а принци-
пи функціонування ЄСПЛ – в міжнародно-
правових документах, зокрема, в Конвенції 
про захист прав і основних свобод людини, 
що регулює принципи здійснення право-
суддя як у цивільному, так і в кримінально-
му процесах (стаття 6 Конвенції). Джерела-
ми принципів судового розгляду є також Рі-
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шення Європейського Суду з прав людини, 
що приймаються по конкретним справам.
Нагадаємо, в Україні з 2006 року діє За-

кон України № 3477-IV «Про виконання 
рішень та застосування практики Європей-
ського суду з прав людини» яким в юридич-
ну практику введено судове прецедентне 
право. У ст. 17 названого закону записа-
но, що: «... Суди застосовують при розгля-
ді справ Конвенцію (995_004) та практику 
Суду як джерело права ...» [9].
У постанові Пленуму Верховного Суду 

України від 27 лютого 2009 р. № 1 «Про 
судову практику у справах про захист гід-
ності та честі фізичної особи, а також діло-
вої репутації фізичної та юридичної особи» 
зазначено, що, враховуючи положення ст. 9 
Конституції та беручи до уваги ратифікацію 
Конвенції про захист прав і основних свобод 
людини, прийняття Закону № 3477-IV, суди 
повинні застосовувати Конвенцію і рішення 
Європейського суду як джерело права [10].
Введення обов’язку для судів застосову-

вати Конвенцію та практику, Рекомендації 
Європейського Суду як джерело права озна-
чатиме уніфікацію судової практики, послу-
жить гарантією для забезпечення принципу 
безсторонності суду. 
Самостійним є завдання забезпечити ре-

алізацію нормативних принципів судового 
процесу, створити механізми цього забез-
печення. Без наявності відповідних меха-
нізмів ці принципи будуть декларативними, 
«непрацюючими».
В якості таких механізмів може висту-

пати, по перше, встановлення конкретної 
юридичної відповідальності суду (суддів) як 
за порушення процесуальних принципів, 
встановлених у відповідних нормах вітчиз-
няного законодавства (Законі про судоу-
стрій і статус суддів, в процесуальних кодек-
сах, КАСУ), так і за недодержання тих чи 
інших принципів судового процесу, що ви-
пливають з міжнародно-правових докумен-
тів (Конвенції про захист прав і основних 
свобод людини), Рішень і Рекомендацій 
ЄСПЛ. По-друге. Якщо судове рішення су-
перечить процесуальним принципам (прин-
ципу), зазначеним у відповідних нормах ві-
тчизняного законодавства або практиці Єв-
ропейського суду, то таке рішення повинно 

бути визнано неправосудним, а сам факт 
суперечливості доцільно визнавати непра-
восудним того чи іншого, його оскарження 
і т.п. По третє, це перехід до європейської 
практики прецеденту в праві. 
Для забезпечення гарантій для виклю-

чення будь-якого обґрунтованого сумніву 
стосовно безсторонності суду потрібно, на 
нашу думку, переходити до уніфікації судо-
вої практики, вводити прецедентне право. 
Під судовим прецедентом розуміють-

ся рішення певного вищого судового ор-
гану по конкретній справі, яке при цьому, 
обов’язково приймається за зразок в наступ-
них подібних випадках. Судова практика, 
як правило, передує судовому прецеденту. 
Вона є результатом однакового застосуван-
ня закону і служить головним аргументом в 
системі доведення, вирішення спору, а отже 
може стати для суду достатньою гарантією 
для виключення будь-якого обґрунтованого 
сумніву у його безсторонності. 

Висновки
Сукупність принципів (системоутворю-

ючих ознак, властивостей) складає якість су-
дочинства. Якість - це сукупність принципів, 
ознак, що утворюють нормативну модель 
судового процесу, тобто модель, що містить 
нормативні (бажані) властивості цього про-
цесу. і, впливаючи на той чи інший прин-
цип, ми, практично, одержуємо можливість 
управляти цією якістю. Виявивши відхи-
лення від бажаних властивостей (порушен-
ня принципів) ми, за алгоритмом організа-
ції управління, маємо привести фактичний 
стан речей до бажаного.
Приведення системи принципів вітчиз-

няного судочинства, що містяться в Законі 
України в процесуальних кодексах, КАСУ - 
до міжнародних вимог, принципів функціо-
нування Європейського суду з прав людини 
– дозволить вдосконалити нормативну мо-
дель адміністративного судочинства, забез-
печити необхідну якість судового процесу.
Вважаємо, що визначення, виходячи з 

застосування системного підходу та вимог 
необхідності і достатності, принципів адмі-
ністративного судочинства України, забез-
печення однозначності розуміння їх змісту 
як основних засад, може забезпечити одер-
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АНОТАЦІЯ 
Розглянуто тезу про те, що головною ідеєю, 

головним призначенням системи адміністра-
тивних судів в Україні, було урівноваження 
статусів, прав людини і держави (державної 
влади). Зроблено спробу застосування систем-
ного підходу, в рамках якого і об’єкт дослі-
дження судовий процес розглядається як сис-
тема, а його принципи (основні засади) – як 
системоутворюючі властивості. Їх сукупність 
утворює якість судового процесу, адміністра-
тивного судочинства України. Важливим за-
вданням є забезпечення реалізації норматив-
них принципів судового процесу, створення ме-
ханізмів їх реалізації. Внесено пропозиції щодо 
вирішення цього завдання.

SUMMARY 
Considered the thesis that the main idea, the 

main purpose of the system of administrative 
courts in Ukraine, was the balancing of statuses, 
human rights and state (state power). An attempt 
was made to apply a system approach, in which 
the subject matter of the trial trial is considered as 
a system, and its principles (basic principles) - as 
system-forming properties. Their aggregate forms 
the quality of the litigation, administrative legal 
proceedings of Ukraine. An important task is to 
ensure the implementation of normative principles 
of the court process, creation of mechanisms for 
their implementation. Proposals have been made to 
solve this problem.

жання не тільки відповідних локальних 
позитивних ефектів, а й сумарного, синер-
гетичного ефекту в процесі реалізації відпо-
відного судочинства.
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ÑÓÄÅÁÍÎÅ ÐÀÑÑÌÎÒÐÅÍÈÅ ÄÅË ÎÁ 
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÛÕ ÏÐÎÑÒÓÏÊÀÕ, 

ÏÎÑßÃÀÞÙÈÕ ÍÀ ÏÎÐßÄÎÊ 
ÓÏÐÀÂËÅÍÈß: ÎÁÇÎÐ ÍÀÓ×ÍÛÕ 

ÏÓÁËÈÊÀÖÈÉ

В статье проведен анализ монографиче-
ских исследований ведущих отечественных и 
зарубежных ученых по проблемам судебного 
рассмотрения дел об административных пра-
вонарушениях, посягающих на установленный 
порядок управления. Для более глубокого ис-
следования очерченной проблематики, автор 
разделил объект исследования на две группы. 
Первая группа посвящена определению места 
и роли судов среди субъектов административ-
ной юрисдикции, а также процессуальных 
аспектов судебного рассмотрения дел об ад-
министративных правонарушениях. Вторая 
группа работ раскрывает природу порядка 
управления и его свойств в качестве объекта 
правовой охраны. Раскрыта сущность и свой-
ства административного судопроизводства. 
Уточнена роль и место суда в системе орга-
нов, уполномоченных рассматривать дела об 
административных правонарушениях. Дана 
характеристика статуса судей как субъектов 
административной юрисдикции. Проанали-
зирована судебная практика по результатам 
рассмотрения дел об административных пра-
вонарушениях
Ключевые слова: суд, судья судебное рассмотре-

ние, производство по делам об административных 
правонарушениях, административный проступок, 
порядок управления, административная юрисдик-
ция, административная ответственность, Кодекс 
Украины об административных правонарушениях.
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правового государства, что, в свою очередь, 
открывает перед учеными-правоведами се-
рьезные теоретические проблемы. Одно из 
направлений административно-правовой 
науки, которое требует тщательного науч-
ного анализа, заключается в совершенство-
вании законодательного урегулирования 
административной ответственности, в част-
ности, процедуры рассмотрения дел об ад-
министративных правонарушениях, пося-
гающих на установленный порядок управ-
ления.
Проблематика темы исследования не-

однократно отражалась в трудах ведущих 
ученых в области административного, кри-
минального и смежных отраслей права и 
не является новой для юридической науки. 
Специфика рассмотрения дел об админи-
стративных правонарушениях судебными 
органами в той или иной степени нашла 
свое отражение в работах таких ученых, 
как: В.Б. Аверьянов, Г.А. Агаев, А.Б. Агапов, 
А.М. Бандурка, Д.Н. Бахрах, Ю.П. Битяк, 
С.С. Гнатюк, И.П. Голосниченко, Р.А. Ка-
люжный, Ю.Н. Козлов, Н.А. Колоколов, 
Т.А. Коломоец, В.К. Колпаков, А.Т. Ком-
зюк, С.А. Короед, А.В. Кошкин, А.В. Кузь-
менко, В.И. Марчук, А.И. Миколенко, 
А.И. Остапенко, А.А. Петрухин, С.В. Пет-
ков, В.Д. Плесовских, Г.Ф. Поленов, 
В.Н. Скавроник, А.Н. Собовой, Г.Б. Супрун, 
Ю.В. Фомин, Ю.А. Чаплинская, В.К. Шкару-
па и других ведущих теоретиков в области 
права, работы которых стали научным фун-
даментом исследования.

Реформирование национальной систе-
мы законодательства призвано создать ус-
ловия для становления демократического 
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В то же время, в научной литературе по-
прежнему недостаточно внимания уделяет-
ся исследованию историографии вопроса о 
состоянии и перспективах судебного рассмо-
трения дел об административных правона-
рушениях, посягающих на установленный 
порядок управления. Приведенные выше 
обстоятельства обусловили выбор темы ис-
следования, определяют ее актуальность и 
научно-практическую значимость.
Таким образом, цель исследования со-

стоит в том, чтобы на основе анализа науч-
ных монографических публикаций ведущих 
отечественных и зарубежных ученых-пра-
воведов, уяснить степень научной разрабо-
танности проблематики судебного рассмо-
трения дел об административных правона-
рушениях, посягающих на установленный 
порядок управления, проанализировать со-
временное состояние и перспективы иссле-
дуемого вопроса.
В целом, признавая большой вклад мно-

гих отечественных и зарубежных ученых-
правоведов в разработку указанной пробле-
мы, отметим, что некоторые исследования 
выполнялись в совершенно иных условиях 
политической, идеологической, социальной 
и правовой действительности. Будучи по 
своей природе одним из самых политизи-
рованных и криминогенных объектов ох-
раны, порядок управления получил лишь 
частичное отражение на страницах уголов-
но и административно-правовой науки, а 
исследования проблематики судебного рас-
смотрения дел об административных право-
нарушениях в указанной сфере вообще от-
сутствуют даже со времени обретения Укра-
иной независимости.
В связи с этим считаем целесообраз-

ным условно распределить и проанализи-
ровать все наработки ученых по выбран-
ной проблематике, разделив их на две 
группы.
Первая группа исследований посвяще-

на определению места и роли судов среди 
субъектов административной юрисдикции, 
а также процессуальных аспектов судебно-
го рассмотрения дел об административных 
правонарушениях.
Вторая группа работ, по нашему мне-

нию, посвящена исследованию природы по-

рядка управления, выяснению его свойств в 
качестве объекта правовой охраны.
Первая группа. Первой попыткой проа-

нализировать деятельность судов по рассмо-
трению дел об административных право-
нарушениях стала коллективная моногра-
фия «Административные правонарушения, 
рассматриваемые в судебном порядке» [1]. 
Преимуществом этой работы было то, что 
её авторы стремились не только рассмотреть 
виды соответствующих административных 
правонарушений, но и определить свое от-
ношение к общим вопросам применения 
судами административных взысканий. В 
1974 году состоялась защита диссертации 
М.Я. Масленникова на тему «Деятельность 
народных судов СССР по применению мер 
административного принуждения» [2], в ко-
торой, наряду с анализом судебной практи-
ки по делам об административных правона-
рушениях, автор обратился к проблемным 
вопросам теории. Им исследованы такие 
ключевые вопросы как место судов в систе-
ме субъектов административной юрисдик-
ции, правовая природа их деятельности по 
рассмотрению дел об административных 
правонарушениях и др.
Среди современных украинских иссле-

дований ведущее место занимает работа 
С.А. Короеда «Судебное рассмотрение дел 
об административных правонарушениях» 
[3]. Ученый справедливо отмечает, что рас-
смотрение дел об административных право-
нарушениях представляет из себя админи-
стративно-деликтную деятельность судов. В 
качестве основной стадии производства по 
делам об административных правонаруше-
ниях данный вид деятельности характери-
зуется как судебное производство по делам 
об административных правонарушениях 
или судебное административно-деликтное 
производство (административно-деликтное 
судопроизводство).
Но, несмотря на несомненную ценность, 

работа не лишена положений, которые име-
ют дискуссионный характер. Например, 
ошибочным, по нашему мнению, и таким, 
что противоречит положениям закона явля-
ется утверждение автора о том, что «рассмо-
трение дела об административном правона-
рушении в отсутствие нарушителя, который 
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не был надлежащим образом уведомлен о 
времени и месте рассмотрения дела по раз-
ным причинам ... является возможным и 
поддерживается судебной практикой» [4, с. 
213].
Во-первых, в отличие от других отраслей 

процессуального законодательства Украи-
ны, КУоАП вообще не определяет порядок 
уведомления лица, привлекаемого к адми-
нистративной ответственности о времени 
и месте рассмотрения дела, поэтому слово-
сочетание «надлежащее извещение» в Ко-
дексе вообще не применяется и, во-вторых, 
вывод автора о возможности рассмотрения 
дела в отсутствие лица, привлекаемого к от-
ветственности, противоречит положениям 
статьи 268 КУоАП.
Анализ фактов ненадлежащего оформле-

ния административных материалов сотруд-
никами правоохранительных органов ав-
тор осуществляет на основании обобщения 
Верховным Судом практики рассмотрения 
дел об административных правонарушени-
ях, посягающих на установленный порядок 
управления по ст.ст. 185 – 185-2 КУоАП. 
Таким образом, ученый применил избира-
тельный подход при анализе администра-
тивных материалов и принял во внимание 
лишь незначительную долю составленных 
сотрудниками правоохранительных орга-
нов материалов по делам об администра-
тивных правонарушениях, посягающих на 
установленный порядок управления [3, с. 
97, 180]. Данный факт, по нашему глубоко-
му убеждению, не является недостатком, а 
наоборот, создает почву для собственного 
комплексного исследования проблем судеб-
ного рассмотрения дел об административ-
ных правонарушениях против установлен-
ного порядка управления.
Достойное место среди научных трудов, 

содержание которых направлено на реше-
ние научной проблемы, касающейся опре-
деления статуса судей в административно-
деликтном производстве заняла работа А.М. 
Собового «Правовой статус судьи в админи-
стративно-деликтном производстве». 
Автор определил особенности деятель-

ности судьи в административно-деликтном 
производстве, отличающие его от других 
субъектов, наделенных правом рассматри-

вать соответствующие дела и выносить по 
ним решения. По мнению А.Н. Собового, 
это проявляется в осуществлении судьей 
правосудия; месте и назначении в системе 
публичной власти; особых требованиях к 
кандидатам на должность судьи; исключи-
тельном праве применять отдельные виды 
административных санкций и другие меры 
административной ответственности; пред-
метной компетенции (подведомственности 
дел об административных правонарушени-
ях) территориальной подведомственности 
дел; сроках наложения административного 
взыскания; более широком праве усмотре-
ния при назначении наказания; возможно-
сти совмещения рассмотрения дела об ад-
министративном проступке с требованиями 
о возмещении причиненного имуществен-
ного ущерба; порядка обжалования его ре-
шения по делу; ответственности за неиспол-
нение принятого решения и т.п. [4, с. 64-69].
Однако при этом не можем не обратить 

внимание и на определенные дискуссион-
ные положения. Например, под конфликт-
ным производством автор понимает вид ад-
министративного процесса, урегулирован-
ный административно-процессуальными 
нормами и осуществляемый в администра-
тивно-процессуальной форме по рассмотре-
нию и разрешению административно-пра-
вовых конфликтов, применению мер адми-
нистративного принуждения в целях преду-
преждения и пресечения правонарушений, 
обеспечения производства по делам, нака-
зание правонарушителя, выполнение при-
нятого решения, а в определенных случаях 
восстановление права, нарушенного неза-
конными действиями субъектов властных 
полномочий [4, с. 192].
В то же время, вызывает некоторое недо-

умение попытки автора разграничить адми-
нистративный процесс на отдельные виды. 
Очевидно, ученый предпринял попытку 
обосновать существование юрисдикционно-
го и неюрисдикционного административ-
ного процесса. Хотя, по нашему мнению, 
такую градацию целесообразно применять 
для административных производств, но ис-
ключительно в рамках единого администра-
тивного процесса. Кроме того, такое опре-
деление конфликтного производства явля-
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ется неполным, ведь к числу конфликтных 
также относится административно-исковое 
производство [5, с. 24-25], о котором не упо-
минается.
Роль и место суда среди субъектов адми-

нистративной юрисдикции удачно раскры-
ты в работе В.М. Скавроника «Администра-
тивно-юрисдикционная деятельность суда». 
В рамках нашего исследования особое вни-
мание и заинтересованность в работе уче-
ного привлекает выделение характерных 
особенностей правонарушения, выражаю-
щегося в проявлении неуважения к суду, и 
за которое предусмотрена ответственность 
по ст. 185-3 КУоАП.
Ученый отмечает, что особенность рас-

сматриваемой категории дел заключается в 
том, что они как возбуждаются, так и рас-
сматриваются судом. Правда, есть еще одна 
статья – 185-5 КоАП «Воспрепятствование 
явке в суд народного заседателя», но она, по 
утверждению В.Н. Скавроника, практиче-
ски не применяется. Специфика их рассмо-
трения проявляется, прежде всего, в том, 
что дело возбуждается уполномоченным ли-
цом по указанию судьи [6, с. 128-131].
Отсюда второй концептуальный вывод 

ученого о том, что совершенствование пра-
вового регулирования административно-
юрисдикционных полномочий суда должно 
осуществляться в рамках судебно-правовой 
реформы, главной целью которой является 
создание в государстве условий для верхо-
венства права и законов и обеспечения ре-
альной защиты прав и свобод человека и 
гражданина [6, с. 140-141].
Г.Б. Супрун в диссертационном иссле-

довании «Суд (судья) как субъект произ-
водства по делам об административных 
правонарушениях в Украине» [7] констати-
рует, что Кодекс Украины об администра-
тивных правонарушениях в значительной 
мере устарел, причем он не согласуется не 
только с современными требованиями, но и 
практикой Европейского суда по правам че-
ловека, конкретными решениями по делам 
против Украины. Учитывая такие обстоя-
тельства значение института администра-
тивной ответственности в контексте защиты 
прав человека, на практике является низ-
ким. Указанные проблемы отражают лишь 

общее представление об основных трудно-
стях, связанных со становлением украин-
ского административно-деликтного законо-
дательства и влияния его на процессы раз-
вития правового государства.
Одно из направлений совершенствова-

ния правовых основ и принципов производ-
ства по делам об административных право-
нарушениях можно применять на базе меж-
дународного опыта. С помощью него можно 
существенно изменить, обновить или допол-
нить все основные части огромного массива 
действующего административного законо-
дательства, сегодня по своему содержанию 
не отвечающего не только потребностям 
формирования гражданского общества, по-
строения социального, демократического, 
правового государства, но и требованиям 
административной реформы.
В монографии «Производство по делам 

об административных правонарушениях: 
проблемные вопросы структуры» С.С. Гна-
тюк отмечает, что цель правоприменения 
по делам об административных правонару-
шениях – искоренение в итоге этого вида 
правонарушений. Данное утверждение 
приобретает особую актуальность на ста-
дии рассмотрения дела и вынесения по-
становления (решения) по делу об админи-
стративном проступке. Эту стадию можно 
определить как комплекс процессуальных 
действий, направленных на изучение и 
оценку материалов, установления объек-
тивной истины и вынесения постановле-
ния по сути.
Особенность стадии рассмотрения дела 

об административном проступке обуслов-
лена тем, что именно здесь правопримени-
тельная деятельность влияет на социальную 
эффективность реализации процессуальной 
компетенции органов, которым предостав-
лено административно-юрисдикционные 
полномочия. В частности, это своевремен-
ное, полное, всестороннее и объективное 
выяснение обстоятельств каждого дела, 
разрешение в соответствии с законом (ст 7, 
245 КУоАП). То есть на компетентные ор-
ганы законодатель возлагает главную обя-
занность, состоящую в обеспечении точно-
го применения правовых норм, вынесении 
законного, обоснованного и справедливо-
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го решения по делу и создании тем самым 
предпосылок для своевременного и полно-
го исполнения постановления о наложении 
административного взыскания.
Автор справедливо акцентирует внима-

ние на актуальности вопроса о совершен-
ствовании и оптимизации системы субъек-
тов, уполномоченных рассматривать дела 
об административных правонарушениях. 
Исследователь приводит справедливые за-
мечания ученых о данной проблематике. 
В частности, А.И. Остапенко отмечает, что 
сложившаяся еще в советское время система 
этих субъектов требует не только совершен-
ствования, но и просмотра предоставлен-
ных этим органам административно-юрис-
дикционных полномочий. На негативном 
воздействии динамических изменений ор-
ганов, должностных лиц, уполномоченных 
рассматривать дела об административных 
правонарушениях делает акцент А.И. Ми-
коленко. Исключительно судебную подсуд-
ность дел об административных правонару-
шениях предлагают авторы проекта КУоАП 
[8, с. 85-86].
К сожалению автор монографии не со-

средоточился на детальном анализе это-
го вопроса, хотя и отметил, что в процессе 
реализации положений административной 
реформы, происходит реорганизация, лик-
видация, образование органов публичной 
администрации, наделенных администра-
тивно-юрисдикционными полномочиями, 
согласно требованиям общественного раз-
вития и европейской интеграции, след-
ствием чего является нестабильность по-
ложений главы 17 КоАП. Не отрицая этой 
позиции, следует указать на ее дискуссион-
ный характер, поскольку правонарушения 
против установленного порядка управле-
ния отличаются своей специфичностью и 
разнородностью, в связи с чем их полная 
передача в подведомственность суда может 
повлиять на качество и объективность при-
нятого решения.
Среди зарубежных монографических 

научных изданий по проблематике судебно-
го рассмотрения дел об административных 
правонарушениях одно из ведущих мест за-
нимает работа А.А. Петрухина «Судебно-ад-
министративная юрисдикция».

Вполне обоснованным является вывод 
ученого о том, что деятельность судей по 
рассмотрению дел об административных 
правонарушениях в первой инстанции со-
ставляет основу судебно-административной 
юрисдикции. В процессе ее осуществления 
решаются наиболее значимые вопросы 
административно-юрисдикционного про-
цесса: выяснение всех обстоятельств дела, 
квалификация содеянного, выбор вида и 
размера административного наказания, а 
также некоторые другие вопросы [9, с. 130-
131].
Ученый справедливо указывает на суще-

ственный недостаток, который имеет место 
в судебном административно-деликтном су-
допроизводстве в РФ. Действующая модель 
правосудия по делам об административных 
правонарушениях в первой инстанции ба-
зируется на множестве субъектов его осу-
ществления. Полномочиями рассматривать 
дела об административных правонаруше-
ниях в первой инстанции закон наделяет 
судей районных, гарнизонных военных, ар-
битражных судов и мировых судей.
Распределение подсудности между су-

дьями разных судов и мировыми судьями не 
основывается на едином критерии, создает 
сложности в разграничении их компетен-
ции. Не равномерна и их нагрузка при рас-
смотрении административных дел. Основ-
ной объем рассмотренных дел приходится 
на мировых судей, и их роль в осуществле-
нии административной юрисдикции все бо-
лее возрастает. Эти обстоятельства позво-
ляют рассматривать действующую систему 
судебно-административной юрисдикции 
как «пилотный» вариант в условиях неза-
вершенности формирования института ми-
ровых судей.
Таким образом, мы разделяем точку зре-

ния А.А. Петрухина о том, что отсутствие 
единого критерия при распределении под-
судности между судьями разных судов и ми-
ровыми судьями создает сложности в раз-
граничении их компетенции. В этом аспек-
те интересной выглядит гипотеза В.В. Сер-
дюка, который наряду с отраслевой специа-
лизацией и специализацией по субъектному 
признаку, выделяет в украинском судопро-
изводстве, так называемую, «внутреннюю» 
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специализацию судей в пределах одного ме-
жотраслевого суда. Данный феномен судеб-
ной практики предполагает специализацию 
представителей судебной власти – судей, ис-
ходя из установленных критериев распре-
деления судебных дел в конкретном судеб-
ном учреждении, и связан с решением дел 
определенных категорий, которые отнесе-
ны к юрисдикции данного суда [10, с. 8]. Та-
кое утверждение заслуживает поддержки и 
закрепления в действующем законодатель-
стве, исходя из колоссальной нагрузки на 
судей судов общей юрисдикции в процессе 
рассмотрения и разрешения дел об админи-
стративных правонарушениях.
Вторая группа. Комплексный научный 

анализ проблем теории и практики право-
творческой, правоприменительной и право-
охранительной деятельности по установ-
лению, поддержанию и развитию порядка 
управления осуществил В.Д. Плесовських в 
докторской исследовании «Порядок управ-
ления в Российской Федерации».
Исследователь отмечает, что порядок 

управления в качестве сложной, много-
аспектной, социально значимой политико-
правовой и организационно-правовой ка-
тегории требует исследования и в качестве 
объекта правового регулирования, и в каче-
стве объекта управленческого воздействия, 
и в качестве объекта охраны порядка» [11, 
с. 6].
Среди наиболее значимых, фундамен-

тальных положений диссертации, автором 
предложена административно-правовая 
концепция порядка управления. Данная 
концепция призвана, по мнению автора, 
для реализации мировоззренческой, ме-
тодологической основных и вспомогатель-
ных функций и подфункций. Механизм ад-
министративно-правового регулирования 
порядка управления рассматривается как 
совокупность административно-правовых 
средств и других правовых инструментов 
воздействия на общественные отношения, 
складывающиеся в процессе исполнитель-
но-распорядительной деятельности орга-
нов государственной власти [11, с. 11-12].
Заслуживает внимания и тот факт, что 

для формулирования дефиниций автором 
использованы «внешние» и «внутренние» 

признаки. Относительно «внешних» при-
знаков выстраивается следующий категори-
альный ряд: власть (государственная власть) 
– управление (государственное управление) 
– порядок управления. «Внутренние» при-
знаки включают «порядок управленческого 
нормотворчества», «порядок управленче-
ской деятельности», «порядок правовой ох-
раны». Порядок управления в методологи-
ческом плане анализируется на трех уров-
нях: как объект управленческого воздей-
ствия, объект административно-правового 
регулирования и объект правовой охраны.
Таким образом, В.Д. Плесовских иссле-

довал установленный порядок управления 
в качестве комплексного феномена, кото-
рый олицетворяет множественную совокуп-
ность составляющих на различных уровнях 
социальной организации общества – в поли-
тической, экономической, социальной сфе-
рах; порядок «во власти»; порядок внешних 
отношений властных структур с граждана-
ми и их объединениями и т.п.
В диссертационном исследовании «Ад-

министративно-правовое обеспечение уста-
новленного порядка в Украине органами 
внутренних дел» В.И. Марчук изложил 
научно-теоретическое обоснование содер-
жания и особенностей административно-
правового обеспечения установленного по-
рядка управления правоохранительными 
органами. В научной работе, на основе при-
менения совокупности методологических 
подходов, автор раскрыл сущность установ-
ленного порядка управления и его админи-
стративно-правового обеспечения, а также 
привел авторское определение этим поня-
тиям.
Заслуживает внимания проведенное ав-

тором соотношение понятий «установлен-
ный правопорядок» и «установленный по-
рядок управления», которые не являются по 
его мнению равнозначными. Под понятием 
«правопорядок» понимается достаточно ши-
рокая система общественных отношений, 
основанных на основе права и законности. 
Понятие «установленный правопорядок» и 
«установленный порядок управления» со-
относятся между собой как целое и частное. 
Первое имеет более широкое значение, а 
второе является его составной частью, без 
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обеспечения которой нельзя говорить о 
надлежащем уровне правопорядка в госу-
дарстве.
Таким образом, заключает автор, регу-

лирование административно-правовых от-
ношений в сфере установленного порядка 
управления достаточно перегружено, а вы-
явленные в КУоАП противоречия, мож-
но сгруппировать следующим образом: 1) 
статьи, которые по своему содержанию до-
полняют друг друга при регулировании 
тождественных административно-правовых 
отношений; для удобства они могут быть 
объединены в одну статью; 2) статьи, содер-
жание диспозиций которых в различных 
нормативно-правовых актах фактически 
одинаков, однако за их нарушение пред-
усматривается разная административная 
ответственность; 3) статьи, в которых выяв-
лены противоречия в диспозиции, что при-
водит при их применении к конкуренции 
или коллизии норм; 4) статьи, в которых 
выявлены противоречия в видах и разме-
рах санкций, что приводит к нарушениям 
справедливости и законности при назначе-
нии наказания [12, с. 191].
Исследованию проблем правового регу-

лирования и организации административ-
но-юрисдикционной деятельности право-
охранительных органов по выявлению и 
оформлению правонарушений против по-
рядка управления посвящена работа Ю.В. 
Фомина «Органы внутренних дел как субъ-
екты реализации законодательства об адми-
нистративной ответственности за посяга-
тельство на порядок управления».
В научной работе ученый не только 

предлагает авторское определение адми-
нистративных правонарушений против 
установленного порядка управления [13, 
с. 184-185], но и обращается к проблема-
тике административной ответственности 
за совершение этих правонарушений. В 
частности, Ю.В. Фомин доказывает, что 
такая ответственность представляет собой 
реализацию управленческих отношений, 
урегулированных правовыми нормами. Их 
участники призваны выполнять опреде-
ленные обязанности, но умышленно или 
по неосторожности не выполняют их или 
выполняют их с нанесением социально 

значимого (существенного) вреда (или ре-
ально создавая угрозу такого нанесения). 
Данный факт по своей природе является 
юридическим, в связи с чем специальные 
органы (должностные лица) от имени госу-
дарства применяют к нарушителям адми-
нистративные санкции, которые обязыва-
ют виновного претерпеть определенные 
негативные для него последствия, с целью 
восстановления нарушенного права по-
терпевшего, осуществления определен-
ного воспитательного воздействия на на-
рушителя и предупреждения подобных 
нарушений со стороны других участников 
управленческих отношений, и тем самым 
способствуя созданию условий для устой-
чивого правопорядка в сфере управления. 
Данное положение позволяет оценивать 
административную ответственность с двух 
позиций: как правовой институт, и как эле-
мент организации управления [13, с. 185].
Теоретический и практический интерес 

также имеет обоснование автором целесоо-
бразности разделения в нормативных пра-
вовых актах и   в юридической литературе 
понятий «охрана порядка управления» и 
«защита порядка управления», которые вы-
ступают отдельными и самостоятельными 
понятиями в сфере административно-пра-
вовых отношений по обеспечению органа-
ми исполнительной власти порядка управ-
ления, взаимно влияют и дополняют друг 
друга в соотношении как целое и частное 
[13, с. 185-186].
Таким образом, автор считает целесоо-

бразным разделять в нормотворческой де-
ятельности самостоятельные юридические 
понятия «охраны» и «защиты» порядка 
управления.
Среди немногих исследований, в кото-

рых рассматривались административно-
правовые аспекты ответственности за от-
дельные проступки против установленного 
порядка управления можно выделить ра-
боту Ю.А. Чаплинской «Административная 
ответственность за самоуправство» [14]. Од-
нако, учитывая то, что дела об администра-
тивных правонарушениях, ответственность 
за которые предусмотрена ст. 186 КУоАП, 
относятся к подведомственности админи-
стративных комиссий, считаем, что данная 
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научная работа не относится к предмету на-
стоящего исследования.
Учитывая криминогенную природу 

правонарушений против установленного 
порядка управления, их исследование в ад-
министративно-правовой науке на моногра-
фическом уровне почти не осуществлялись, 
как следствие, отсутствуют наработки про-
блем судебного рассмотрения дел в упомя-
нутой сфере. Но теоретики уголовно-право-
вой науки, напротив, активно занимались 
исследованием как отдельных преступле-
ний против установленного порядка управ-
ления, так и комплексными исследования-
ми в этой области права.
Одним из примеров этого утверждения 

служит докторская диссертация Г.Ф. По-
ленова, защищенная в 1971 году на тему: 
«Ответственность за преступления против 
порядка управления». По мнению автора, 
порядок управления – понятие довольно 
широкое, включающее в себя не только 
деятельность государственного аппарата, 
но и деятельность любых органов управ-
ления [15, c. 25]. В то же время автор ука-
зывает, что нормы главы Уголовного ко-
декса, устанавливающие ответственность 
за преступления против порядка управле-
ния, направлены исключительно на защи-
ту только государственного управления, 
поскольку, по его мнению, противоправ-
ные посягательства совершаются только 
в отношении деятельности государствен-
ных органов [15, c. 25]. Анализ историче-
ского и современного (на тот момент) раз-
вития юридической литературы, позволил 
Ф. Поленову сделать вывод, что понятие и 
виды преступлений против установленно-
го порядка управления претерпели значи-
тельные изменения в процессе эволюции 
законодательства в целом. Очень часто 
объединение в одну главу о преступлениях 
против порядка управления разных по ха-
рактеру и степени общественной опасно-
сти деяний не способствовало достижению 
желаемых результатов. В то время законо-
датель слишком поверхностно определял 
не только понятие преступлений против 
установленного порядка управления, но и 
порядок управления как родовой объект 
охраны [15, c. 32].

Еще одним ярким примером плодотвор-
ной деятельности ученых в области уголов-
ного права по исследованию установленно-
го порядка управления является доктор-
ская диссертация Г.А. Агаева «Преступле-
ния против порядка управления».
Теоретическая значимость научной 

работы А. Агаева заключается в осущест-
влении им комплексного монографическо-
го исследования теоретических проблем 
применения уголовного законодательства 
в сфере ответственности за преступления 
против порядка управления. Результаты ис-
следования делают определенный вклад в 
раздел науки уголовного права, изучающий 
преступления против порядка управления, 
а также в разделы, посвященные составам 
некоторых преступлений, а также в соответ-
ствующие разделы науки истории государ-
ства и права, изучающие деликтное законо-
дательство на разных этапах его развития.
Основанием включения в уголовное за-

конодательство норм, предусматривающих 
ответственность за посягательство на уста-
новленный порядок, по мнению ученого, 
является то обстоятельство, что любое об-
щество не может существовать без специ-
ального аппарата управления, характеризу-
ющегося выполнением особых функций. С 
целью обеспечения правопорядка государ-
ство наделяет своих представителей опре-
деленными полномочиями, основанными 
на принципе подчинения граждан их за-
конным распоряжениям. Четкая и слажен-
ная деятельность аппарата государственно-
го управления во многом зависит от уровня 
правового обеспечения. Деятельность аппа-
рата управления, учитывая ее социальную 
ценность, а также лица, осуществляющие 
ее, должны быть надежно защищены от 
преступных посягательств.
Ученый обратился к проблеме опреде-

ления понятия «порядок управления» и от-
метил, что преступления против порядка 
управления во всех предыдущих УК означа-
ли посягательства против нормальной дея-
тельности органов государственного управ-
ления, к которым принадлежали исполни-
тельные комитеты Советов, министерства, 
их подразделения и органы, а в соответ-
ствии с современной терминологией, осно-
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ванной на принципе разделения властей, 
указанные органы называются органами ис-
полнительной власти [16, с. 3-17].
В итоге считаем целесообразным вы-

сказать следующие соображения по пово-
ду историографии исследования судебного 
рассмотрения дел об административных 
правонарушениях, посягающих на установ-
ленный порядок управления:

– рассмотрение дел об административ-
ных правонарушениях исследовался учены-
ми как вид административно-юрисдикци-
онной деятельности суда (В.Н. Скавроник, 
А.А. Петрухин) и как главная стадия в рам-
ках производства по делам об администра-
тивных правонарушениях (А.В. Кузьменко, 
Г. Б. Супрун, С. С. Гнатюк), или админи-
стративно-деликтного производства (А.Н. 
Собовой, С.А. Короед).

– во всех исследованиях этой группы уче-
ными осуществляются отдельные и, по на-
шему мнению, удачные попытки раскрыть 
сущность и свойства административного су-
допроизводства, роль и место суда в системе 
органов, уполномоченных рассматривать 
дела об административных правонаруше-
ниях, статусе судей (судей) как субъектов 
административной юрисдикции, судебную 
компетенцию в осуществлении админи-
стративной юрисдикции, а также судебную 
практику рассмотрения дел об администра-
тивных правонарушениях и материально-
правовые и процессуальные особенности 
судебного рассмотрения таких дел.

– удачными следует признать попытки 
ученых упорядочить и систематизировать 
нормативные основы производства по де-
лам об административных правонарушени-
ях, однако, учитывая тот факт, что осущест-
вление таких попыток происходит в рамках 
действующего «архаического» администра-
тивно-деликтного законодательства, они 
носят несистемный, фрагментарный харак-
тер.

– несмотря на то, что в рамках теории го-
сударственного управления достаточно под-
робно исследованы технологические эле-
менты публичного управления, в качестве 
объекта правовой охраны установленный 
порядок управления исследован явно недо-
статочно. Наиболее удачными и многочис-

ленными оказались попытки ученых иссле-
довать установленный порядок управления 
в качестве объекта уголовно-правовой охра-
ны (Г.Ф. Поленов, Г.А. Агаев, А.В. Кошкин), 
в свою очередь, административно-правовая 
наука изучала порядок управления в основ-
ном фрагментарно (В.И. Марчук, Ю.В. Фо-
мин, Ю.А. Чаплинская), исключением из 
этого правила может служить исследование 
В.Д. Плесовских, с той лишь поправкой, что 
многие положения этой работы являются 
устаревшими.
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SUMMARY 
In the article the analysis of monographic 

researches of leading domestic and foreign 
scientists on problems of judicial consideration of 
cases about administrative offenses, encroaching 
on the established order of management is made. 
For a more in-depth study of the outlined problems, 
the author divided the object of research into two 
groups. The fi rst group is devoted to determining 
the place and role of courts among subjects of 
administrative jurisdiction, as well as procedural 
aspects of judicial review of cases of administrative 
violations. The second group of works reveals 
the nature of the order of management and its 
properties as an object of legal protection. The 
essence and properties of administrative legal 
proceedings are revealed. The role and place 
of the court in the system of bodies authorized to 
consider cases of administrative violations has been 
clarifi ed. The characteristic of the status of judges 
as subjects of administrative jurisdiction is given. 
Judicial practice is analyzed on the results of the 
consideration of cases of administrative violations
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В статье анализируется объем полномо-
чий государственных исполнителей и частных 
исполнителей, институт которых в Украине 
существует с 2016 года. Доказано, что объем 
полномочий государственных исполнителей 
значительно больше чем объем полномочий 
частных исполнителей. Установлено, что 
основной проблемой такого разделения полно-
мочий является неурегулированность вопроса 
страхового взноса, ведь частный исполнитель 
не может осуществлять принудительное ис-
полнение решений, если он не получает стра-
хового взноса. Его труд не будет оплачена и 
он будет работать с убытками. Предложено 
отдельные изменения в законодательство с 
целью уравнивания объема полномочий госу-
дарственных исполнителей и частных испол-
нителей.
Ключові слова: державні виконавці, приватні 

виконавці, виконавче провадження, страховий вне-
сок, обсяг повноважень державних виконавців та 
приватних виконавців 
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ÓÄÊ 342.951

Метою статті є аналіз повноважень дер-
жавних та приватних виконавців, встанов-
лення підстав, на яких ці повноваження 
поділено та вироблення пропозиції щодо 
зрівняння їх.

Стан висвітлення проблеми
Питання про поділ повноважень дер-

жавних та приватних виконавців в юридич-
ній літературі детально ще не розглядалося 
у зв’язку з тим, що взагалі питання діяльнос-
ті державних та приватних виконавців пев-
ною мірою не аналізувалося. Гришко О.М. 
у своєму дисертаційному дослідженні роз-
глядає статус органів та осіб, які здійснюють 
примусове виконання рішень судів і рішень 
інших органів [1]. Разом з тим питання про 
обсяг повноважень приватних виконавців 
та державних виконавців він не розглядає. 
Макушев П.В., який розглядав адміністра-
тивно-правовий статус Державної виконав-
чої служби у своїй роботі у 2017 році взагалі 
не пише і не говорить про приватних вико-
навців, проте законодавство вже було зміне-
но [2]. Марченко М., який розглядав історію 
приватних виконавців, взагалі не говорить 
про компетенцію приватних виконавців [3]. 
Самілік Л.О., Розмаїта В. В., які також роз-
глядали питання про приватних виконавців 
у своїй статті, не визначають чітко, чому у 
державних виконавців обсяг компетенції 
є більшим [4]. В цілому зазначене питання 
має бути піддане детальному аналізу, але 
окремі аспекти визначаються у даній статті.

Постановка проблеми
В Україні на сьогодні діє система зміша-

ного примусового виконання рішень судів та 
інших державних органів, яка сформована 
після прийняття Верховною Радою України 
ряду законодавчих актів. Тобто в зазначено-
му правовому поліцейські діють як державні 
так і приватні виконавці. Разом з тим зако-
нодавством передбачено, що повноваження 
державних і приватних виконавців є різни-
ми. При цьому не передбачається періоду, 
коли ці повноваження зрівняються. 
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Виклад основних положень
В законодавстві України та в юридичній 

 літературі немає чіткої класифікації видів 
виконавчого провадження. Разом з тим кла-
сифікацію видів такого провадження можна 
провести аналізуючи Закон України «Про 
виконавче провадження» [5]. 
Для класифікації виконавчого прова-

дження перш за все необхідно визначити 
критерії їх класифікації. Класифікація про-
ваджень може бути ключовим аспектом для 
визначення обсягу повноважень приватних 
виконавців та державних виконавців. од-
нією з підстав можна запропонувати поділ 
проваджень на майнові та немайнові. Разом 
з тим серед майнових проваджень виокрем-
лено провадження, які спрямовані безпосе-
редньо на майно боржників, та такі які спря-
мовані на кошти боржників. Проводиться 
поділ проваджень також за суб’єктами, які 
є боржниками: це фізичні та юридичні осо-
би, державні і недержавні установи та інші 
суб’єкти
В залежності від видів суб’єктів, стосов-

но яких має проводитися виконавче про-
вадження проведено і поділ в законодавстві 
компетенції державних та приватних вико-
навців. 
Приватні виконавці не можуть здійсню-

вати виконання рішень, які стосуються не-
майнових проваджень, за винятком про-
ваджень стосовно поновлення на роботі, а 
також проваджень в яких стороною, стягу-
вачем чи боржником є державні чи кому-
нальні органи. 
Чіткого роз’яснення чому проведено та-

кий поділ в законодавстві України немає. 
Підставою для такого поділу компетенції 
державних та приватних виконавців є те, що 
приватні виконавці перед тим, як виносити 
постанову про прийняття рішення стосовно 
примусового виконання постанов та ухвал 
судів повинні отримувати страховий внесок, 
адже для приватного виконавця виконання 
кожного рішення є предметом його заробіт-
ку. Проте ні державні ні приватні установи 
не мають відповідних статей у своєму бю-
джеті, які б передбачали виплату страхових 
сум приватним виконавцям. Що стосується 
більшості видів немайнових проваджень, 
наприклад, відібрання дитини, вселення 

або виселення боржника та стягувача, то 
тут також вступає в дію питання страхового 
внеску, адже в основному такі провадження 
стосуються досить складних правовідносин, 
що регулюються нормами не тільки цивіль-
ного, але й сімейного та кримінального пра-
ва. 
Таким чином основною підставою для 

зменшення обсягу повноважень приватних 
виконавців є проблема страхового внеску. 
Приватні виконавці також не можуть 

виконувати рішення про примусове стяг-
нення коштів, коли однією зі сторін ви-
ступає держава або іноземні суб’єкти. В 
даному випадку також ставиться питання 
про внесення страхового внеску, але хто 
має вносити цей внесок не визначено. Крім 
того державні виконавці є державними 
службовцями і в разі несвоєчасного чи не-
правильного виконання вони притягують-
ся до відповідальності.
Крім того законодавець прямо вказав, 

питання про виконання рішення щодо кон-
фіскації майна проводиться тільки держав-
ними виконавцями. Це пов’язане з тим, що 
приватні виконавці при виконанні таких 
рішень не можуть отримати ні авансовий 
платіж ні інші виплати, які передбачені за-
конодавством.
Конфіскація майна передбачає перш за 

все його вилучення та переміщення на пев-
ні відстані. Це неможливо здійснити приват-
ному виконавцю, адже він повинен платити 
державним чи іншим органам за перевезен-
ня майна. Таким чином вартість даного ви-
конавчого провадження зростає. Необхідно 
врахувати той факт, що конфісковане майно 
повинно зберігатися в певному місці. Для 
приватного виконавця вирішення цього 
питання становить проблеми, оскільки він 
також повинен шукати приміщення та осіб, 
які повинні зберігати конфісковане майно. 
Вимагає певних витрат і реалізація конфіс-
кованого майна, яка може здійснюватися 
державними виконавцями протягом досить 
довгого періоду, в той час як приватні вико-
навці цього дозволити собі не можуть, адже 
вони матимуть збитки.
Таким чином ми маємо поділ виконав-

чого провадження і відповідно поділ повно-
важень державних і приватних виконавців.
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Вирішення зазначеного питання у ближ-
ній перспективі не виявляється можливим, 
проте можна запропонувати певні шляхи 
зрівняння обсягу повноважень державних 
виконавців та приватних виконавців.

Висновки
З метою зрівняння повноважень дер-

жавних виконавців та приватних виконав-
ців можна запропонувати наступні кроки 

1. Питання страхового внеску для 
приватних виконавців може бути вирішене, 
коли всі стягувачі будуть платити страхо-
ві внески до централізованого фонду, який 
має бути створений при Раді приватних ви-
конавців. В такому випадку приватні вико-
навці можуть спокійно виконувати рішення 
немайнового характеру і не вимагати відпо-
відного внеску від стягувачів у немайнових 
провадженнях

2. Для того щоб урівняти права дер-
жавних та приватн их виконавців і виконан-
ні рішень, коли стягувачем чи боржником 
є держава, державні чи комунальні підпри-
ємства, установи та організації, мабуть треба 
передбачити в бюджеті даних підприємств, 
установ та організацій відповідних витрат 
на випадок виникнення ситуацій з примусо-
вого виконання рішень. 

3. Приватні виконавці з часом, коли 
їхня кількість збільшиться можуть вирішу-
вати питання про оренду відповідних при-
міщень, які будуть оплачуватися за рахунок 
страхових внесків. Дані приміщення в по-
дальшому можуть використовуватися для 
зберігання майна
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SUMMARY 
The article analyzes the scope of the powers 

of state executives and private performers, whose 
institute exists in Ukraine from 2016. It is proved 
that the volume of the powers of state executors is 
much larger than the volume of powers of private 
performers. It is established that the main problem 
of such division of powers is the unsettled issue of 
insurance premium, since a private executor can 
not enforce decisions if he does not receive an 
insurance premium. His work will not be paid 
and he will work with losses. Some changes to the 
legislation are proposed in order to equalize the 
powers of state executives and private performers.

АНОТАЦІЯ 
У статті аналізується обсяг повноважень 

державних виконавців та приватних виконав-
ців, інститут яких в Україні існує з 2016 року. 
Доведено, що обсяг повноважень державних 
виконавців є значно більшим ніж обсяг повно-
важень приватних виконавців. Встановлено, 
що основною проблемою такого поділу повно-
важень є неврегульованість питання щодо 
страхового внеску, адже приватний викона-
вець не може здійснювати примусове вико-
нання рішень, якщо він не отримує страхового 
внеску. Його праця не буде оплачена і він буде 
працювати зі збитками. Запропоновано окре-
мі зміни в законодавство з метою зрівняння 
обсягу повноважень державних виконавців та 
приватних виконавців 
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Â²Ä×ÓÆÅÍÍß

В статье проанализирована история ор-
ганизации обеспечения обеспечения экологиче-
ской безопасности в Чернобыльской зоне от-
чуждения .. Доказано, что законодательство, 
которое принималось с целью обеспечения эко-
логической безопасности в зоне отчуждения 
принималось хаотично и как результат мно-
го правовых норм которые в настоящее время 
уже не актуальны, а другие устарели. Часть 
нормативных актов было принято еще в Со-
ветском Союзе, а та часть, которая принима-
лась в Украине является неполной. Одним из 
главных вопросов является подчинение самой 
зоны отчуждения и его переподчинения тече-
ние нескольких лет. Высказаны предложения 
по совершенствованию системы управления 
в Чернобыльской зоне отчуждения, прежде 
всего путем четкого разграничения функций, 
распределения полномочий между органами 
государственного регулирования в этой сфере. 
Предложено также создание эффективной 
системы управления путем внедрения передо-
вых достижений науки и техники, создания 
в области благоприятного инвестиционного 
климата.
Ключові слова: екологічна безпека, зона відчу-

ження, нормативні акти, розмежування функцій, 
забезпечення екологічної безпеки 

 Êîæåì’ÿêà ²ãîð Âîëîäèìèðîâè÷ - àñï³ðàíò Ì³æðåã³îíàëüíî¿ àêàäåì³¿ 
óïðàâë³ííÿ ïåðñîíàëîì

необхідність у дослідженні повноважень 
спеціальних органів, що здійснювали ад-
міністративно-правове регулювання на ра-
діаційно-забруднених територіях, аналізі 
змін адміністративно-правового статусу в 
динаміці, що в свою чергу сприяло б ви-
робленню більш ефективних шляхів вдо-
сконалення організації забезпечення еко-
логічної безпеки в Чорнобильській зоні 
відчудження. Актуальність цього питання 
зумовлюється ступенем важливості резуль-
тативного адміністративно-правового регу-
лювання у процесі ліквідації наслідків Чор-
нобильської катастрофи. 

Аналіз останніх досліджень та публі-
кацій

Теоретичним підґрунтям для дослі-
дження стали наукові праці таких провід-
них вчених, як: В.Б. Авер’янов, В.І. Ан-
дрейцев, Г.І. Балюк, Н.В. Барановська, 
А.Л. Брейкун, М.М. Бринчук, Ю.П. Битяк, 
В.Ф. Дутчак, О.В. Головкін, О.В. Зайчук, 
В.М. Комарницький, Ю.В. Кочетков, В.І. Сі-
ряк, О.М. Федевич, Ю.С. Шемшученко та 
ін. Разом з тим, наукові дослідження орга-
нізації забезпечення екологічної безпеки в 
Чорнобильській зоні відчуження в ретро-
спективному аспекті до цього часу не на-
були системного та цілісного характеру. У 
зв’язку з цим, зазначена проблематика по-
требує подальшого комплексного аналізу і 
вироблення пропозицій для вдосконалення 
адміністративно-правового статусу органів 
управління, діяльність яких спрямована на 

Актуальність теми
Законодавство про функціонування 

Чорнобильської зони відчуження, яке про-
тягом тривалого часу було спрямоване на 
стабілізацію існуючого стану, потребує 
суттєвого удосконалення. Зокрема, існує 
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забезпечення екологічної безпеки в Чорно-
бильській зоні відчуження.

Мета (завдання) дослідження: здій-
снення аналізу генезису адміністративно-
правового статусу органів, що здійснювали 
адміністративно-правове регулювання на 
радіаційно-забруднених територіях, вста-
новлення позитивних і негативних рис, а 
також пошук шляхів вдосконалення про-
цесу здійснення адміністративно-правового 
регулювання діяльності органів управління 
у цій сфері.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження

Особливість виконавчої влади серед гі-
лок державної влади полягає в тому, що 
саме у процесі її реалізації відбувається ре-
альне втілення в життя законів та інших 
нормативних актів держави, практичне за-
стосування всіх важелів державного регулю-
вання й управління важливими процесами 
суспільного розвитку [1, с.8]. Перш за все, 
слід зазначити, що державна виконавча вла-
да реалізується у тій чи іншій сфері за по-
середництвом великої кількості органів, од-
нак обмежений обсяг цього дослідження до-
зволяє зупинитися лише на аналізі органів 
так званої спеціальної компетенції.
Адміністративно-правове регулювання 

суспільних відносин у сфері ліквідації на-
слідків Чорнобильської катастрофи розпо-
чалося 26 квітня 1986 року. Статус та компе-
тенція спеціальних державних органів, що 
мали безпосередньо здійснювати державну 
політику у вказаній сфері, неодноразово 
зазнавали змін, що, очевидно, негативно 
впливало на ефективність відповідного ад-
міністративно-правового регулювання.
Одразу після аварії 26 квітня 1986 року 

Розпорядженням Ради Міністрів СРСР № 
830 було створено Урядову комісію з розслі-
дування причин та ліквідації наслідків аварії 
на Чорнобильській АЕС, що стала першим 
спеціальним органом влади у сфері ліквіда-
ції наслідків Чорнобильської катастрофи.
Зважаючи на планетарний масштаб ка-

тастрофи, розгляд і вирішення відповід-
них проблем і питань був зосереджений 
на найвищому загальнодержавному рівні. 

Так, 29 квітня 1986 була утворена Опера-
тивна група Політбюро ЦК КПРС з питань, 
пов’язаних з ліквідацією наслідків аварії 
на ЧАЕС. Оперативна група в повній мірі 
визначала весь перелік заходів, що повинні 
були здійснюватися Комісією і таким чи-
ном брала активну участь в здійсненні 
адміністративно-правового регулювання 
в сфері подолання наслідків аварії. Безпо-
середню ж організацію та здійснення всіх 
заходів в зоні техногенної катастрофи було 
покладено на Комісію з розслідування при-
чин та ліквідації наслідків аварії на Чорно-
бильській АЕС, яка очолила всю складну 
організаційну структуру найрізноманітні-
ших інституцій, що брали участь в ліквіда-
ції наслідків аварії. Таким чином, комісія 
в своїй діяльності користувалася надзви-
чайно широким колом повноважень, всі 
формування та організаційні утворення в 
районі аварії були їй безпосередньо підпо-
рядковані, що, безумовно, було позитив-
ним аспектом існуючої тоді адміністратив-
ної-командної системи управління. Резуль-
тати Роботи Урядової комісії в цілому були 
позитивно оцінені як всередині країни, так 
і за її межами.
В Україні, хоча і з деяким запізненням, 

також було утворено систему кореспондую-
чих загальнодержавним структур. 3 травня 
1986 року почала працювати оперативна 
група Політбюро ЦК Компартії України, дії 
якої координувалися з центральними орга-
нами влади. Крім того, відповідно до Поста-
нови Верховної Ради Української РСР від 1 
серпня 1990 року «Про невідкладні заходи 
щодо захисту громадян України від наслід-
ків Чорнобильської катастрофи» було утво-
рено тимчасову депутатську комісію Верхо-
вної ради Української РСР для розслідуван-
ня комплексу подій, пов’язаних з аварією на 
Чорнобильській АЕС.
На жаль, далеко не всі пропозиції з місць, 

що базувались на емпіричному знанні про-
блематики, враховувалися при прийнятті 
рішень. Крім того, вказівки «з центру» дуже 
часто містили загальні, неконкретизовані 
положення. На думку багатьох фахівців, при 
правильному адміністративному управлінні 
і встановленні спеціального адміністратив-
но-правового режиму зони надзвичайної 
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екологічної ситуації багато людських життів 
вдалося б врятувати.
Наступним етапом розвитку системи ад-

міністративно-правового регулювання на 
території зони відчуження було створення 
Державного комітету УРСР по захисту на-
селення від наслідків аварії на Чорнобиль-
ській АЕС, діяльність якого була спрямо-
вана на розв’язання всього комплексу про-
блем щодо ліквідації наслідків зазначеної 
аварії. До складу Комітету входив спеціаль-
ний підрозділ – Адміністрація зони, що по-
винна була організовувати і координувати 
всі заходи на території зони відчуження, 
вирішувати питання їх фінансування, охо-
рони громадського порядку і здоров’я лю-
дей. Однак, компетенція Адміністрації зони 
відчуження поширювалася лише на 30-кіло-
метрову зону, що, на превеликий жаль, було 
лише незначною частиною тих територій, 
що постраждали внаслідок катастрофи (так, 
за офіційними даними аварія призвела до 
забруднення більше 145 тис. кв. км терито-
рії України, Білорусі та Російської Федера-
ції. Внаслідок Чорнобильської катастрофи 
постраждало біля 5 млн. людей, забрудне-
но радіоактивними нуклідами близько 5 
тис. населених пунктів України, Білорусі та 
Росії [2, с.37-42, 3, с.2]). Крім того, в право-
вому статусі цього органу існував ще один 
важливий недолік, що не давав йому змоги 
належним чином здійснювати спеціальне 
адміністративно-правове регулювання – в 
Адміністрації зони відчуження не було по-
вноважень стосовно видачі обов’язкових 
до виконання нормативно-правових актів, 
правових засобів, необхідних для здійснен-
ня нею своїх завдань.
Політичні зміни 1991 року та наступний 

розпад Радянського Союзу призвели до сут-
тєвих змін в українській правовій системі. 
Що стосується адміністративного забезпе-
чення екологічної безпеки, Україна успад-
кувала радянську модель централізованого 
правового регулювання за відсутності чіт-
кого розподілу повноважень, а відповідно 
– і відповідальності. На жаль, цей спадок за 
великим рахунком продовжує бути тягарем 
для української державності і до цього часу.
На початку 90-х років відбулася ре-

структуризація системи органів державної 

влади, і у подальшому Адміністрація зони 
відчуження стала підпорядковуватися Мі-
ністерству України з питань надзвичайних 
ситуацій та у справах захисту населення від 
наслідків Чорнобильської катастрофи. 
Кабінет Міністрів України 24.12.1991 ви-

дав Постанову «Питання Адміністрації зони 
відчуження земель, радіаційно-забрудне-
них внаслідок Чорнобильської катастрофи» 
№374, якою зобов’язав профільне міністер-
ство затвердити положення про Адміністра-
цію зони відчуження. Попри це, з часу пер-
шої правової норми, що вимагала затвер-
дити Положення про даний орган влади, 
до моменту його появи 04.08.1998 згідно з 
наказом Міністерства України з питань над-
звичайних ситуацій та у справах захисту на-
селення від наслідків Чорнобильської ката-
строфи «Про затвердження Положення про 
Адміністрацію зони відчуження і зони без-
умовного (обов’язкового) відселення МНС 
України», пройшло більше 7-ми років. Ад-
міністрація зони відчуження отримала ста-
тус юридичної особи, її повноваження стали 
поширюватися як на зону відчуження, так 
і на зону безумовного (обов’язкового) відсе-
лення. Крім того, у Адміністрації зони від-
чуження з’явилися реальні повноваження 
щодо впливу на суспільні відносини та шля-
хи організації своєї діяльності. 
Однак, на думку вітчизняних науковців, 

не було чітко врегульовано правовий режим 
зони відчуження та органів управління нею. 
З одного боку, Адміністрація зони стала 
юридичною особою, а з іншого – мала ста-
тус підрозділу МНС, тому виникла колізія, 
а саме наявність юридичної особи (Адміні-
страції зони) у складі іншої юридичної осо-
би (міністерства), що суперечило законодав-
ству [4, с.11].
У наступній редакції Положення 2000 

року сфера компетенції Адміністрації була 
розширена внаслідок включення до її скла-
ду значного переліку повноважень комплек-
сного характеру, що ставило її за ступенем 
впливу на суспільні відносин нарівні з цен-
тральними органами державної влади. Ад-
міністрація повинна була забезпечувати на-
лежне адміністративно-правове регулюван-
ня досить значного обсягу суспільних відно-
син. Такого комплексного та різносторон-
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нього переліку функцій не мав жоден суб’єкт 
адміністративно-правового регулювання на 
рівні центральних органів виконавчої влади 
[5, с.2]. Разом з тим, обмеженість фінансових 
та кадрових ресурсів різко зменшувала мож-
ливість здійснення ефективного регулюван-
ня, контролю та нагляду, а як наслідок – ви-
конання відповідних завдань.
Крім того, внаслідок прийняття редакції 

Положення про Адміністрацію зони відчу-
ження 2000 року, аналізований орган влади 
був позбавлений ряду повноважень, зокре-
ма, щодо здійснення нагляду і контролю за 
виконанням заходів з ліквідації наслідків 
аварії, а також за додержанням вимог чин-
ного законодавства підприємствами і орга-
нізаціями, що діють на території зон, тощо. 
Тобто, незважаючи на розширення сфери 
компетенції і кола завдань, що ставилися 
перед Адміністрацією, правові можливості 
їх виконання і досягення були суттєво зву-
жені.
З урахуванням того, що Україна протя-

гом майже всього часу своєї історії була пре-
зидентсько-парламентською республікою, а 
також задля констатації факту надважливос-
ті питань забезпечення екологічної безпе-
ки в Чорнобильській зоні відчуження, слід 
згадати, що Указом Президента України від 
25.04.2001 № 281 було запроваджено інсти-
тут Постійного представника Президента 
України на Чорнобильській АЕС. У подаль-
шому, згідно з Положенням про Представ-
ника Президента України на Чорнобиль-
ській АЕС, затвердженим Указом Прези-
дента України № 120/200 від 19.02.2017, 
вказана особа представляла главу держави 
у відносинах з органами державної влади, 
органами місцевого самоврядування, під-
приємствами, установами та організаціями 
з питань, що виникають у зв’язку зі зняттям 
з експлуатації Чорнобильської АЕС, пере-
творенням четвертого енергоблоку цієї АЕС 
на екологічно безпечну систему, а також з 
питань забезпечення соціального захисту 
персоналу Чорнобильської АЕС та жителів 
міста Славутич. Однак, Указом Президента 
України від 09.11.2007 № 1079/2007 вказану 
інституцію було ліквідовано.
Внаслідок здійснення реорганізації в 

системі органів державної влади в нашій 

країні можна виділити ще один етап у про-
цесі історико-правового розгляду правово-
го статусу спеціальних органів державної 
влади, що здійснювали адміністративно-
правове регулювання на території Чор-
нобильської зони відчуження. Відповідно 
до положень Указу Президента України 
«Про оптимізацію системи центральних 
органів виконавчої влади» від 9 грудня 
2010 року № 1085/2010, в нашій державі 
утворювалося Державне агентство України 
з управління зоною відчуження. У по-
д альшому 28 березня 2011 року Кабінетом 
Міністрів було видано Постанову N 346 
«Про ліквідацію урядових органів», що кон-
кретизувала положення названого Указу 
Президента. Згідно з п.1 Постанови №346 
Адміністрація зони відчуження і зони без-
умовного (обов’язкового) відселення була 
ліквідована, а нормативні акти, якими вста-
новлювався її правовий статус, втрачали 
чинність. 6 квітня 2011 року Указом Пре-
зидента №393/2011 було затверджено По-
ложення про Державне агентство України з 
управління зоною відчуження, яке забезпе-
чує реалізацію державної політики у сфері 
управління зоною відчуження і зоною без-
умовного (обов’язкового) відселення, а та-
кож інших пов’язаних з нею сферах. На цей 
час агентство діє на підставі Положення, 
затвердженого Постановою Кабінету міні-
стрів України від 22 жовтня 2014 року. До 
основних завдань агентства належить реалі-
зація державної політики у сфері управлін-
ня зоною відчуження і зоною безумовного 
(обов’язкового) відселення, подолання на-
слідків Чорнобильської катастрофи, зняття 
з експлуатації Чорнобильської АЕС та пере-
творення об’єкта «Укриття» на екологічно 
безпечну систему, а також здійснення дер-
жавного управління у сфері поводження з 
радіоактивними відходами. На відміну від 
своїх «попередників», діяльність агентства 
переорієнтовано на постійне підвищення 
якості управління в сфері подолання наслід-
ків Чорнобильської катастрофи, створення 
умов для творчого, мотивованого, прозоро-
го та відповідального підходу при реалізації 
програм виробничої діяльності, міжнарод-
ної технічної допомоги, а також на вико-
рінення проявів корупції, бездіяльності та 



Äèñêóñ³¿, îáãîâîðåííÿ

208Ïðàâî.ua ¹ 2, 2016

неефективного використання бюджетних 
коштів.

Висновки
Аналіз ґенези адміністративно-право-

вого статусу спеціально уповноважених ор-
ганів в Чорнобильській зоні відчуження у 
сфері забезпечення екологічної безпеки дає 
підстави зробити висновок про те, що най-
важливішими напрямками її забезпечення 
мають стати подальша робота над удоско-
налення системи управління в Чорнобиль-
ській зоні відчуження, перш за все шляхом 
чіткого розмежування функцій, розподілу 
повноважень між органами державного ре-
гулювання в цій сфері. Необхідними є ство-
рення ефективної системи управління шля-
хом впровадження передових досягнень 
науки і техніки, створення в галузі сприят-
ливого інвестиційного клімату. Разом з тим, 
на сучасному етапі політика держави у галу-
зі адміністративно-правового забезпечення 
екологічної безпеки в Чорнобильській зоні 
відчуження залежить не тільки від її втілен-

ня у діяльності органів управління, але й від 
рівня правосвідомості та екологічної культу-
ри суспільства.
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SUMMARY 
The article analyzes the history of the 

organization of ensuring the provision of 
environmental safety in the Chernobyl exclusion 
zone. It is proved that the legislation adopted to 
ensure environmental safety in the exclusion zone 
was chaotic and as a result there are many legal 
norms that are not relevant at present and others 
outdated. Part of the normative acts was adopted 
in the Soviet Union, and the part adopted in 
Ukraine is incomplete. One of the main issues is 
the subordination of the exclusion zone itself and 
its re-subordination for several years. Proposals on 
improving the management system in the Chernobyl 
Exclusion Zone, in particular through a clear 
separation of functions, distribution of powers 
between the state regulatory bodies in this area, are 
expressed. It is also proposed to create an effective 
management system by introducing advanced 
science and technology, creating favorable 
investment climate in the industry.

АНОТАЦІЯ 
У статті проаналізовано історію органі-

зації забезпечення забезпечення екологічної 
безпеки в Чорнобильській зоні відчуження.. 
Доведено, що законодавство, яке приймалося 
з метою забезпечення екологічної безпеки в 
зоні відчуження приймалося хаотично і як ре-
зультат є багато правових норм які на даний 
час вже не є актуальними, а інші застаріли. 
Частина нормативних актів була прийнята 
ще в Радянському Союзі, а та частина, яка 
приймалась в Україні є неповною. Одним з го-
ловних питань є підпорядкування самої зони 
відчуження та його перепідпорядкування 
протягом кількох років. Висловлено пропози-
ції щодо удосконалення системи управління в 
Чорнобильській зоні відчуження, перш за все 
шляхом чіткого розмежування функцій, роз-
поділу повноважень між органами державного 
регулювання в цій сфері. Запропоновано та-
кож створення ефективної системи управлін-
ня шляхом впровадження передових досягнень 
науки і техніки, створення в галузі сприятли-
вого інвестиційного клімату.
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В статье исследованы отдельные вопросы 
современных концепций доказывания, места 
и значения оценки доказательств и аргумен-
тации в доказывании. Автором рассмотрены 
процедуры доказывания и опровержения в де-
ятельности защитника при решении вопроса 
о применении меры пресечения. Обоснована 
необходимость внесения изменений в УПК 
Украины в части норм, которые регламенти-
руют процесс доказывания. 

Ключові слова: доказування, оцінка доказів, ар-
гументація, доведення, спростування, захисник, за-
побіжний захід.

 ÃÓÍ×ÅÍÊÎ Îëåêñàíäð Âàäèìîâè÷ - àäâîêàò
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чення та місце у доказуванні є недостатньо 
дослідженими.
Метою статті є досягнення наукового 

результату у вигляді теоретично обґрун-
тованих положень щодо оцінки доказів і 
аргументації у діяльності захисника при 
вирішенні питання про застосування запо-
біжного заходу, а також надання на їх основі 
пропозицій із вдосконалення чинного зако-
нодавства. 
У КПК України доказування представ-

лено «класичною» для вітчизняного кримі-
нального процесу формулою – збирання, 
перевірка та оцінка доказів. Втім, сьогодні 
процесуалісти справедливо зазначають, що 
доказування складається не тільки з визна-
чених у КПК України процедур. Зокрема, 
вчені виділяють формування, отримання, 
використання доказів [1, с. 282; 2, с. 71]. 
У самому кримінальному процесуально-

му законі використовуються такі терміни, 
що стосуються доказів та доказування, як 
«подання доказів» (ч. 2 ст. 22, ч. 3 ст. 93), 
«доведення» (ст. 22) , «дослідження» доказів 
та їх джерел (ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 89, ст. 94, ч. 
6 ст. 99, ст. ст. 266, 319, 322, 339, 349, 357 
– 360, 364, 370, 386, 394, 396, 404, 410, 411, 
433, 466, 531 та ін.). Наприклад, відповідно 
до ст. 22 КПК України, яка закріплює заса-
ду змагальності та свободу в поданні ними 
суду своїх доказів у доведенні перед судом їх 
переконливості. Отже, наряду із доказуван-
ням та доказом фактично нормативно закрі-
плена процедура доведення, в основі якої 
лежать не тільки докази, а доводи.

Оцінка доказів і аргументація відіграють 
важливу роль у діяльності захисника при 
вирішенні питання про обрання запобіжно-
го заходу. Ефективність у представленні та 
відстоюванні адвокатом правової позиції на 
цьому етапі залежить не тільки від достат-
ності доказів у його арсеналі, а і від розумін-
ня, навичок оцінки доказів та правової ар-
гументації, за допомогою якої вирішується 
процесуальний спір. 
Докази і доказування як одна з основних 

категорій кримінального процесу досліджу-
ються у роботах багатьох вчених-процесуа-
лістів. Окремі аспекти правової аргумента-
ції у кримінальному процесі висвітлювалися 
такими вченими, як О.С. Александров, В.В. 
Вапнярчук, В.П. Гмирко, В.О. Новицький, 
М.А. Погорецький, М.Є. Шумило. Нато-
мість, аргументація у діяльності суб’єктів 
кримінального провадження, її зміст, зна-
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М.А. Погорецький визначає процес до-
казування як отримання і використання 
доказів, визначаючи другий елемент як ді-
яльність, яка «полягає в оперуванні доказа-
ми, у встановленні на їх підставі обставин, 
що мають значення для кримінального про-
вадження, в обґрунтуванні доказами своєї 
правової позиції сторонами кримінального 
провадження, в обґрунтуванні відповідних 
процесуальних рішень уповноваженими 
суб’єктами…» [2, с. 71].
М. Є. Шумило вказує, що доказування є 

основною формою пізнання у кримінально-
му судочинстві, яке відбувається відповідно 
до окресленої процедури й відображає гно-
сеологічні, правові і психологічні закономір-
ності встановлення винуватості або невину-
ватості особи у вчиненні злочину [3, с. 118].
Вчені також справедливо підкреслюють, 

що «Безумовно, доказування в кримінально-
му провадженні має певні особливості, які 
полягають в тому, що суб’єкти пізнання-до-
казування мають не тільки отримати певні 
знання, а й забезпечити їм публічний харак-
тер, надати їм такі якості, які дозволяють ін-
шим впевнитись в достовірності отриманих 
знань» [4, с. 7].
Не вступаючи до дискусії про кримі-

нальне процесуальне доказування, слід 
констатувати, що на теперішній час у на-
уці кримінального процесу формується нова 
концепція доказування, в якій ця діяльність 
розглядається як більш комплексний, бага-
тоелементний та складний процес, аніж у 
визначеній КПК України структурі. 
Доказування для різних суб’єктів має 

свою мету, яка пов’язана із функціями, які 
виконує той чи інший суб’єкт доказування. 
Вважаємо, що не потрібно додатково аргу-
ментувати, що мета доказування для про-
курора та для захисника буде різною, зале-
жатиме від обраної правової позиції. І хоча 
сторони можуть оперувати одними і тими ж 
фактичними даними, їх інтерпретація, ви-
користання доказів у доведенні своєї право-
вої позиції можуть бути кардинально проти-
лежними. 
У ст. 94 КПК України зазначається, що 

«Слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд за 
своїм внутрішнім переконанням, яке ґрун-
тується на всебічному, повному й неуперед-

женому дослідженні всіх обставин кримі-
нального провадження, керуючись законом, 
оцінюють кожний доказ з точки зору належ-
ності, допустимості, достовірності, а сукуп-
ність зібраних доказів - з точки зору достат-
ності та взаємозв’язку для прийняття відпо-
відного процесуального рішення». На нашу 
думку, таке нормативне тлумачення оцінки 
доказів є звуженим. Представляючи свою 
правову позицію під час вирішення питання 
про обрання запобіжного заходу, захисник 
надає свою оцінку доказам, аргументуючи 
обрану правову позицію. І.В. Гловюк об-
ґрунтовано зазначає, що здійснювана кри-
мінально-процесуальна функція або функції 
є напрямками кримінально-процесуальної 
діяльності, які визначають характер кри-
мінально-процесуальної діяльності і харак-
теризуються наявністю власних завдань, 
на досягнення яких спрямована діяльність 
суб’єктів відповідної функції [5, с. 46]. І хоча 
вони направлені на досягнення завдань 
кримінального провадження, мають різну 
діяльнісну та правореалізаційну природу. 
Крім того, взаємообумовлені роллю, місцем 
і призначенням учасника у кримінальному 
процесі; метою й завданнями його участі у 
кримінальній справі; переслідуваним інтер-
есом; процесуальним становищем; повно-
важеннями; характером діяльності; значи-
містю, відповідальністю за хід і результати 
процесу [5, с. 46].
На нашу думку, захисник також виступає 

суб’єктом оцінки доказів у межах наданого 
йому процесуального статусу. Більш того, 
оперування доказами, обставинами кримі-
нального провадження логічно не може від-
буватися без надання їм відповідної оцінки, 
і вона здійснюється за тими ж правилами, 
що і оцінка доказів слідчим, прокурором, 
слідчим суддею, тобто всебічно, повно й не-
упереджено, керуючись законом, при оцін-
ці кожного доказу з точки зору належності, 
допустимості, достовірності, а сукупність зі-
браних доказів – з точки зору достатності та 
взаємозв’язку для прийняття відповідного 
процесуального рішення. Без дотримання 
цих правил така діяльність захисника не 
матиме перспектив при відстоюванні пев-
ної правової позиції. Хоча захисник не має 
повноважень щодо прийняття процесуаль-
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них рішень, проте здійснювана ним оцінка 
доказів лежить в основі обґрунтування кло-
потань, скарг, заперечень, побудові і демон-
страції правової позиції під час проваджен-
ня. Крім того, хоча оцінка доказів і розгля-
дається у «класичній формулі доказування» 
як підсумкова процедура процесу доказу-
вання, за якою слідує прийняття процесу-
ального рішення, фактично оцінка доказів 
як аналітична, логічна розумова діяльність, 
що базується на дослідженні фактичних 
даних, фактів та обставин кримінального 
провадження, їх відповідності закону, здій-
снюється протягом всього процесу доказу-
вання. Відтак виключення захисника з кола 
суб’єктів оцінки доказів є нелогічним, не 
відповідає сутності доказування та змагаль-
ності процесу.

 При вирішенні питання про віднесен-
ня захисника до суб’єктів оцінки доказів 
необхідно звернути увагу на використання 
у чинному кримінальному процесуально-
му законі терміну «доведення» та дослідити 
його співвідношення із «доказуванням». 
У чинному КПК України термін «дове-

дення» використовується набагато частіше, 
аніж термін «доказування». Зокрема, для 
позначення діяльності сторін у доказуванні, 
у визначенні «державне обвинувачення» (п. 
3 ч. 1 ст. 3 КПК України), при формулюван-
ні окремих засад (презумпція невинуватості 
та забезпечення доведеності вини, змагаль-
ність сторін та свобода в поданні ними суду 
своїх доказів і у доведенні перед судом їх пе-
реконливості), у нормах, які стосуються про-
цесуального порядку застосування заходів 
забезпечення кримінального провадження 
(йдеться про «доведення обставин», «дове-
дення наявності достатніх підстав»). 
Звернемося до семантичного значення 

терміну «доведення», який є одним із цен-
тральних у логіці. «Доведення — це проце-
дура встановлення істинності якоїсь тези за 
допомогою положень, істинність яких або 
вже була раніше встановлена, або прийма-
ється без доведень» [6, с. 196]. Доведення є 
різновидом аргументації. 
Іншим видом аргументації є спростуван-

ня – це процедура встановлення хибнос-
ті певної тези. Спростування відбувається 
шляхом указівок на порушення правил до-

ведення і припущені помилки у різних час-
тинах доведення, яке піддається сумніву та 
критиці (критика тези, критика аргумен-
тів і критика демонстрації) [6, с. 197]. Тер-
мін «спростування» також застосовується 
у чинному КПК України. Зокрема, відпо-
відно до ч. 1 ст. 47 КПК України «Захис-
ник зобов’язаний використовувати засоби 
захисту, передбачені цим Кодексом та ін-
шими законами України, з метою забезпе-
чення дотримання прав, свобод і законних 
інтересів підозрюваного, обвинуваченого 
та з’ясування обставин, які спростовують 
підозру чи обвинувачення…». У п. 6 ч. 2 
ст. 193 КПК України зазначається, що при 
розгляді клопотання про застосування за-
побіжного заходу підозрюваному, обвинува-
ченому мають бути роз’яснені його права, у 
т.ч. досліджувати речові докази, документи, 
показання, на які посилається прокурор, та 
надавати речі, документи, показання інших 
осіб на спростування доводів прокурора. У 
ч. 5 ст. 356 КПК України вказано, що «Кож-
на сторона кримінального провадження для 
доведення або спростування достовірності 
висновку експерта має право надати відо-
мості, які стосуються знань, вмінь, кваліфі-
кації, освіти та підготовки експерта». Не-
повним визнається судовий розгляд, якщо 
«судом були відхилені клопотання учасників 
судового провадження про допит певних 
осіб, дослідження доказів або вчинення ін-
ших процесуальних дій для підтвердження 
чи спростування обставин, з’ясування яких 
може мати істотне значення для ухвалення 
законного, обґрунтованого та справедливо-
го судового рішення» (п. 1 ч. 1 ст. 410 КПК 
України). «При залишенні касаційної скарги 
без задоволення в постанові зазначається, 
якими нормами права спростовуються її 
доводи» (ч. 2 ст. 442 КПК України). Таким 
чином, «спростування» використовується як 
антитеза доведенню, і знайшло офіційне за-
кріплення у кримінальних процесуальних 
нормах. 
До співвідношення категорій «доказу-

вання» та «доведення» зверталися процесу-
алісти-цивілісти С. Я. Фурса та Т. В. Цюра, 
які розглядають перше поняття як регла-
ментовану в певний порядок процесуальну 
діяльність зі збирання, витребування (для 
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адвокатів і прокурорів) і надання суду дока-
зів суб’єктами, що за цивільним процесуаль-
ним законодавством вправі надавати докази 
в конкретній справі на різних стадіях її роз-
гляду, а «доведення» як процес доказуван-
ня та розумової і процесуальної діяльності, 
спрямованої на формування у судді переко-
нання в достовірності юридичних обставин 
справи, і на цій підставі обґрунтованості ви-
мог сторони [7, с. 21]. Таким чином, цими 
науковцями доведення розглядається як 
більш широке поняття, яке включає у себе 
доказування. Російський вчений О.С. Алек-
сандров навпаки зазначає, що аргументація 
(доведення є видом аргументації О.Г.) є складо-
вою частиною теорії доказів. Доказування 
(аргументування) є ядром судочинства [8, с. 
563; 9, с. 53]. Інший російський вчений В.О. 
Новицький ґрунтовно підкреслює, що клю-
човою категорією змагального правосуддя 
є схема: теза предмету доказування, що до-
водиться – аргумент – докази. А самі судові 
аргументи процесуаліст розглядає як об-
роблену доказову інформацію, що містить-
ся у твердженнях (умовиводах) суб’єктів 
доказування, та приводиться для підтвер-
дження власних тез предмету доказування 
або спростування тез предмету доказування 
протилежної сторони. Відтак, аргументи, на 
відміну від доказів, є обробленою доказовою 
інформацією, що повинно бути закріплено у 
нормах законодавства [10, с. 250 – 252]. 
Вітчизняні вчені також відносять аргу-

менти та аргументацію до процесу доказу-
вання. М. М. Михеєнко іще у 1984 році за-
значав, що до структури діяльності із дока-
зування серед іншого входить формулюван-
ня тези, наведення аргументів на обґрунту-
вання сформульованої тези [11, с. 11].
Ми повністю підтримуємо міркування 

М. Є. Шумили, який зазначає: «Треба позбу-
тися давнього процесуального забобону, на-
віяного інформаційною схемою доказуван-
ня, ґрунтованій, як уже нами зазначалось, 
на відбиттєвій теорії пізнання. Йдеться про 
мимовільне ототожнення змісту відображе-
ного в ідеальних і матеріальних слідах з ін-
формацією, як будь-якими відомостями та/ 
або даними, які можуть бути збережені на 
матеріальних носіях або відображені в елек-
тронному вигляді. Те, що в них відобрази-

лось – являє скоріше «вихідний» матеріал, 
працюючи з яким сторони й суд видобува-
ють з них не те, що в них є, а те, що сторони 
можуть видобути з них під свій «партійний» 
інтерес, зумовлений рамками свої правової 
позиції» [12, с. 103].
Не вступаючи до детальної дискусії про 

зміст доказування та аргументацію, ви-
словимо свою точку зору. На нашу думку, 
аргументація (доведення та спростуван-
ня) є невід’ємним елементом процесу до-
казування. На теперішній час самі норми 
КПК України 2012 року, на відміну від по-
переднього КПК України (у якому мета 
доказування визначалася як встановлення 
об’єктивної істини у справі, а доказування 
розглядалося крізь діалектико-матеріаліс-
тичну концепцію) вказують на формування 
у ньому нової сучасної концепції доказуван-
ня, що пов’язано з відходом від діалектич-
ного матеріалізму. Вчені на теперішній час 
сприймають доказування як комплексне 
явище, яке включає у себе не тільки юри-
дичні категорії, а і філософські, психологічні 
знання, знання з риторики, логіки тощо.
Законодавець так само, з одного боку, 

формально обмежив доказування у ч. 2 ст. 
91 КПК України збиранням, перевіркою та 
оцінкою доказів, з метою встановлення об-
ставин, що мають значення для криміналь-
ного провадження. З іншого ж боку, вико-
ристав у нормах кодексу категорії «доведен-
ня» та «спростування» як основні види аргу-
ментації, чим привніс більш широке логічне 
трактування доказування, аніж вкладений 
формальний зміст у його легітимне визна-
чення. Професор М. Є. Шумило влучно від-
мічає, що «Закріплені у вітчизняному КПК 
2012 р. положення доказового права (хоч і 
запозичили деякі позиції із західноєвропей-
ського та англо-американського криміналь-
но-процесуального права) не є винятком у 
постсоціалістичному кримінальному судо-
чинстві і також мають суперечливий харак-
тер, зумовлений відбиттєво-інформаційною 
моделлю доказів, успадкованою від КПК 
1960 р… Змістова частина положення теорії 
відбиття полягає передусім у конструюван-
ні процесуальними дослідниками образів 
правно-релевантної події минулого, яке за 
своєю суттю практично не контролюється 
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нормами права… Сама по собі інформація 
не може вважатися доказом, якщо в комуні-
кації бере участь людина. У таких випадках 
треба говорити не про інформацію, а про її 
розуміння…» [13, с. 43, 46 – 47].
Такий підхід до доказування наділяє но-

вим змістом діяльність сторін на різних ста-
діях та етапах кримінального провадження. 
Як нами зазначалося, хоча сторона захисту 
формально не віднесена до суб’єктів оцінки 
доказів, але така її діяльність є логічно на-
явною, у тому числі, при вирішенні питан-
ня про застосування запобіжного заходу. На 
підставі норм чинного законодавства, дока-
зів захисник, керуючись законами логіки, 
правилами аргументації отримує потужні 
можливості доказування, якими він може 
компенсувати певні незбалансованості між 
правами сторони захисту та обвинувачення 
у процесі. У цьому контексті оцінка доказів 
буде відрізнятися на досудових та судових 
стадіях, як і самі докази. Беззаперечним 
фактом є визнання повноцінного, судового 
доказу виключно судом. У той же час під час 
досудового розслідування існують досудові 
докази, оцінку яким надає і сторона обви-
нувачення, і сторона захисту. В іншому ж 
випадку процесуальний спір, який лежить в 
основі змагального процесу і реалізація сто-
ронами своїх прав та повноважень не мали 
б сенсу і не могли б реалізовуватися по-
вноцінно, залишаючись формальністю для 
суб’єктів сторони захисту. 
Слід зауважити, що правова аргумента-

ція та доказування не розглядаються нами 
як тотожні поняття. Дослідження цієї про-
блеми має складний, комплексний, багато-
аспектний характер. Прикладного значен-
ня досліджуваному питанню додає вирішен-
ня питання про зміст і сутність доказів та 
доказування у кримінальному процесі. Не 
вдаючись до детального аналізу цих питань, 
зауважимо, що ми вважаємо, що докази не 
існують у «чистому» вигляді, адже під час 
їх збирання, формування, представлення, 
перевірки та оцінки вони проходять бага-
торівневу суб’єктивізацію, яка залежить від 
джерела доказів, суб’єкта доказування, ін-
терпретування у конкретній ситуації тощо. 
Якщо речові докази найбільш наближені до 
розуміння доказу у «чистому» (об’єктивному) 

вигляді, то інші види доказів не можуть 
апріорі бути такими, тому що проходять че-
рез суб’єктивне сприйняття людини. 
При оцінці доказів має місце суб’єктивне 

їх сприйняття, що і визначено у ст. 94 КПК 
України через категорію «внутрішнє пере-
конання». У процесі вирішенні питання про 
застосування запобіжного заходу, почина-
ючи з етапу складення клопотання про за-
стосування запобіжного заходу і включно до 
моменту винесення ухвали слідчим суддею, 
судом, має місце оцінка та інтерпретація до-
казів, про що свідчать такі категорії як «об-
ґрунтована підозра», «достатність підстав», 
«обґрунтованість ризиків», «вагомість дока-
зів», «обґрунтування неможливості запобі-
гання ризику або ризикам», «обґрунтування 
необхідності покладення на підозрюваного, 
обвинуваченого процесуальних обов’язків», 
«спростування доводів». Оцінка доказів та 
аргументація так само не є тотожними по-
няттями. «Критерієм легітимності доказів 
є комунікативна раціональність, суть якої 
полягає у наданні свободи в оцінці доказів 
через аргументацію у дискурсі при встанов-
леній правовій процедур» [13, с. 47].
Розглянемо оцінку доказів захисником 

при вирішенні питання про застосування 
запобіжного заходу у вигляді тримання під 
вартою. По-перше, захисником оцінюють-
ся докази, які обґрунтовують підозру як 
підставу застосування запобіжного заходу. 
По-друге відбувається оцінка доказів, які 
підтверджують наявність ризиків – підстав 
застосування запобіжного захисту, ймовір-
ність їх настання. Наступним елементом і 
є оцінка доказів, які підтверджують обста-
вини, що враховуються при обранні запо-
біжного заходу. Крім того, доведеними та 
обґрунтованими мають бути строки його за-
стосування, і неможливість запобігання ри-
зикам при застосуванні більш м’яких запо-
біжних заходів, аніж тримання під вартою. 
Варто звернути увагу на той факт, що 

хоча сторона захисту і наділена правом зби-
рати та представляти докази, а змагальність 
кримінального процесу гарантує рівність 
сторін, засоби доказування не є рвіними для 
обох сторін. Сторона обвинувачення, ді-
ючи відповідно до принципу публічності та 
представляючи інтереси суспільства та дер-
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жави у кримінальних процесуальних відно-
синах, має більше можливостей, аніж сто-
рона захисту, відтак, і більше можливостей 
у використанні доказової бази. На відміну 
від попереднього КПК України 1960 року у 
чинному КПК України передбачена вимо-
га подавати клопотання про застосування 
запобіжного заходу разом із матеріалами, 
якими обґрунтовується необхідність його 
застосування, а у ч. 2 ст. 184 КПК України і 
обов’язок надання підозрюваному, обвину-
ваченому копії такого клопотання та матері-
алів не пізніше ніж за три години до початку 
розгляду клопотання. У той же час норма не 
містить обов’язку надання таких матеріалів 
захиснику підозрюваного, обвинуваченого, 
якщо він бере участь у кримінальному про-
вадженні. Звертає на себе увагу і час, надан-
ня копії клопотання та матеріалів, якими 
воно обґрунтовується – не пізніше трьох 
години до початку розгляду клопотання. За 
нашими міркуваннями та виходячи із осо-
бистого досвіду роботи, пропонований час є 
недостатнім часом для роботи із такими до-
кументами. Сторона обвинувачення із так-
тичних міркувань часто здійснює надання 
цих матеріалів у мінімальний для ознайом-
лення строк. Більш того, у сторони захис-
ту відсутня можливість заявити відповідні 
клопотання та ознайомитися із матеріалами 
кримінального провадження для підготов-
ки до судового засідання. Зазначена про-
блема потребує законодавчого вирішення, 
адже у такій ситуації рівність сторін залиша-
ється декларативною. 
Звернемося до питань правової аргумен-

тації під час вирішення питання про обран-
ня запобіжного заходу у вигляді тримання 
під вартою. Доведення і спростування, як 
нами уже зазначалося, є видами аргумента-
ції. Доведення відбувається за формулою: 
теза, аргументи та демонстрація. Спросту-
вання ж може відбуватися у наступних фор-
мах: критика тези, критика аргументів та 
критика демонстрації. На етапі вирішення 
питання про застосування запобіжного за-
ходу діяльність захисника, як правило, має 
двовекторну направленість. Якщо сторона 
захисту на цьому етапі будує свою позицію 
як повне або часткове заперечення необ-
хідності застосування запобіжного заходу 

у вигляді тримання під вартою, то матиме 
місце спростування аргументів сторони об-
винувачення і, водночас, доведення своєї 
позиції перед судом. Саме на оцінці дока-
зів, які лежать в основі доведення і спрос-
тування ґрунтується така діяльність. Під-
твердженням наших міркувань є той факт, 
що функціями правової аргументації вчені 
визначають: а) обґрунтування своєї право-
вої позиції; б) спростування доводів та ар-
гументів протилежної сторони; в) здійснен-
ня впливу на правову позицію опонента; г) 
переконання суду [14, с. 64]. Логічно, що 
основними засобами аргументації у кримі-
нальному процесуальному спорі виступають 
докази та юридичні (правові) аргументи – 
об’єктивовані в джерелах права норми, нор-
мативно-правові приписи, принципи права, 
дефініції, аксіоми, а також найбільш визнані 
наукові положення (правова доктрина, тео-
рії, концепції) і усталені правила, створені 
юридичною практикою [15, с. 22]. 

 При вирішенні питання про засто-
сування запобіжного заходу захисник при 
формуванні та відстоюванні правової по-
зиції використовує комплексно з доказами 
норми права, стандарти доказування. У су-
часному кримінальному процесі важливу 
роль відіграють рішення ЄСПЛ (ч. 2 ст. 8, ч. 
4 ст. 9 КПК України). Слід зауважити, що на 
теперішній час сторони і суд активно засто-
совують практику ЄСПЛ у своїй діяльності. 
При спростуванні аргументів сторони обви-
нувачення захисник може критикувати пра-
вові аргументи – неправильне застосування 
норм кримінального права при формулю-
ванні підозри, обвинувачення, невідповідне 
застосування норм кримінального процесу-
ального законодавства, неповне або помил-
кове наведення, тлумачення рішень ЄСПЛ. 
Доведення також може реалізовуватися 
шляхом посилання на відповідні рішення 
ЄСПЛ, стандарти доказування, міжнародні 
нормативно-правові акти, судову практику, 
узагальнення тощо. 
Аргументація захисником правової по-

зиції щодо обрання запобіжного заходу по-
винна бути втілена у відповідну процесу-
альну форму. КПК України не передбачає 
обов’язкового подання захисником письмо-
вого заперечення на клопотання слідчого, 
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прокурора про застосування запобіжного 
заходу, разом із тим на практиці адвокати 
все частіше користуються цим правом. На 
нашу думку, подання письмового запере-
чення сторони захисту у судовому засіданні 
та клопотання про його долучення разом 
із матеріалами, якими воно обґрунтовуєть-
ся, підвищує ефективність такої діяльності 
та перспективу оскарження рішення (якщо 
воно буде прийняте не на користь підзахис-
ного). 
Підсумковим результатом при вирішен-

ні питання про застосування запобіжного 
заходу є ухвала слідчого судді, суду, яка по-
становляється на основі оцінки доказів від-
повідно до правил ст. 94 КПК України, та 
у результаті наведеної під час судового за-
сідання аргументації сторонами їх позицій з 
приводу питання, що вирішується, а також 
на підставі аргументів слідчого судді, суду, 
втілених у законному, обґрунтованому, вмо-
тивованому процесуальному рішенні. «Пра-
вове рішення є ланкою, що з’єднує діяль-
ність, яка полягає у приведенні правових 
доводів, з правовим результатом» [14, с. 63].
Таким чином, сучасне нормативне за-

кріплення доказів і доказування підлягає 
критичному переосмисленню. Необхідним 
є відхід від діалектико-матеріалістичної 
концепції, місце якої має зайняти сучасна 
концепція доказів і доказування, у якій своє 
відображення знайдуть вчення про правову 
аргументацію, діяльність сторін із доведен-
ня та спростування на окремих етапах про-
вадження, будуть запропоновані нові засоби 
та способи доказування. Необхідним та ло-
гічним є включення учасників зі сторони за-
хисту (зокрема, захисника) до кола суб’єктів 
оцінки доказів. Вирішення цього питання 
потребує внесення змін до ст. 94 КПК Укра-
їни. 
Вважаємо, що важливими видами діяль-

ності захисника при вирішенні питання про 
застосування запобіжного заходу у вигляді 
тримання під вартою є доведення та спрос-
тування. За рахунок цих видів аргументації 
сторона захисту представляє свою позицію 
щодо застосування запобіжного заходу. Від 
доказів, які є в арсеналі сторони захисту та 
обвинувачення, навичок адвоката у вико-
ристанні цих засобів, їх правові інтерпре-

тації у комплексі із застосовуваними право-
вими нормами, правозастосовною практи-
кою, рішеннями ЄСПЛ в ході аргументації 
залежить ефективність здійснюваної ним на 
цьому етапі діяльності та її підсумковий ре-
зультат. 
Перспективними вбачаються подальші 

наукові розвідки, присвячені особливостям 
використання засобів, тактики аргументації 
сторонами на різних етапах кримінального 
провадження, дослідження ролі і місця ар-
гументації у кримінальному процесуально-
му доказуванні. 
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SUMMARY 
The article deals with separate issues of 

modern concepts of proving, the place and value 
of evaluating evidence and argumentation in 
the proving. The author considers the procedures 
for proving and refuting lawyers activities when 
deciding on the choice of the measure of restraint. 
The necessity of making amendments and additions 
to the CPC of Ukraine in the part of norms 
regulating the process of proving.

АНОТАЦІЯ 
У статті досліджені окремі питання су-

часних концепцій доказування, місця та зна-
чення оцінки доказів та аргументації у доказу-
ванні. Автором розглянуті процедури доведен-
ня та спростування у діяльності захисника 
при вирішенні питання про обрання запо-
біжного заходу. Обґрунтовано необхідність 
внесення змін та доповнень до КПК України 
в частині норм, що регулюють процес доказу-
вання.
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Ê ÏÐÎÁËÅÌÅ ÎÏÐÅÄÅËÅÍÈß ÏÎÍßÒÈß 
È ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÅÉ ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËÜÑÊÎÉ 

ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ ÊÀÊ ÎÁÚÅÊÒÀ 
ÊÎÍÒÐÎËß È ÍÀÄÇÎÐÀ

В статье, на основе анализа научных 
взглядов ученых, обобщены теоретические 
подходы к определению понятия «предпри-
нимательская деятельность». Определены 
следующие признаки предпринимательской 
деятельности: представляет собой активную 
профессиональную, новаторскую, творческую 
деятельность лиц; лица должны иметь специ-
альный правовой статус предпринимателя, 
то есть они должны быть зарегистрированы 
в установленном законом порядке; предпри-
нимательская деятельность осуществляется 
самостоятельно, независимо от других лиц в 
соответствии с пределами, установленными 
действующим законодательством; предпри-
нимательская деятельность осуществляет-
ся добровольно по собственной инициативе 
предпринимателей; имеет рисковый харак-
тер, прежде всего, для владельца имущества 
и других ресурсов, задействованных в предпри-
нимательской деятельности; основной целью 
этой деятельности является получение при-
были; достижение социально-экономических 
результатов. Отмечено, что перечисленные 
признаки предпринимательства определен-
ным образом формируют и особенности пред-
принимательской деятельности как объекта 
контроля и надзора.
Ключевые слова: надзор, контроль, предприни-

мательская деятельность, объект контроля, зако-
нодательство.
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законодателя поиска новых источников по-
полнения бюджета страны. Достичь этого, 
по нашему мнению, возможно посредством 
стимулирования развития субъектов пред-
принимательской деятельности, которые в 
большинстве ведущих стран мира является 
основным источником поступлений в бюд-
жет. Впрочем, наряду со стимулированием, 
особое значение имеет осуществление над-
зора и контроля в этой сфере. Ведь именно 
с его помощью представляется возможным 
создать организационно-правовые условия, 
при которых субъекты предприниматель-
ской деятельности будут соблюдать нормы 
действующего законодательства, и вести 
свою деятельность открыто и прозрачно.

Состояние исследования
Отдельные проблемные вопросы осу-

ществления надзора и контроля за пред-
принимательской деятельностью в науч-
ных трудах рассматривали: А.А. Авдеев, 
С.С. Витвицкий, И.К. Дрозд, Т.М. Кравцова, 
О.В.Красноборов, Ю.И. Крегул, Л. Ловин-
ская, А.Н. Музычук, И.С. Орехова, В.В. Па-
хомов, Л.Л. Приходченко и многие другие. 
Впрочем, несмотря на большое количество 
научных разработок, малоисследованным 
остается вопрос того, что вообще представ-
ляет собой понятие предпринимательской 
деятельности как объекта контроля и над-
зора.

Именно поэтому целью статьи является: 
определить понятие и особенности предпри-

Постановка проблемы
Современные экономические реалии, 

которые сложились в Украине, требуют от 
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нимательской деятельности как объекта кон-
троля и надзора.

Изложение основного материала
Начиная научное исследование, следует 

отметить, что понятие и признаки предпри-
нимательской деятельности по-разному трак-
туются учеными-экономистами и учеными-
юристами. Учитывая объект исследования 
приоритетным, представляется рассмотре-
ние именно юридических концепций поня-
тия и содержания предпринимательской де-
ятельности. Так, В. Бобров трактовал пред-
принимательство как деятельность, направ-
ленную на максимизацию прибыли, смысл 
которой заключается в удовлетворении его 
путем продажи продуктов и услуг как товара 
[1]. По мнению В. Селиванова, предприни-
мательством является не любая полезная для 
общества деятельность по производству про-
дукции, оказанию услуг, а лишь та, которая 
характеризуется следующими основными 
признаками: экономической самостоятель-
ностью и автономной волей ее субъектов; 
инициативностью; творческим новаторским 
характером; систематичностью; осуществля-
ется на свой риск и под свою полную имуще-
ственную ответственность; осуществляется с 
целью получения прибыли; правомерно [2, 
с.8].
Следует отметить, что в правовой лите-

ратуре как с учетом законодательного опре-
деления, так и с добавлением определен-
ных дополнительных, не раскрытых этим 
понятием признаков, предоставляются ав-
торские определения предприниматель-
ской деятельности. Н. Круглова определяет 
предпринимательство как поиск новых сфер 
рационализации и выгодного вложения ре-
сурсов, осуществления новых комбинаций 
в производстве, движение на новые рынки, 
создание новых продуктов, обоснованный 
риск [3, с.62]. Б. Купчак к предприниматель-
ству относит особый тип общественных от-
ношений по поводу производства, распреде-
ления и присвоения благ и услуг, в процессе 
чего предприниматель при условии полной 
свободы действий рационально сочетает 
(комбинирует) факторы производства на ин-
новационной основе и берет на себя ответ-
ственность за результаты производства вло-

женными средствами, затратами времени и 
труда, деловой репутацией и своей будущей 
прибылью, но реализуя свои собственные 
интересы, он способствует эффективному 
удовлетворению потребностей общества и 
рыночным преобразованиям в государстве 
[4, с.14].
И. Спасибо-Фатеева в контексте иссле-

дования системы юридических лиц предла-
гает разграничивать понятие «предприни-
мательская деятельность» (в основу ставится 
критерий цели получения прибыли) и «ком-
мерческая деятельность» (в основу ставится 
критерий сферы деятельности) и отмечает, 
что разделение этих понятий позволит из-
бежать противоречий по осуществлению не-
предпринимательскими обществами пред-
принимательской деятельности и запрета 
распределения прибыли между участниками 
некоторых предпринимательских обществ 
[5, с247]. Позиции разграничения придер-
живается и В. Махинчук, который на осно-
вании осуществления правового анализа 
считает целесообразным разграничивать 
предпринимательство и коммерцию, а в ка-
честве критерия разграничения предлагает 
пользоваться субъектным составом соответ-
ствующих отношений. Речь идет о том, что 
если рассматривать коммерческую деятель-
ность как отношения равных, независимых 
субъектов, то под коммерческими отноше-
ниями следует понимать исключительно от-
ношения между субъектами коммерческой 
деятельности с целью получения прибыли. 
То есть купля-продажа, если одним из участ-
ников является потребитель, не подпадает 
под эту категорию. Таким образом, ученый 
предлагает коммерческую деятельность рас-
сматривать как один из видов предпринима-
тельской деятельности [6].
Следует отдельно остановиться на харак-

теристике тех признаков предприниматель-
ской деятельности, в отношении которых в 
правовой литературе существует значитель-
ная степень несогласованности научных по-
зиций. В частности, следует согласиться с 
тем, что предпринимательская деятельность 
осуществляется в условиях высокого уровня 
неопределенности, то есть непредсказуемо-
сти конечных результатов, соответственно 
означает неизбежность риска [7, с.23]. Пред-
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принимательский риск - это все возможные 
негативные для предпринимателя имуще-
ственные и неимущественные последствия 
его деятельности, не обусловленные его про-
счетами. Ю. Толстой оправдывает высокую 
степень имущественной ответственности 
предпринимателя, отметив, что предприни-
матели, занимаясь коммерческой деятельно-
стью с целью получения прибыли, обязаны 
нести риски, связанные с этой деятельно-
стью [8, с.8]. По мнению Г. Матвеева, высо-
кая степень имущественной ответственности 
предпринимателя недостаточно обоснована, 
так как без прибыли невозможно их матери-
альное улучшение, а страхование ответствен-
ности за коммерческие риски еще не развито 
[9, с.122]. Представляется, что оба мнения 
отражают разные стороны предпринима-
тельского риска как обязательного признака 
предпринимательской деятельности.
Отдельно в рамках нашего исследования 

следует отметить о спорности целесообраз-
ности включения в понятие предпринима-
тельства такой цели, как достижение соци-
альных и экономических результатов. Зако-
нодательство не разъясняет, какие именно 
социальные и экономические результаты 
должны быть целью предпринимательства. 
В научно-практическом комментарии к Хо-
зяйственному кодексу Украины отмечается, 
что не следует преувеличивать значение по-
лучения прибыли, это хотя основная и необ-
ходимая, но не единственная цель предпри-
нимательства, еще одна цель - достижение 
экономических и социальных результатов. 
Направленность на систематическое полу-
чение прибыли благодаря достижению эко-
номических и социальных результатов явля-
ется одним из характерных признаков пред-
принимательской деятельности [10, с.80]. 
Считаем необходимым поддержать мнение 
тех авторов, которые настаивают на том, что 
получение экономических и социальных ре-
зультатов не всегда выступает целью деятель-
ности предпринимателя, вместе с тем невоз-
можно не согласиться с тем, что следствием 
осуществления предпринимательской дея-
тельности является удовлетворение потреб-
ностей и интересов как предпринимателя (в 
первую очередь, путем получения прибыли), 
так и общества (поставка товаров на рынок, 

предоставление услуг, создание рабочих 
мест и т.д.) [11, с.333]. Учитывая указанное, 
следует согласиться с позицией А. Клим, 
которая предлагает внести изменения в за-
конодательном определении предпринима-
тельства, установив, что его целью является 
получение прибыли, а определенные соци-
альные и экономические результаты, кото-
рые являются логическим следствием такой 
деятельности, следует определить в перечне 
признаков предпринимательства [12, с.17].
Кроме самого понятия предпринима-

тельства и принципов его осуществления, 
предусмотренные законодательством, кото-
рые уже содержат ряд признаков предпри-
нимательской деятельности, в правовой ли-
тературе к таким признакам относят и дру-
гие, в частности правомерность, то есть такая 
деятельность должна быть не запрещена за-
коном. 
К признакам предпринимательской де-

ятельности некоторые ученые относят про-
фессионализм [7, с.21; 13]. Профессионализм 
предпринимателя, как отмечает М. Исаков, 
заключается в наличии определенной ква-
лификации или навыков, необходимых для 
принятия и реализации решений. При этом 
в определенных случаях наличие профес-
сиональной подготовки является необхо-
димым условием для осуществления пред-
принимательской деятельности (например, 
медицинской, банковской, аудиторской и 
т.д.). Предприниматель должен обладать ин-
формацией, позволяющей ему принять соот-
ветствующее решение, и это также является 
показателем профессионализма [11, с.336]. 
В. Попандопуло указывает на такой при-
знак предпринимательской деятельности, 
как обязательная регистрация предприятия 
в качестве предпринимателя. Вместе с тем 
специфический статус субъекта предприни-
мательства вполне можно считать признаком 
предпринимательской деятельности, а его 
государственная регистрации является обя-
зательным элементом его правового статуса, 
тем более, как признак объекта контроля и 
надзора в сфере предпринимательской дея-
тельности.
Исходя из указанного выше, мы убежде-

ны, что ключевыми признаками предпри-
нимательской деятельности является то, что 
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она представляет собой активную профес-
сиональную, новаторскую, творческую де-
ятельность лиц; лица должны иметь специ-
альный правовой статус предпринимателя, 
то есть они должны быть зарегистрированы 
в установленном законом порядке; предпри-
нимательская деятельность осуществляется 
самостоятельно, независимо от других лиц в 
соответствии с пределами, установленными 
действующим законодательством; предпри-
нимательская деятельность осуществляется 
добровольно по собственной инициативе 
предпринимателей; имеет рисковый харак-
тер, прежде всего, для владельца имущества 
и других ресурсов, задействованных в пред-
принимательской деятельности; основной 
целью этой деятельности является получе-
ние прибыли; достижение социально-эконо-
мических результатов. Отмечено, что пере-
численные признаки предпринимательства 
определенным образом формируют и осо-
бенности предпринимательской деятельно-
сти как объекта контроля и надзора.
В частности, важной особенностью пред-

принимательской деятельности как объекта 
контроля и надзора является обязательная 
государственная регистрация, которая про-
исходит согласно Закону Украины «О госу-
дарственной регистрации юридических лиц, 
физических лиц - предпринимателей и об-
щественных формирований» [14]. Не менее 
важной особенностью определенных видов 
предпринимательской деятельности, кото-
рые определены действующим законода-
тельством, является обязательность получе-
ния специальных разрешительных докумен-
тов. Так, Хозяйственным кодексом в п.6 ста-
тьи 128 в обязанности граждан-предприни-
мателей отнесена необходимость соблюдать 
правила обязательной сертификации про-
дукции, установленных законодательством. 
Закон Украины «О технических регламен-
тах и оценку соответствия» [15] определяет 
правовые и организационные основы разра-
ботки, принятия и применения технических 
регламентов и предусмотренных ими про-
цедур оценки соответствия, а также осущест-
вления добровольной оценки соответствия, 
документ о соответствии – декларация, от-
чет, заключение, свидетельство, сертификат 
(в том числе сертификат соответствия) или 

любой другой документ, подтверждающий 
выполнение заданных требований, касаю-
щихся объекта оценки.
В контексте представленного научного 

исследования следует рассмотреть понятие 
«объект». В философском понимании объ-
ект представляет собой то, что существует 
вне нас и независимо от нашего сознания. 
Современный словарь иностранных слов 
определяет понятие объекта (лат. Objectum 
- «предмет») - как предмета, явления, кото-
рое направлено определенная деятельность 
человека [16, с.464]. Объектом признают то, 
на что направлена познавательная деятель-
ность исследователя. Объект права тоже по-
знается, но в отличие от объекта философско-
го он сам может приводить к соответствую-
щим изменениям в окружающей, объектив-
ном мире, в отличие от объекта в философии, 
объект права выполняет мобильную, актив-
ную роль [16; 17].

Вывод
Предпринимательская деятельность, как 

объект контроля и надзора, представляет со-
бой зарегистрированную в установленном 
законодательством порядке самостоятель-
ную, инициативную, систематическую, осу-
ществляемую на свой риск хозяйственную 
деятельность субъектов хозяйствования – 
предпринимателей, которая направлена на 
получение прибыли и соответствует установ-
ленным законодательством требованиям, в 
частности по лицензированию, сертифика-
ции и т.д.. Такой контроль направлен на то, 
чтобы проверить насколько поведение под-
контрольных объектов, соответствует уста-
новленным законодательством требованиям, 
правилам, стандартам и тому подобное.
Особенностями предпринимательской 

деятельности как  объекта контроля и надзо-
ра являются: во-первых, субъекты осущест-
в ления такой деятельности должны быть 
зарегистрированы в установленном законом 
порядке, ими являются субъекты хоз яйство-
вания - предприниматели, в том числе юри-
дические лица и физические лица-предпр и-
ниматели, которые внесены в Единый госу-
дарственный реестр; во-вторых, предпри-
нимательская деятельность долж на соответ-
ствовать установленным законом признакам 



221

Âèííèê Ñ.À. - Ê ïðîáëåìå îïðåäåëåíèÿ ïîíÿòèÿ è îñîáåííîñòåé...

и принципам; в-третьих, предприниматель-
ская деятельность  должна быть такой, кото-
рая не запрещена законом, осуществляться 
в формах, способах и условиях, которые раз-
реше ны действующим законодательством; 
в-четвертых, в случае, если осуществление 
определенного вида п редпринимательской 
деятельности требует получения дополни-
тельного разрешительного документа от 
уполно моченных государством субъектов, а 
именно: лицензирования, сертификации и 
т.д., - необходимо внедрение такой деятель-
ности ис ключительно после получения соот-
ветствующих разрешительных документов.
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SUMMARY 
In the article, on the basis of the analysis 

of scientifi c views of scientists, the theoretical 
approaches to the defi nition of the concept of 
“entrepreneurial activity. The following attributes 
of entrepreneurial activity are defi ned: represents 
active professional, innovative, creative activity of 
persons; persons must have a special legal status of 
the entrepreneur, that is, they must be registered in the 
manner prescribed by law; entrepreneurial activity 
is carried out independently, independently of other 
persons in accordance with the limits established 
by the current legislation; entrepreneurial activity 
is carried out voluntarily at the initiative of 
entrepreneurs; is risky, fi rst of all, for the owner 
of the property and other resources involved in 
entrepreneurial activity; the main purpose of this 
activity is to make a profi t; achievement of socio-
economic results. It is noted that the listed features 
of entrepreneurship in a certain way also shape the 
features of entrepreneurial activity as an object of 
control and supervision.
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Ä²ßËÜÍÎÑÒ² ÍÀÐÎÄÍÎÃÎ ÄÅÏÓÒÀÒÀ ÒÀ ÄÅÏÓÒÀÒÀ 
Ì²ÑÖÅÂÎ¯ ÐÀÄÈ

По результатам анализа процесса раз-
вития национального законодательства по 
критерию нормативного закрепления в части 
обеспечения уголовно-правовой охраны дея-
тельности народного депутата Украины и де-
путата местного совета выделены следующие 
его шесть этапов: формирование предпосылок 
ответственности за препятствование дея-
тельности представителей государственной 
власти; установление ответственности за 
препятствование деятельности представите-
лей государственной власти; криминализация 
деяний, состоящих в невыполнении законных 
требований представителей государственной 
власти; сужение круга лиц, в отношении де-
ятельности которых была установлена уго-
ловно-правовая ответственность (от пред-
ставителей органов государственной власти к 
государю и членов его семьи); нормативное со-
вершенствование уголовной ответственности 
за препятствование деятельности предста-
вителей государственной власти; развитие 
уголовно-правовой охраны деятельности на-
родного депутата Украины, депутата мест-
ного совета по действующему УК Украины.

 ËÀÄÍÞÊ Â³êòîð³ÿ Ðîñòèñëàâ³âíà - àä’þíêò êàôåäðè êðèì³íàëüíîãî ïðàâà 
Íàö³îíàëüíî¿ àêàäåì³¿ âíóòð³øí³õ ñïðàâ

ÓÄÊ 343.35 + 343.234.1

З огляду на викладене вище, дослі-
дження кримінально-правової охорони 
перешкоджання діяльності народного де-
путата України чи депутата місцевої ради 
буде неповним без аналізу історичних ас-
пектів. Його слід здійснювати з урахуван-
ням соціального, економічного й суспіль-
но-політичного ладу, за яких виникла роз-
глядувана норма, а також причин та умов 
її виникнення, становлення та розвитку.

Аналіз останніх досліджень
Деякі питання кримінальної відпові-

дальності за перешкоджання діяльності 
народного депутата України чи депутата 
місцевої ради були предметом досліджень 
таких вчених як П. П. Андрушко, Ю. В. Ба-
улін, П. С. Берзін, В. Т. Дзюба, М. П. Ку-
цевич, М. І. Хавронюк, О. В. Харитонов, 
Н. М. Ярмиш та ін. Однак, питання про 
історичний розвиток кримінально-право-
вої охорони діяльності народного депута-
та України та депутата місцевої ради так і 
не дістало належного висвітлення. 

Тому метою статті є дослідження іс-
торичних аспектів розвитку кримінальної 
відповідальності за перешкоджання діяль-
ності народного депутата та депутата міс-
цевої ради.

Виклад основного матеріалу
Учені пропонують чимало критеріїв 

для періодизації розвитку кримінально-
го законодавства, що зумовлено значною 

Постановка проблеми
Вивчення історії розвитку предмета 

дослідження дає змогу засвідчити досто-
вірність й обґрунтованість його результа-
тів. Тільки в ґенезі можна пояснити при-
чинно-наслідкові зв’язки між минулим 
і сучасним станом кримінального права 
та спрогнозувати перспективні напрями 
його розвитку.
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кількістю досліджень, які підпорядковані 
визначеній меті наукового пошуку й зале-
жать від різних чинників. Кількість їх має 
наукову цінність і сприяє ґрунтовному до-
слідженню норм, конкретних інститутів. 
Найпоширенішою є періодизація генези 
кримінального законодавства в системі 
вивчення становлення та розвитку дер-
жави та права України. Деякі науковці, 
зокрема, І. А. Безклубий, І. С. Гриценко, 
М. І. Омельченко, О. О. Шевченко, зазна-
чають, що кримінальне законодавство роз-
вивалося відповідно до періодів розвитку 
Української держави [11, с. 221; 1, с. 13]. 
Водночас періоди розвитку українських 
права і держави не збігаються. Розвиток ві-
тчизняного кримінального законодавства 
пов’язаний з появою та дією різних нор-
мативно-правових актів, зокрема «Руської 
правди», статутів Великого князівства Ли-
товського, Прав та установлень Малоро-
сії, КК УРСР 1922-го, 1927-го і 1960 років 
тощо. В. В. Кузнецов виокремлює періоди 
розвитку кримінального законодавства за 
критерієм чинності основних джерел пра-
ва [8, с. 97]. Наше дослідження періодиза-
ції розвитку кримінально-правової охоро-
ни діяльності народного депутата України 
чи депутата місцевої ради буде ґрунтува-
тися на критерії об’єкта посягання.
Становлення кримінально-правової 

охорони перешкоджання діяльності на-
родного депутата України чи депутата 
місцевої ради в національному законодав-
стві сягає часів Київської Русі, коли було 
укладено першу збірку правових норм – 
«Руську правду» (1017–1054). Відомо про 
існування трьох її редакцій – Короткої, 
Поширеної та Скороченої. Закріплення 
на законодавчому рівні відповідальнос-
ті за посягання на представників органів 
влади [21, с. 40–82] започаткувало кара-
ність погрози як суспільно небезпечного 
діяння. Норми «Руської правди» забезпе-
чували кримінально-правове регулювання 
безпеки життя, здоров’я та діяльності упо-
вноважених княжою владою осіб.
У різні періоди то збільшувалася, то 

зменшувалася кількість кримінально ка-
раних діянь, пов’язаних із перешкоджан-
ням діяльності владних осіб, що в процесі 

еволюції сприяло появі норми щодо пере-
шкоджання діяльності народного депута-
та України чи депутата місцевої ради й за-
кріпленню її в чинному КК України. Наше 
дослідження буде ґрунтуватися на аналізі 
таких пам’яток права та норм, у яких їх за-
конодавчо унормовано. 
У зв’язку з поділом територій нашої 

держави на частини, які належали до скла-
ду різних держав, зокрема Польського 
королівства, Великого князівства Литов-
ського, Московії, Речі Посполитої, Росій-
ської імперії, Австро-Угорської імперії, на 
різних її частинах діяли різні законодавчі 
акти. Із середини XIV ст. на значній час-
тині українських земель, що належали до 
складу Великого князівства Литовського, 
діяли Литовські статути 1529-го, 1566-го і 
1588 років [21, с. 112–144]. 
У Литовському статуті 1529 року було 

передбачено відповідальність за невико-
нання розпоряджень («грамоти») воєвод, 
старост, державців. Другий статут Велико-
го князівства Литовського 1566 року поді-
лив державу на повіти (адміністративно-
територіальна одиниця, район) і запрова-
див сейми, до складу яких входили шлях-
тичі (привілейоване населення Великого 
князівства Литовського) [15]. Такі новели 
розширили коло осіб, які були представ-
никами влади, що забезпечило правовий 
захист діяльності більшої кількості чинов-
ників.
Третій статут Великого князівства 

Литовського 1588 року розширив повно-
важення шляхтичів і повністю закріпа-
чив простих селян, запровадив жорсткіші 
види покарання за неправомірні дії щодо 
шляхтичів з боку простих селян. Такі не-
правомірні дії карали сплатою великих 
штрафів, каліцтвом частин тіла чи смерт-
ною карою [16]. 
Фактично у двох перших статутах Ве-

ликого князівства Литовського було вста-
новлено кримінально-правову охорону 
діяльності представників влади. У Ста-
туті Великого князівства Литовського 
1588 року покарання за такі протиправні 
діяння було істотно посилено. Крім того, 
кримінально-правові норми було поділено 
на шість видів, сформовано єдину систему 
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злочинів, досліджувані заборони було від-
несено до злочинів проти порядку управ-
ління.
Литовські статути стали джерелом Со-

борного уложення 1649 року, що діяло на 
території Московської держави. Соборне 
уложення не містило норм, що встанов-
лювали кримінальну відповідальність за 
незаконні дії щодо перешкоджання діяль-
ності представників влади, а лише закрі-
плювало відповідальність за погрози чи 
незаконні дії стосовно государя та членів 
його сім’ї. Було регламентовано охорону 
діяльності майже всіх представників вла-
ди, крім керівника держави.
Річ Посполита з 8 серпня 1649 року 

визнала українську державність у межах 
трьох воєводств – Київського, Чернігів-
ського та Брацлавського. На їхній терито-
рії з 1649-го до 1654 року діяло переваж-
но звичаєве право Козацької держави [2]. 
Злочинами було визнано посягання на ді-
яльність представників влади, а також від-
мову виконувати постанови гетьманських 
універсалів, у яких містилися адміністра-
тивно-правові норми та розпорядження 
полково-сотенних урядів і магістратів [3].
Конституція Пилипа Орлика 1710 року 

уперше на теренах Української держа-
ви запровадила колегіальний законодав-
чий орган (Генеральну Раду), який пра-
цював сесійно. До його складу входили 
представники різних козацьких форму-
вань [17, c. 199–200]. У нормах зазначено-
го закону було закріплено положення про 
обов’язкове виконання розпоряджень й 
указів як Генеральної Ради, так і її членів 
на місцях та неперешкоджання діяльності 
членів Генеральної Ради у козацьких фор-
муваннях. Попри встановлення правової 
охорони діяльності представників влади, 
не було чітко визначено покарання за по-
рушення таких норм.
З часу прийняття протекторату мос-

ковського царя (1654) на українських зем-
лях частково почали діяти законодавчі 
акти Московської держави.
У XVIII ст. на землях Російської ім-

перії постійно тривали війни, у зв’язку із 
чим політика держави (а отже, і законо-
давство) була спрямована на воєнізацію 

різних сфер діяльності. Так, 1715 року 
було прийнято Артикул військовий, який 
упровадив нові злочини проти порядку 
управління, зокрема, невиконання указів 
і розпоряджень комісарів, чинення опору 
військовим командирам і комісарам. Вони 
паралельно виконували як державні по-
вноваження, так і військові зобов’язання.
У положеннях нормативно-правового 

акта «Права, за якими судиться малоро-
сійський народ» (1743) було виокремлено 
три види протиправних діянь: злочин (за 
нього було передбачено смертну кару); 
провина (протиправне діяння середньої 
тяжкості, за яке було передбачено менш 
жорсткі покарання); переступ, або про-
ступок (дрібне правопорушення, за яке 
було передбачено легкі покарання) [13]. 
У межах злочинів проти порядку управ-
ління, а саме перешкоджання діяльності 
представників влади, можна виокремити 
лише невиконання указів і розпоряджень 
государя. Для інших представників влади 
(суддів та урядовців) було регламентова-
но правову охорону лише їхніх життя та 
здоров’я.
Упродовж 1782–1783 років на україн-

ських землях було створено міські думи – 
представницькі органи влади [4, с. 95]. У 
Зводі законів Російської імперії 1832 року 
вперше було виокремлено групу злочинів 
«проти уряду», яка згодом лягла в основу 
розділу ІV «Злочини та проступки проти 
порядку управління» в Уложенні про пока-
рання кримінальні та виправні 1845 року. 
Цей розділ охоплював такі злочини, як 
непокора та ненасильницький супротив 
чинній владі, перешкоджання законній ді-
яльності влади [18]. Крім того, в Уложенні 
про покарання кримінальні та виправні 
вперше було окреслено характерні ознаки 
складів злочинів й обставини, що могли 
звільнити особу від кримінальної відпові-
дальності за такі діяння.
З початку ХХ століття владними ви-

знавали не лише державні органи, а й гро-
мадські та приватні органи, що здійсню-
ють владні повноваження. Представники 
таких органів користувалися правами дер-
жавних органів влади, тому їх охороняли 
нарівні з ними [19]. Професійну діяльність 
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представників влади у сфері управління 
до прийняття КК УРСР 1922 року охо-
роняли норми Кримінального уложення 
1903 року. Хоча зазначений нормативний 
документ був підписаний главою держави, 
його норми використовували в правозас-
тосовній діяльності, однак де-юре він так і 
не набрав чинності. 
У Кримінальному уложенні 1903 року 

було закріплено такі злочинні посягання, 
як непокора й ненасильницький опір чин-
ній владі, опір чи перешкоджання закон-
ній діяльності представника влади. Ці дії 
карали засиланням і триманням під вар-
тою у в’язниці строком до трьох років [10].
Наступний період в історії вітчизня-

ного законодавства – це період діяльнос-
ті Центральної Ради (1917–1921). Влада 
в державі належала виборному органу 
– Установчим зборам, а до їх створення – 
Центральній Раді (протягом певного часу 
– Генеральному Секретаріату) [12]. Кон-
ституція УНР закріплювала положення, 
згідно з яким верховним органом влади в 
державі є Всенародні збори, які здійсню-
ють безпосередньо вищу законодавчу вла-
ду в УНР, формують органи виконавчої та 
судової влади. 
У Конституції УНР вперше було закрі-

плено поняття «депутат», його повнова-
ження, недоторканність, окреслено зміст 
законної діяльності. Відповідно до ст. 29 
Конституції УНР, депутатом міг бути обра-
ний кожний не обмежений у своїх правах 
громадянин УНР, який досягнув віку 20-
ти років [5].
На території Української держави ді-

яла постанова Тимчасового уряду Росії від 
2 серпня 1917 року «Про вжиття заходів 
проти осіб, що загрожують обороні держа-
ви, її внутрішній безпеці та завоюванням 
Революції 1917 року». Відповідно до по-
ложень цієї постанови, військовий міністр 
за погодженням із міністром внутрішніх 
справ без судового розгляду міг відправи-
ти до в’язниці на невизначений строк осіб, 
які, на його думку, протидіяли владі дер-
жави. 
У межах кримінального законодавства 

було виокремлено вид злочинів проти дер-
жави й охорони громадського порядку та 

громадського спокою. До таких злочинів 
належали протиправні діяння, спрямовані 
на насильницьку зміну чи повалення кон-
ституційного ладу, захоплення державної 
влади; посягання на життя державного 
діяча. Покарання за ці злочини було жор-
стким: смертна кара, ув’язнення, конфіс-
кація майна тощо.
З метою забезпечення безпеки пред-

ставників влади, а також державного по-
рядку було ухвалено постанову «Про деякі 
тимчасові заходи щодо охорони держав-
ного порядку і громадськог о спокою» від 
26 липня 1918 року та Закон «Про військо-
ву підсудність» від 30 травня 1918 року. 
Зазначені документи передбачали кримі-
нальну відповідальність за перешкоджан-
ня діяльності представників влади, по-
встання проти вади, напад на урядових 
осіб під час виконання або з приводу ви-
конання ними своїх службових обов’язків. 
Прийнятий 2 жовтня 1918 року Закон 
«Про доповнення постанови про деякі 
тимчасові заходи до охорони державного 
порядку та громадського спокою» посилю-
вав відповідальність осіб за вчинення цих 
злочинів, що призвело до численних страт 
та ув’язнень [21; 9].
Кримінально-правовій охороні пред-

ставників влади впродовж аналізованого 
періоду було притаманне посилення від-
повідальності за протидію діяльності вла-
ди та її представників.
З утвердженням на українських зем-

лях радянської влади було змінено струк-
туру влади. Органами влади в УСРР були 
Всеукраїнський з’їзд Рад робітничих, се-
лянських та червоноармійських депутатів, 
Всеукраїнський Центральний Виконав-
чий Комітет, Рада Народних Комісарів, 
а також Ради робітничих, селянських та 
червоноармійських депутатів (міські та 
сільські) [6].
Кримінальну відповідальність за по-

сягання на представників влади в законо-
давстві радянського періоду було передба-
чено в КК 1922-го, 1927-го та 1960 років. 
У КК УСРР 1922 року кримінальну відпо-
відальність за перешкоджання діяльності 
депутата УСРР було передбачено в розділі 
«Злочини проти порядку управління». Від-
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повідно до ст. 74 КК УСРР, злочином про-
ти порядку управління було визнано діян-
ня, спрямоване на порушення правильно-
го функціонування органів управління чи 
народного господарства, пов’язане з опо-
ром чи невиконанням законів радянської 
влади, перешкоджання діяльності її орга-
нів та інші дії, що посягають на авторитет 
влади [20]. Зазначена стаття не передба-
чала санкції, була лише інформативною 
(діяння, що знаходилося під кримінально-
правовою охороною), а покарання суд міг 
призначати на власний розсуд. 
Відповідно до ст. 86 КК УСРР, покаран-

ня у вигляді розстрілу було передбачено 
за протидію представникам влади під час 
виконання ними передбачених законом 
обов’язків або примушування до виконан-
ня незаконних дій, поєднане з убивством, 
спричиненням тілесних ушкоджень або 
вчиненням насилля над представником 
влади. Лише за наявності пом’якшуючих 
обставин покарання могли рішенням суду 
змінити на позбавлення волі у вигляді ізо-
ляції із суворим режимом, однак не менше 
ніж два роки [20]. Крім того, у КК УСРР 
1922 року також було передбачено відпо-
відальність за надання завідомо неправди-
вої відповіді на офіційний запит представ-
ника влади. Такі дії карали позбавленням 
волі на строк до одного року [20].
КК УСРР 1927 року мав такі самі поло-

ження, як і КК УСРР 1922 року. Так, у гла-
ві ІІ КК УСРР 1927 року було зазначено, 
що злочином проти порядку управління 
визнано діяння, спрямоване на порушен-
ня правильного функціонування органів 
управління чи народного господарства, 
пов’язане з опором чи невиконанням за-
конів радянської влади, перешкоджання 
діяльності її органів та інші дії, що по-
сягають на авторитет влади, учинене без 
контрреволюційної мети. До таких злочи-
нів належали аналогічні протиправні ді-
яння за перешкоджання діяльності пред-
ставників влади, що були закріплені в КК 
УСРР 1922 року, однак уже було передба-
чено кваліфікуючі ознаки. 

1960 року прийнято КК УРСР, у яко-
му диференційовано кримінальну відпо-
відальність за злочини проти авторитету 

влади й порядку управління. Злочинні 
посягання, які було визначено в КК УСРР 
1927 року, розділили на різні злочини та 
виокремили в самостійні статті, зокрема: 
ст. 58 «Посягання на життя державного ді-
яча», ст. 188 «Опір представнику влади чи 
представнику громадськості, який охоро-
няє громадський порядок», ст. 190 «Погро-
за або насильство щодо посадової особи чи 
громадського діяча» [7]. Окремої норми, 
пов’язані з перешкоджанням діяльності 
народного депутата чи депутата місцевої 
ради, у КК УРСР 1960 року не було. Од-
нак важливим кроком до започаткування 
кримінальної відповідальності за зазначе-
не діяння в КК УРСР стало виокремлен-
ня погрози або насильства щодо посадової 
особи чи громадського діяча (ст. 190).
Так, у ст. 190 КК УРСР 1960 року «По-

гроза або насильство щодо посадової осо-
би, громадського працівника або гро-
мадянина, який виконує громадський 
обов’язок» було передбачено кримінальну 
відповідальність за злочинні дії щодо по-
садової особи, серед яких і депутат, з ме-
тою припинення його службової діяльнос-
ті. Так, відповідно до ч. 1 ст. 190 КК УРСР 
1960 року, погроза вбивством, спричинен-
ням тяжких тілесних ушкоджень або зни-
щенням майна шляхом підпалу щодо поса-
дової особи або громадського працівника, 
застосована з метою припинити службову 
чи громадську діяльність або змінити її 
характер в інтересах того, хто погрожує, 
або така сама погроза щодо громадянина 
у зв’язку з його участю в запобіганні та 
припиненні злочинів і порушень громад-
ського порядку карається позбавленням 
волі на строк до двох років або виправни-
ми роботами на строк від одного до двох 
років [7].

15 липня 1971 року було прийнято За-
кон УРСР № 26-VIII «Про міську, район-
ну в місті Раду народних депутатів УРСР», 
який закріплював повноваження депута-
тів різного рівня та гарантії депутатської 
діяльності, встановлені законодавством 
СРСР й УРСР. Цей закон визначив основні 
види законної діяльності депутатів. Така 
діяльність депутатів стала об’єктом зло-
чинів проти порядку управління, зокрема 
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що стосувалося опору та перешкоджання 
діяльності представників влади [14].
До 2001 року на території вже неза-

лежної України з її новими законами діяв 
КК УРСР 1960 року, положення якого в 
певній частині застаріли та потребува-
ли змін. Розроблення нового КК Украї-
ни тривало із жовтня 1992 року до квітня 
2001 року. Було два проєкти КК України: 
один розроблений групою вчених на чолі 
з В. М. Смітієнком і внесений на розгляд 
Верховної Ради України народним депута-
том України І. М. Пилипчуком 15 травня 
1998 року № 1029-1, другий – підготовле-
ний робочою групою Кабінету Міністрів 
України від 12 травня 1998 року № 1029. У 
першому проєкті суспільно небезпечні ді-
яння щодо охорони професійної діяльнос-
ті народного депутата чи депутата місцевої 
ради не було передбачено, а в другому – 
відповідали змісту ст. 351 КК України. 
Новий КК України 2001 року закріпив 

норму, яка охороняє діяльність народних 
депутатів України й депутатів місцевих 
рад у ст. 351 КК України «Перешкоджан-
ня діяльності народного депутата України 
та депутата місцевої ради» в розділі «Зло-
чини проти авторитету органів державної 
влади, органів місцевого самоврядуван-
ня, об’єднань громадян та злочини проти 
журналістів». 
Положення ст. 351 КК України вио-

кремлюють діяння, що посягають на діяль-
ність депутатів, і діяння, що посягають на 
діяльність органу влади. Законодавець ви-
значив способи перешкоджання діяльності 
депутатів в одній статті, зокрема: 1) неви-
конання законних вимог депутата; 2) ство-
рення штучних перешкод у роботі депута-
та; 3) надання завідомо неправдивої інфор-
мації депутату. У попередніх КК ці діяння 
було визначено окремими статтями.
Аналіз історії розвитку кримінального 

законодавства щодо перешкоджання ді-
яльності представників влади надає мож-
ливість констатувати, що нині криміналь-
но-правова охорона діяльності народного 
депутата України чи депутата місцевої 
ради зазнала радикальних змін, проте у 
зв’язку зі стрімким розвитком технологій, 
виникненням нових способів учинення 

злочинів необхідно вдосконалити поло-
ження цієї норми.

З огляду на викладене вище, можна ді-
йти таких висновків. 
Історичний розвиток кримінально-

правової охорони діяльності народного 
депутата України чи депутата місцевої 
ради відбувався в різні періоди станов-
лення держави та права в Україні. З кож-
ним новим нормативно-правовим актом 
ширше розкривався об’єкт дослідження, 
тож згодом зазначена норма набула чіткої 
форми та була закріплена в чинному КК 
України. Кримінально-правова охорона 
професійної діяльності народного депу-
тата України чи депутата місцевої ради в 
різні історичні періоди залежала від різ-
них чинників (пріоритет охорони порядку 
управління в державі та захист державних 
службовців, специфіка способу вчинення 
злочину щодо представників влади, забез-
печення безпеки високопосадовців тощо). 
Кримінальна відповідальність за пере-

шкоджання діяльності народного депу-
тата України чи депутата місцевої ради 
спершу була охоплена відповідальністю 
за інші суміжні злочини, і лише з плином 
часу та розвитком законодавства зазначе-
ну норму було виокремлено й нормативно 
закріплено.
Можна визначити такі періоди розви-

тку кримінальної відповідальності за пере-
шкоджання діяльності народного депутата 
України чи депутата місцевої ради: 1) фор-
мування передумов відповідальності за 
перешкоджання діяльності представників 
державної влади (1017–1528); 2) встанов-
лення відповідальності за перешкоджання 
діяльності представників державної вла-
ди (1529–1565); 3) криміналізація діянь, 
що полягали в невиконанні законних ви-
мог представників державної влади (1566–
1648); 4) звуження кола осіб, щодо діяль-
ності яких було встановлено кримінально-
правову охорону (від представників орга-
нів державної влади до государя та членів 
його сім’ї) (1649–1844); 5) нормативне вдо-
сконалення кримінальної відповідальності 
за перешкоджання діяльності представни-
ків державної влади (1845–2001); 6) розви-
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ток кримінально-правової охорони діяль-
ності народного депутата України, депута-
та місцевої ради за чинним КК України (з 
2001 р. й донині).
Запропонована класифікація періодів 

розвитку аналізованої норми ґрунтувалася 
на розробленні кримінальних законодав-
чих актів, що регулювали підстави й по-
рядок притягнення винних осіб до відпо-
відальності за перешкоджання діяльності 
представників влади, а згодом – депута-
тів рад УСРР, УРСР і народних депутатів 
України чи депутатів місцевої ради.
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SUMMARY 
According to the results of the analysis of the 

process of development of national legislation on 
the criterion of normative consolidation in terms 
of criminal protection of the People's Deputy of 
Ukraine and local council deputies, the following 
six stages are identifi ed: formation of preconditions 
for establishing responsibility for obstructing 
government activities; establishing responsibility 
for obstructing the activities of government 
offi cials; criminalization of acts consisting in 
non-compliance with legal requirements of public 
authorities; narrowing the circle of persons in 
respect of whose activities criminal legal protection 
has been established (from representatives of public 
authorities to the sovereign and members of his 
family); normative improvement of criminal liability 
for obstructing the activities of public authorities; 
development of criminal-legal protection of activity 
of the People's Deputy of Ukraine, the deputy of 
local council according to the current Criminal 
Code of Ukraine.

АНОТАЦІЯ 
За результатами аналізу процесу розвитку 

національного законодавства за критерієм 
нормативного закріплення в частині забез-
печення кримінально-правової охорони діяль-
ності народного депутата України та депута-
та місцевої ради виділено такі його шість ета-
пів: формування передумов встановлення від-
повідальності за перешкоджання діяльності 
представників державної влади; встановлення 
відповідальності за перешкоджання діяльнос-
ті представників державної влади; криміна-
лізація діянь, що полягають у невиконанні 
законних вимог представників державної вла-
ди; звуження кола осіб, щодо діяльності яких 
було встановлено кримінально-правову охоро-
ну (від представників органів державної влади 
до государя та членів його сім’ї); нормативне 
вдосконалення кримінальної відповідальності 
за перешкоджання діяльності представників 
державної влади; розвиток кримінально-пра-
вової охорони діяльності народного депутата 
України, депутата місцевої ради за чинним 
КК України.
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ÏÎÍßÒÒß ÒÀ ÎÑÎÁËÈÂÎÑÒ² ÏÐÎÒÈÄ²¯ ÊÎÐÓÏÖ²¯ 
ÒÀ ÎÐÃÀÍ²ÇÎÂÀÍ²É ÇËÎ×ÈÍÍÎÑÒ²

У статті узагальнюються теоретичні під-
ходи щодо з’ясування сутності та змісту по-
няття «протидія». Встановлено, що протидія, 
якщо виходити із загальнотеоретичних визна-
чень, – це в своєму роді опір, активні дії направ-
лені на запобігання виникненню якоїсь ситуа-
ції, розвитку певного явища або вчинення тих 
чи інших дій. Водночас, в такій формі понят-
тя «протидії» у юридичній галузі майже не ви-
користовується. Як правило, воно є частиною 
більш складних термінологічних конструкцій, 
на кшталт, адміністративно-правової проти-
дії, кримінально-правової протидії, протидії 
злочинності, тощо.
Аргументовано, що протидія злочиннос-

ті у науці сприймається, як система заходів, 
направлених: по-перше, на мінімізацію впливу 
злочинних проявів; по-друге, на недопущення 
поширення негативних наслідків від вчинення 
злочинів; по-третє, на забезпечення «знецінен-
ня» у соціумі факторів, що детермінують зло-
чинність, тобто, недопущення їх розвитку та 
поширення.
Зауважено, що протидія корупції та орга-

нізованій злочинності – це комплексні катего-
рії, які об’єднують в собі форми правового впли-
ву на суспільні відносини, з метою недопущення 
появи в ньому пр оявів корупції та організованої 
злочинності. 
Узагальнено, що протидія корупція та ор-

ганізованій злочинності – це система юридич-
них, політичних, соціальних, організаційних 
та інших визначених законодавством заходів, 
засобів та методів впливу на суспільні відно-
сини з метою недопущення прояву корупції та 
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ÓÄÊ: 342.95 (477)

Постановка проблеми
Корупція та організована злочинність є 

особливо негативними явищами, які отрую-
ють українське суспільство, вибивають його з 
колії нормальної життєдіяльності, порушують 
стабільність суспільних відносин. До того ж, 
корупція та організована злочинність загро-
жують національній безпеці України, нега-
тивно впливають на формування і діяльність 
органів державної влади, підриваючи довіру 
громадян до них, а також ускладнюють від-
носини України з іноземними державами [1]. 
Через це на зазначені явища розповсюджу-
ється вплив правоохоронних органів держа-
ви, який має різні вираження та способи реа-
лізації, одним з яких виступає протидія.

Стан дослідження
Розпочате дослідження засноване на чис-

ленних наукових працях вчених, які приді-
ляли увагу характерним моментам протидії 
злочинності, визначенню її ключових аспек-
тів, а також формам прояву. Базисом науко-
вої розробки стали напрацювання О.М. Бан-
дурки, Л.М. Давиденка, А.А. Митрофанова, 
В. М. Поповича, О.М. Литвинова, О.М. Музи-
чука, А.Б. Благої, Л.М. Богатирьова, В.В. Голі-

організованій злочинності, недопущення розви-
тку та поширення їх детермінантів, а також 
притягнення до відповідальності осіб причет-
них до вчинення зазначених негативних явищ.
Ключові слова: протидія злочинності, про-

тидія організованій злочинності, протидія ко-
рупції.
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на, М.І. Мельника та інших. Разом із тим, слід 
відзначити, що в науковій літературі відсутні 
комплексні дослідження, присвячені пробле-
мі визначення поняття та особливостей про-
тидії корупції та організованій злочинності.

Метою статті є визначення поняття та осо-
бливостей протидії корупції та організованій 
злочинності. 

Виклад основного матеріалу
Слід зауважити, що протидія явищам ко-

рупції та організованій злочинності, є відгалу-
женням більш загальної юридичної проблема-
тики, а саме категорії протидії у межах юри-
спруденції в цілому. Етимологічно термін про-
тидія – це дія, що перешкоджає іншій дії [2].
Представники соціологічної науки визнача-
ють термін «протидія» як опір, що вчиняється 
суб’єктом при якому-небудь впливові на нього 
[3, с.274]. Психологи розрізняють дії внутріш-
ні, тобто психічні, зокрема розумові процеси, і 
зовнішні, пов’язані з впливом на певні об’єкти 
і віддзеркалювані зовні [4, с.18-19]. 
Тож, протидія, якщо виходити із загаль-

нотеоретичних визначень – це в своєму роді 
опір, активні дії направлені на запобігання 
виникненню якоїсь ситуації розвитку пев-
ного явища або вчинення тих чи інших дій. 
Водночас, в такій формі поняття «протидії» у 
юридичній галузі майже не використовується. 
Як правило, воно є частиною більш складних 
термінологічних конструкцій, на кшталт, ад-
міністративно-правової протидії, криміналь-
но-правової протидії, протидії злочинності 
тощо. В даному випадку нас цікавить поняття 
протидії злочинності, так як воно має «мати-
ринське» значення для досліджуваних у статті 
категорій. 
На наш погляд ототожнення зазначених 

термінологічних конструкцій є невірним, 
адже попередження або запобігання направ-
лено безпосередньо на недопущення виник-
нення злочинних проявів та боротьбу із яви-
щами, що їх детермінують. Протидія в дано-
му разі є більш широкою категорією, так як 
включає в себе реактивні дії, тобто, такі, що 
застосовуються у ситуаціях, коли злочин, пев-
не коло злочинів, або певні злочинні явища 
(корупція або організована злочинність) вже 
мають місце. На доведення зазначеної теоре-

тичної позиції звернемося до доктринальної 
сфери. 
Так, В.В. Голіна надає наступну дефіні-

цію поняття протидії злочинності. Він зазна-
чає: «Системна протидія злочинності – це 
різноманітна робота держави та її інститутів, 
пов’язана з усуненням причин та умов, що 
безпосередньо породжують окремі види зло-
чинів, а також недопущення їх вчинення на 
різних стадіях злочинної поведінки» [5, с.34 – 
35;6, с.138].О.М. Бандурка, Л.М. Давиденко, 
А.А. Митрофанов, В.М. Попович, О.М. Лит-
винов та інші науковці вважають, що проти-
дія злочинності реалізується через систему 
соціальних і спеціальних заходів, спрямова-
них на усунення причин і умов, які сприя-
ють вчиненню протиправних діянь, які вже 
мають місце, або готуються чи вже почалися, 
виявленні винних осіб та притягненні їх до 
відповідальності. Протидія полягає не тіль-
ки у попередній діяльності з попередження 
злочинності, а в конкретних примусових за-
ходах впливу на відповідних суб`єктів у про-
цесі здійснення ними злочинної діяльності, а 
також у профілактичних заходах усунення на-
слідків злочинних діянь [7, с.138 – 139]. 
А.Б. Блага, Л.М. Богатирьов розглядають 

протидію злочинності як особливий комп-
лексний, багаторівневий об`єкт соціально-
го управління, який складає різноманітна за 
формами діяльність відповідних суб`єктів 
(державних, недержавних органів, установ, 
громадських формувань та окремих грома-
дян), які взаємодіють у вигляді системи різно-
рідних заходів, спрямованих на пошук шля-
хів, засобів та інших можливостей ефективно-
го впливу на злочинність з метою зниження 
інтенсивності процесів детермінізації злочин-
ності на усіх рівнях, нейтралізації дії її причин 
та умов для обмеження кількості злочинних 
проявів до соціально толерантного рівня [8, 
с.139].
Тож, протидія злочинності у науці сприй-

мається, як система заходів, направлених: по-
перше, намінімізацію впливу злочинних про-
явів; по-друге, на недопущення поширення 
негативних наслідків від вчинення злочинів; 
по-третє, на забезпечення «зніцінення» у со-
ціумі факторів, що детермінують злочинність, 
тобто, недопущення їх розвитку та поширен-
ня. В той же час, подібне тлумачення є досить 
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умовним, так як відображає лише максималь-
но узагальнений, найбільш «чистий» зміст ка-
тегорії протидії злочинності, зміст якої суттє-
во змінюється у відношенні до конкретного 
об'єкту, наприклад, організованої злочинності 
або корупції. 
Так, на думку Ю.Б. Мельник протидія ор-

ганізованій злочинності – це система держав-
них і недержавних інститутів, а також система 
заходів політичного, соціально-економічного, 
правового, ідеологічного, організаційного і 
правоохоронного порядку, які вживають дані 
інститути з метою попередження, нейтралі-
зації та знищення організованої злочинності 
[9;10, с.18].
Досить цікавим є визначення протидії 

організованій злочинності, яке формулюють 
О.О. Авдєєв та А.А. Васильєв, що тяжіє до 
одного із загальнотеоретичних уявлень про 
категорію протидії злочинності загалом. На 
їх думку протидія організованій злочинності 
передбачає реалізацію складного комплек-
су заходів, що здійснюються на загально-со-
ціальному та спеціальному рівнях. Заходи 
загальносоціального характеру покликані 
підвищити соціально-економічний розвиток 
суспільства, тим самим сприяти запобіганню 
злочинності, в тому числі організованої. До 
основних з них слід віднести:

- подолання кризових явищ у різних сфе-
рах суспільного життя (економічній, політич-
ній, психологічній, соціальній та інші);

- підвищення життєвого рівня громадян 
та зменшення майнового розшарування сус-
пільства;

- зниження податків для суб'єктів еко-
номічної діяльності і пільгове оподаткування 
тих, що займаються виробництвом і сприя-
ють нормальному розвитку господарюючих 
структур;

- запровадження ефективної системи 
збору податків, вигідної для законослухняних 
суб'єктів економіки і невигідної для порушни-
ків закону через невідворотне застосування до 
них санкцій тощо [11].
Своєї черги, заходи спеціального харак-

теру передбачають, перш за все, здійснення 
правоохоронними органами заходів, безпосе-
редньо спрямованих на усунення тих чинни-
ків, які впливають на підвищення рівня зло-
чинності. До спеціальних та індивідуальних 

заходів протидії організованої злочинності 
слід віднести:

- виявлення найбільш повного кола чин-
ників, які сприяють розвитку організованої 
злочинності, та, відповідно, прийняття рі-
шень щодо їх нейтралізації та усунення;

- виявлення осіб, які готуються до вчи-
нення злочинів та вчасне припинення цієї ді-
яльності;

- виявлення та подальший облік осіб, 
схильних до вчинення злочинів (зокрема тих, 
що мають організований характер) тощо [11].
Не варто нехтувати особливостями проти-

дії організованій злочинності закріпленими у 
законодавчих актах національної правової сис-
теми. Так, в Законі України «Про організацій-
но-правові основи боротьби з організованою 
злочинністю» від 30.06.1993 №3341-ХІІ визна-
чення даної категорії безпосередньо не наво-
диться, водночас, наводяться її ключові напря-
ми реалізації крізь які виражається її внутрішня 
сутність. Так, основними напрямами протидії 
або ж боротьби з організованою злочинністю є: 

- створення правової основи, організа-
ційних, матеріально-технічних та інших умов 
для ефективної боротьби з організованою зло-
чинністю, організація міжнародного співро-
бітництва у цій сфері; 

- виявлення та усунення або нейтраліза-
ція негативних соціальних процесів і явищ, 
що породжують організовану злочинність та 
сприяють їй; 

- запобігання нанесенню шкоди людині, 
суспільству, державі; 

- запобігання виникненню організова-
них злочинних угруповань; 

- виявлення, розслідування, припинен-
ня і запобігання правопорушенням, вчиню-
ваним учасниками організованих злочинних 
угруповань, притягнення винних до відпові-
дальності; 

- забезпечення відшкодування шкоди фі-
зичним та юридичним особам, державі; 

- запобігання встановленню корумпова-
них зв’язків з державними службовцями та 
посадовими особами, втягненню їх у злочин-
ну діяльність; 

- протидія використанню учасниками 
організованих злочинних угруповань у своїх 
інтересах об’єднань громадян і засобів масової 
інформації; 
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- запобігання легалізації коштів, здобутих 
злочинним шляхом, використанню суб’єктів 
підприємницької діяльності для реалізації 
злочинних намірів [12].
Не меншим колом визначень характе-

ризується поняття «протидія корупції», яке 
виражає заходи протидії конкретному різно-
виду злочинних діянь. Наприклад, М.І. Мель-
ник наводить широке та вузьке визначення 
терміну «протидія корупції». Зокрема, проти-
дія корупції у широкому розумінні – це будь-
яка діяльність у сфері соціального управління, 
що спрямована на зменшення можливостей 
для корумпування суспільних відносин, за-
безпечення верховенства права, реалізацію 
інших принципів права, сприяння розвитку 
демократичного суспільства та утвердження 
правової держави. У вузькому ж розумінні 
протидія корупції – це система заходів полі-
тичного, правового, організаційно-управлін-
ського, ідеологічного, соціально-психологіч-
ного характеру, спрямованих на зменшення 
її обсягів, зміну характеру корупційних про-
явів, збільшення ризику для корупціонерів, 
усунення соціальних передумов корупції, 
причин та умов корупційних діянь, виявлен-
ня, припинення та розслідування проявів ко-
рупції, притягнення осіб, винних у вчиненні 
корупційних правопорушень, до юридичної 
відповідальності, поновлення прав та інтер-
есів фізичних і юридичних осіб, усунення на-
слідків корупційних діянь [13, с.88].
І.А. Дьомін зазначає, що протидія корупції 

– це скерування діяльність спеціально-визна-
чених суб’єктів публічної адміністрації проти 
будь-яких розпочатих корупційних проявів. 
При цьому специфіка протидії корупції як 
системному явищу потребує застосування 
можливостей різних галузей законодавства: 
цивільного, господарського, фінансового, ад-
міністративного, кримінального, трудового та 
інших [14, с.22]. 
Прямо не визначено поняття та осо-

бливості категорії протидії корупції у Зако-
ні України «Про запобігання корупції» від 
14.10.2014 №1700-VII. Однак, у тексті доку-
менту закріплюються численні важелі проти-
дії означеному негативному явищу, до яких 
відноситься: формування та реалізація анти-
корупційної політики; запобігання корупцій-
них та пов’язаним з корупцією правопору-

шенням, зокрема, шляхом обмеженню щодо 
використання службових повноважень, отри-
мання подарунків тощо;запобігання та вре-
гулювання конфліктів інтересів;здійснення 
фінансового контролю та інше [15].
Висновки. Отже, відповідно до численних 

визначень, які запропоновані вченими, а та-
кож окремих норм офіційних актів, можливо 
зауважити, що протидія корупції та організо-
ваній злочинності – це комплексні категорії, 
які об’єднують в собі форми правового впливу 
на суспільні відносини, з метою недопущення 
появи в ньому проявів корупції та організова-
ної злочинності. До ключових особливостей 
даних категорій можна віднести: 

- юридичну форму – протидія корупції та 
організованій злочинності будується та спря-
мовується виключно на основі положень чин-
ного законодавства України та у визначених 
ним межах;

- політичний вплив – протидія корупції 
та організованій злочинності набуває ефек-
тивної реалізації за рахунок створення та про-
ведення у державі цільової політики в означе-
ній сфері;

- соціальна орієнтованість – протидія ко-
рупції та організованій злочинності, переду-
сім, направлені на захист соціуму від вказаних 
негативних проявів, формування національ-
ної неприйнятності до будь-яких форм зло-
чинної поведінки, депопулярізацію організо-
ваної злочинності та корупції, як частини со-
ціального буття; 

- комплексність – протидія корупції та 
організованій злочинності – це завжди згру-
пована структура спеціального правового, 
організаційно-правового, психологічно-пра-
вового інструментарію, здійснення якого по-
кладається на спеціальних суб’єктів. 
Отже, враховуючи вищевикладене, у під-

сумку можемо визначити, що протидія коруп-
ція та організованій злочинності – це система 
юридичних, політичних, соціальних, орга-
нізаційних та  інших визначених законодав-
ством заходів, засобів та методів впливу на 
суспільні відносини з метою недопущення 
прояву корупції та організованій злочинності, 
недопущення розвитку та поширення їх де-
термінантів, а також притягнення до відпові-
дальності осіб причетних до вчинення зазна-
чених негативних явищ. 
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SUMMARY 
The article summarizes the theoretical approaches 

to clarifying the essence and content of the concept 
of "counteraction". It is established that counteraction, 
based on general theoretical defi nitions, is a kind of 
resistance, active actions are aimed at preventing the 
emergence of a situation, the development of a certain 
phenomenon or the commission of certain actions. At 
the same time, in this form the concept of "opposition" 
in the legal fi eld is almost not used. As a rule, it is part 
of more complex terminological constructions, such as 
administrative-legal counteraction, criminal-legal 
counteraction, crime counteraction, etc.

It is argued that the fi ght against crime in science 
is perceived as a system of measures aimed at: fi rst, 
to minimize the impact of criminal acts; secondly, to 
prevent the spread of negative consequences from 
the commission of crimes; thirdly, to ensure the 
"devaluation" in society of the factors that determine 
crime, that is, to prevent their development and spread.

It is noted that the fi ght against corruption and 
organized crime are complex categories that combine 
forms of legal infl uence on public relations, in order 
to prevent the emergence of corruption and organized 
crime.

It is generalized that the fi ght against corruption 
and organized crime is a system of legal, political, 
social, organizational and other measures, means and 
methods of infl uencing public relations in order to 
prevent corruption and organized crime, prevent the 
development and spread of their determinants, and 
attract to the responsibility of persons involved in the 
commission of these negative phenomena.

Key words: counteraction to crime, counteraction 
to organized crime, counteraction to corruption.





Здано до набору 15.07.2016 р.
Підписано до друку 01.08.2016 р.

Комп’ютерний набір. Формат 60x841/8. Папір офсетний.
Друк офсетний. Умовн. друк. арк 21,62

Тираж 850. Зам. № 1122

ТзОВ «Дрогобицька міська друкарня» 
м.Дрогобич, вул. І.Мазепи, 7, 

тел./факс 2-23-35, тел.: 3-38-50, 2-23-76

НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ ЖУРНАЛ

Головний  редактор
Кузнєцов  Євген  Валерійович

ПРАВО.UA

№ 2, 2016

LAW.UA


