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ÊÎÍÑÒÈÒÓÖ²ÉÍÎ-ÏÐÀÂÎÂ² ÇÀÑÀÄÈ ÑÒÀÍÎÂËÅÍÍß 
ÒÀ ÐÎÇÂÈÒÊÓ ÌÓÍ²ÖÈÏÀËÜÍÎ¯ ÄÅÌÎÊÐÀÒ²¯ Â 

ÑÓ×ÀÑÍ²É ÓÊÐÀ¯Í²

В статье проанализировано влияние де-
мократии на становление местного само-
управления. Исследовано теоретическую 
взаимосвязь непосредственной демократии и 
местного самоуправления. Раскрыто право-
вые основы муниципальной демократии, за-
крепленной в законодательстве Украины о 
местном самоуправлении.
Ключевые слова: местное самоуправле-

ние, самоорганизация, общество, муници-
пальное управление, демократия, демокра-
тическое общество, нормативно-правовое 
обеспечение.

 ËÎÙÈÕ²Í Îëåêñàíäð Ìèêîëàéîâè÷ - äîêòîð þðèäè÷íèõ íàóê, ïðîôåñîð, 
ïðîôåñîð êàôåäðè êîíñòèòóö³éíîãî òà ì³æíàðîäíîãî ïðàâà Òàâð³éñüêîãî 
íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó ³ì. Â.². Âåðíàíäñüêîãî
 ÌÀÐÓË²Í Îëåêñàíäð Îëåêñàíäðîâè÷ - ñòóäåíò 6 êóðñó Òàâð³éñüêîãî 
íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó ³ì. Â.². Âåðíàíäñüêîãî
 ÙÅÐÁÀÍÜ ªâãåí³ÿ Âîëîäèìèð³âíà - àñï³ðàíò êàôåäðè êîíñòèòóö³éíîãî 
ïðàâà òà ïðàâ ëþäèíè Íàö³îíàëüíî¿ àêàäåì³¿ âíóòð³øí³õ ñïðàâ Óêðà¿íè

ювання та інституціоналізації на принципах 
гуманізму, людського виміру влади та вер-
ховенства права [1, с.89].
Серед науковців, які досліджують питан-

ня становлення та розвитку муніципальної 
демократії, доцільно відзначити Батано-
ва О.В., Кравченка В.В., Приходько Х.В., 
Майданник О.О., Лощихіна О.М., Бут-
ник О.О., Соляника К.Є., Васильєва А.С., 
Баймуратова М.О. та інших.
Відомий американський політолог 

Г. Саймон, який зробив значний внесок у 
теорію політичних рішень, у праці «Адмі-
ністративна поведінка» одним із перших 
звернув увагу на тісний інституціональний 
зв’язок державної політики та державно-
управлінської діяльності (1947). Він пока-
зав, що, по-перше, аналіз управлінських фе-
номенів передбачає застосування виключно 
наукових методів та понять теорії; по-друге, 
розробка політики держави має спиратися 
на емпіричні дані управлінського експери-
ментування; по-третє, процес прийняття 
рішень, у вимірі ефективності та раціональ-
ності, є суттю державного управління.
Не менш відомий американський уче-

ний-політолог Р.Даль, один із творців теорії 

 Муніципалізм як теорія і практика ста-
новлення та розвитку місцевого самовря-
дування – іманентного атрибуту конститу-
ційної демократичної держави і громадян-
ського суспільства – належить до тих фунда-
ментальних цінностей світової цивілізації, 
які вироблялися людством протягом усього 
його розвитку. Саме тому місцеве самовря-
дування є одним із тих атрибутів сучасного 
конституціоналізму та соціально-правової 
демократичної державності, що в контексті 
європейського вектора розвитку української 
держави вимагає свого всебічного конститу-



6Ïðàâî.ua ¹ 3, 2018

Êîíñòèòóö³éíå ïðàâî

демократії ХХ ст., стверджує, що визнання 
державного управління політикою (чи по-
літики – державним управлінням) вимагає 
від науки про державне управління чесного 
формулювання цілей, визнання складнос-
ті людської поведінки, звертання уваги до 
проблем нормативних цінностей в управ-
лінні, виокремлення зв’язків між держав-
ним управлінням та його соціальним ото-
ченням. Інші вчені доповнюють цю думку, 
підкреслюючи, що будь-яка державна полі-
тика має бути відомою і зрозумілою суспіль-
ству [2, с.15].
Як зазначають Батанов О.В., Кравчен-

ко В.В. та Приходько Х.В., формування ре-
ального місцевого самоврядування – одне з 
найбільш складних та суперечливих завдань 
становлення сучасної державності в Україні. 
На шляху демократичних процесів, з мо-
менту визнання місцевого самоврядування, 
постав цілий комплекс політичних, еконо-
мічних, соціальних, психологічних та інших 
проблем. Адже реальна, дієздатна муніци-
пальна влада передбачає не лише конститу-
ційно-правове визнання прав територіаль-
них громад, декларування самостійності міс-
цевого самоврядування у вирішенні питань 
місцевого значення, не тільки закріплення 
правових, соціальних та інших гарантій 
цієї самостійності, встановлення функцій та 
компетенції місцевого самоврядування, а й 
розвиток економічного і фінансового потен-
ціалу всієї держави в цілому. Лише просу-
вання у вирішенні цих проблем дозволить 
говорити про утвердження демократичної 
системи організації влади на місцях, без якої 
стає неможливою побудова громадянського 
суспільства та правової держави в Україні.
Органічний взаємозв’язок державного 

і муніципального будівництва об’єктивно 
обумовлений тим, що місцеве самовряду-
вання є фундаментальною основою розви-
тку української державності [3, с.16].
Найбільші можливості для впроваджен-

ня в державно-управлінському процесі ме-
ханізму місцевого самоврядування існують 
у демократичних державно-правових ре-
жимах. На думку В. Борденюка, «місцеве 
самоврядування є однією з підвалин демо-
кратичного ладу». З огляду на це, завдяки 
саме місцевому самоврядуванню, системна 

ефективність при демократичному режимі 
суттєво зростає.
Якщо елементи місцевого самоврядуван-

ня були присутніми в організації державно-
го управління з давних часів, то сучасна кон-
цепція місцевого самоврядування, яка тісно 
пов’язана саме з демократичним політико-
правовим режимом, сягає своїм корінням 
ХІХ ст. Постання інституту самоврядування 
в сучасному розумінні Ю. Панейко пов’язує 
з Великою французькою революцією та пе-
ретворенням поліційної держави на консти-
туційну. Натомість, як відзначає С. Сівков, 
першою концептуальною теорією місцевого 
самоврядування стала теорія вільної грома-
ди, яка повною мірою відображена у консти-
туції Бельгії (1831). Важливе значення цієї 
теорії науковець пов’язує з тим, що вперше 
було формально закріплено право громадян 
на самоврядування.
Тісний зв’язок між демократією та місце-

вим самоврядуванням пов’язується цінніс-
ними орієнтирами та концептуальними за-
садами організації державно-управлінської 
системи. Як зазначив Д. Шиманке, «демо-
кратія означає, що публічна адміністрація 
є частиною суспільства,  «а не господарем, 
який панує над суспільством». У цьому кон-
тексті слушною є теза І. Коліушка, що «су-
часне розуміння демократичної держави 
полягає в тому, що не громадяни служать 
державі, а вона є організацією на службі у 
суспільства» [4, с.267]. 
Як слушно зазначено Лощихіним О.М., 

демократія і муніципальна демократія – це 
змістовно схожі поняття, які мають різницю 
в просторовому їх вираженні. Також можна 
стверджувати, що муніципальна демократія 
є типом демократії з огляду на її рівень (гло-
бальний і локальний або вищий і нижчий).
[5]
Місцеве самоврядування дозволяє зна-

чно демократизувати апарат управління і 
вирішувати місцеві питання, забезпечуючи 
максимальне врахування інтересів громад, 
поєднувати інтереси і права людини та ін-
тереси регіонів і держави в цілому, ство-
рити певні противаги центральній владі, 
не допускати можливого свавілля з її боку. 
Для цього органам місцевого самовряду-
вання або ж на конституційному рівні, або 
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ж шляхом видання звичайних законів за-
безпечується досить широка компетенція, 
що відповідає намірам сучасних держав роз-
ширювати їх соціальні функції, сприяючи 
зміцненню ролі місцевого самоврядування у 
наданні різноманітних соціальних та адміні-
стративних послуг населенню [6, с.16].
Місцеве самоврядування виступає по-

казником рівня демократичності держави, 
оскільки саме за допомогою його органів 
можливо найбільш повно реалізувати один 
з основоположних принципів демократії: 
рівне право і можливість участі громадян 
в управлінні справами спільноти. Ступінь 
розвитку самоврядування буде залежати від 
ступеня розвитку демократії в суспільстві: 
чим більше демократизоване суспільство, 
тим більш широко в ньому будуть розвине-
ні самоуправлінські основи. Із цього випли-
ває, що самоврядування має тісний зв’язок 
з демократією і є її проявом або частиною у 
вигляді конкретного інституту, механізму її 
реалізації [7, с.3].
Демократія надає громадянам більш 

широкий діапазон особистої свободи, ніж 
будь-яка інша політична система. Подібно 
до інших елементів демократичного проце-
су, вільне висловлення думок має особливу, 
власну цінність тому, що завдяки йому за-
безпечується моральна автономія, свобода 
моральних оцінок і, як підсумок, комфорт-
не становище особистості та її гідне жит-
тя. Саме тут простежується взаємовплив і 
взаємозалежність демократії й політичної 
культури особистості, що сприяє зміцненню 
демократичних ідеалів і їх практичному вті-
ленню [8,32].
Варто мати на увазі, що реалізація форм 

безпосередньої демократії у сфері місцевого 
самоврядування веде до реального підви-
щення моральної відповідальності кожно-
го індивіда-члена територіальної громади. 
Така відповідальність є результатом залу-
чення індивіда до демократичного процесу 
прийняття рішень, які хоч і мають локальне 
значення, але відіграють суттєву роль у про-
цесі нормального, адекватного позитивним 
соціальним стандартам існування як само-
го цього індивіда, так і членів його родини, 
рідних, близьких, інших членів громади. Її 
наслідком і головним соціальним досягнен-

ням є виникнення самоврядного суб’єкта, 
здатного в разі потреби зробити вибір, 
що відповідає й не суперечить моральним 
принципам. І щодо цього безпосередня 
демократія виховує не просто індивіда, ко-
трий прагне до вирішення суто тактичного 
завдання – встановлення збалансованих від-
носин між собою й іншими членами спів-
товариства (як це відбувалося в общинній 
моделі суспільного ладу, де на перше місце 
ставиться плюралізм і прагнення до взаємо-
доповнюваності як між співтовариствами, 
так і між групами й індивідами), а вирішує 
й реалізує на практиці якісно інше страте-
гічне завдання – формування «людини, яка 
діє», суб’єкта, здатного до соціальної дії й 
бажаючого перетворити громадське життя. 
Таким чином, демократія, безпосеред-

ня демократія й місцеве самоврядування 
перебувають у єдиному і взаємному зв’язку 
філософських категорій змісту й форми: де-
мократія є змістом місцевого самоврядуван-
ня, а місцеве самоврядування є формою, 
способом існування і здійснення демократії. 
У цьому зв’язку і взаємодії двох соціальних 
феноменів – демократії й місцевого самовря-
дування – визначальну і структуровану роль 
відіграє безпосередня демократія[8, 34].
Сам розвиток та вдосконалення фено-

мену демократичної правової державності 
потребує свого внутрішнього розвитку, що 
базується на внутрішньо колективістських 
засадах, що є характерними для людської 
територіальної спільноти. Такий розвиток 
супроводжується не тільки могутніми про-
цесами становлення і розвитку різних форм 
демократичної взаємодії муніципальної вла-
ди з різними суб’єктами в рамках територі-
альної громади та інституцій громадянсько-
го суспільства, але й процесами децентралі-
зації повноважень публічної державної вла-
ди, що потім передаються у власні повнова-
ження органів місцевого самоврядування, 
що діють на рівні публічної муніципальної 
влади та є її основними функціональними 
провідниками [9, с.14].
Визнання державою інститутів місцевого 

самоврядування стало гаслом реформатор-
ських дій усіх без виключення постсоціаліс-
тичних держав Європи, у тому числі й Укра-
їни. Так, проектом Концепції внесення змін 
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до Конституції України, який 21.06.2013 
року прийняла за основу Конституційна 
Асамблея, утворена у 2012 році Президен-
том України, встановлюється, що «метою 
конституційної реформи є створення ефек-
тивної системи місцевого самоврядування, 
здатної гарантувати найвищу соціальну цін-
ність людини, створити оптимальні умови 
для її життєзабезпечення та гармонійного 
розвитку, а також забезпечити комплексний 
та стабільний розвиток територіальних гро-
мад, районів та регіонів України на основі 
найповнішого використання їх потенціалу, 
збалансування і вирівнювання регіонально-
го розвитку» [10].
Щодо правових засад муніципальної 

демократії, закріплених в українському за-
конодавстві, слід звернути увагу на Закон 
України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», який встановлює, що громадяни 
України реалізують своє право на участь у 
місцевому самоврядуванні за належністю 
до відповідних територіальних громад, а 
також установлює заборони на будь-які об-
меження права громадян на участь у місце-
вому самоврядуванні залежно від їх раси, 
кольору шкіри, політичних, релігійних та 
інших переконань, статі, етнічного та соці-
ального походження, майнового стану, тер-
міну проживання на відповідній території, 
за мовними чи іншими ознаками. У даному 
нормативному акті законодавцем установ-
люється, що територіальна громада села, 
селища, міста є первинним суб’єктом місце-
вого самоврядування, основним носієм його 
функцій і повноважень. 
Конституція та Закон України «Про міс-

цеве самоврядування в Україні» регламен-
тують певне коло повноважень щодо безпо-
середньої участі громадян в управлінні міс-
цевим життям. У зазначених нормативних 
актах проголошуються необхідні передумо-
ви для реалізації основних демократичних 
форм участі громадян у вирішенні місцево 
значущих справ. Зокрема, Закон «Про міс-
цеве самоврядування в Україні» гарантує 
право на здійснення місцевих ініціатив, 
проведення громадських слухань та загаль-
них зборів, створення органів самоорганіза-
ції населення, а також участь у виборах та 
місцевих референдумах.

Серед інструментів безпосередньої демо-
кратії, гарантій захисту та дотримання своїх 
прав мешканцями територіальних громад, 
які мають своє вираження в українському 
законодавстві та українській практиці, вар-
то відзначити: загальні збори громадян, міс-
цеві ініціативи, місцевий референдум, гро-
мадські слухання, звернення громадян (у 
тому числі, колективні), електронні петиції 
(як особливий різновид колективного звер-
нення), консультативно-дорадчі органи, 
громадські ради (як найпоширеніший вид 
консультативно-дорадчих органів), органи 
самоорганізації населення, прийоми гро-
мадян, бюджет участі, контрольні інспекції 
(транспорті, екологічні тощо), консультації з 
громадськістю, консультативні опитування, 
громадські експертизи ( у тому числі, анти-
корупційні), соціальне замовлення, дору-
чення виборців.
Отже, на нашу думку, з аналізу викладе-

ного, під поняттям муніципальної демокра-
тії слід розуміти засновану на єдності сво-
боди і відповідальності самоврядної форми 
здійснення населенням за місцем прожи-
вання публічної влади, колективних та ін-
дивідуальних прав громадян за самостійним 
рішенням у межах, встановлених Конститу-
цією і чинним законодавством. Водночас, 
демократія, як спосіб здійснення політичної 
влади реалізується, зокрема, через систему 
місцевого самоврядування і демократич-
ність політичного режиму, позаяк вважа-
ємо, що самоврядування близьке, але не є 
тотожним поняттю демократії. 
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SUMMARY 
The article analyzes the infl uence of democracy 

of formation of local self-government. The theoretical 
interrelation of direct democracy and local self-
government are researched. To reveal the legal 
principles of municipal democracy, enshrined in the 
legislation of Ukraine on local self-government.

The objective of this paper is formation of the 
real local government and municipalities that are 
one of the most complex and the hardest tasks of the 
formation of modern statehood of Ukraine. 

The authors have been researched that on the 
path to democratic processes with the moment of 
recognition of local self-government, puts a whole set 
of political, economic, social, psychological and other 
problems. Indeed, a real, capable local government 
implies not only constitutional and legal recognition 
of the rights of territorial communities, declaration of 
independence of local self-government in resolving 
issues of local importance, not only consolidating 
legal, social and other guarantees of this autonomy, 
establishment of functions and competence of local 
self-government, but also economic development and 
the fi nancial potential of the entire state as a whole.

Municipalism as a theory and practice of the 
formation and development of local self-government 
immanentі the attribute of the constitutional 
democratic state and civil society, belongs to the 
fundamental ones values   of world civilization, which 
were made by mankind during all it’s development. 
That’s why local, self-government is one of those 
attributes of modern constitutionalism and socio-
legal democratic statehood, which, in the context of 
the European vector of development of the Ukrainian 
state demands it’s own comprehensive constitution and 
institutionalization on the principles of humanism, 
human dimension of power and supremacy rights.

 А recognition of the state institutions of local 
self-government was a slogan of reformist the actions 
of all the post-socialist states of Europe, including 
Ukraine, without exception. 

After all, the authors came to the conclusion, that 
in particular, democracy, as a way of implementing 
political power is realized through the system of local 
self-government, and the democratic nature of the 
political regime. The authors considered that self-
government is close, but not identical to the defi nition 
of the democracy.

Key words: local self-government, self-
organization, community, municipal government, 
democracy, democratic society, legal regulation.

АНОТАЦІЯ 
У статті проаналізовано вплив демокра-

тії на становлення місцевого самоврядування. 
Досліджено теоретичний взаємозв’язок безпо-
середньої демократії та місцевого самовряду-
вання. Розкрито правові засади муніципаль-
ної демократії, закріпленої у законодавстві 
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Ì²ÆÍÀÐÎÄÍÎ-
ÏÐÀÂÎÂ² ÑÒÀÍÄÀÐÒÈ 
Ó ÑÔÅÐ² Ô²ÇÈ×ÍÎ¯ 

ÊÓËÜÒÓÐÈ ÒÀ ÑÏÎÐÒÓ 
² ¯Õ ²ÌÏËÅÌÅÍÒÀÖ²ß 

Ó ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÅ 
ÇÀÊÎÍÎÄÀÂÑÒÂÎ ÓÊÐÀ¯ÍÈ 

Статья посвящена анализу международ-
ных правовых актов, регулирующих вопрос 
физической культуры и спорта, формиро-
вание системы соответствующих междуна-
родных правовых стандартов при участии 
государств и международных организаций 
(ООН, ЮНЕСКО, Совета Европы и т. д.). 
Подчеркнуто особенности их осуществления 
в национальном законодательстве Украина, 
достижения и перспективы на этом пути.
Ключевые слова: физическая культура, 

спорт, международно-правовые стандарты, 
международно-правовые акты, имплемента-
ция, законодательство.

 ÊÀÌ²ÍÑÜÊÀ Íàòàë³ÿ Âàñèë³âíà - äîêòîð þðèäè÷íèõ íàóê, ïðîôåñîð, 
ïðîôåñîð êàôåäðè êîíñòèòóö³éíîãî ïðàâà òà ïðàâ ëþäèíè Íàö³îíàëüíî¿ àêàäåì³¿ 
âíóòð³øí³õ ñïðàâ Óêðà¿íè 
 ÏÀËÞÕ Àíäð³é ßðîñëàâîâè÷ - äîêòîðàíò êàôåäðè êîíñòèòóö³éíîãî ïðàâà 
òà ïðàâ ëþäèíè Íàö³îíàëüíî¿ àêàäåì³¿ âíóòð³øí³õ ñïðàâ Óêðà¿íè

ÓÄÊ.342.5

Аналіз останніх досліджень 
і публікацій

Основні концептуальні підходи до ста-
новлення стандартів у сфері фізичної куль-
тури і спорту, засад їх регулювання та ре-
алізації певною мірою порушувались у 
працях М. Булатова, О. Вацеби, І. Гасюка, 
М.Дутчак, Н. Жмарьова, П. Когута, О. Кузь-
менко, С. Ліщук, Ю.Мічуди, В. Платонова, 
Б. Шиян та ін. Водночас переважно роботи 
згаданих авторів стосуються загальнотеоре-
тичних питань, проблем розвитку системи 
охорони здоров’я, а також присвячені ор-
ганізаційно-управлінським та правовим пи-
танням розвитку фізичної культури і спорту 
на сучасному етапі. 
З огляду на це, вважаємо недостатніми 

спеціальні дослідження, присвячені взаємодії 
держав, міжнародних організацій у напрямі 
розробки, прийняття і реалізації міжнародно-
правових стандартів щодо фізичної культури 
і спорту, охорони здоров’я та санітарно-епіде-
міологічного добробуту населення. 

Основні цілі даної статті полягають у ви-
окремленні конкретних міжнародно-право-
вих актів, присвячених врегулюванню фізич-
ної культури і спорту, формування системи 
відповідних міжнародно-правових стандар-
тів, а також особливостей їх імплементації у 
національне законодавство України.

Постановка проблеми
Практично ні в кого не викликає сум-

нівів той факт, що спорт відіграє і пови-
нен відігравати важливу роль в охороні 
здоров’я, в моральному, культурному та 
фізичному вихованні, а також у сприянні 
зміцненню міжнародного взаєморозуміння 
й миру. З огляду на це, необхідними є за-
охочення та координація міжнародного 
співробітництва, спрямованого на всебіч-
ний розвиток різних видів спорту, за учас-
тю широкого кола учасників спортивних 
відносин, захисту їх прав та інтересів, ство-
рення належних умов проведення спортив-
них змагань, вирішення спортивних спорів 
тощо.



11

Êàì³íñüêà Í.Â., Ïàëþõ À.ß. - Ì³æíàðîäíî-ïðàâîâ³ ñòàíäàðòè ó ñôåð³...

Виклад основного матеріалу
Окрему групу джерел регулювання відно-

син у сфері фізичної культури і спорту станов-
лять загаль новизнані принципи міжнародно-
го права, конвенції, хартії та інші міжнарод-
ні договори України. Вони стають частиною 
національного законодавства після ратифіка-
ції Верховною Радою України [1]. 
Зокрема, Верховною Радою України була 

ратифікована Європейська Конвенція про на-
сильство та неналежну поведінку з боку гля-
дачів під час спортивних заходів, і, зокрема, 
футбольних матчів. Даний акт спрямований на 
запобігання і контроль над насильством і не-
належною поведінкою з боку глядачів під час 
футбольних матчів та інших спортивних захо-
дів. Сторони Конвенції координують політику 
і заходи своїх міністерств і інших державних 
установ щодо боротьби з насильством і нена-
лежною поведінкою з боку глядачів, у разі по-
треби створюючи координуючі органи [2]. 
Реалізація Європейської Конвенції про на-

сильство і неналежну поведінку з боку гляда-
чів під час спортивних заходів і особливо фут-
больних матчів дозволить підвищити рівень 
безпеки глядачів при проведенні футбольних 
матчів та інших спортивних заходів, а також 
сприяє боротьбі з насильством і проявами ху-
ліганської поведінки на спортивних аренах і 
за їх межами під час проведення спортивних 
змагань.
Серед інших регіональних міжнародно-

правових актів зазначимо Конвенцію проти 
використання допінгу і Додатковий протокол 
до неї, прийняті в рамках Ради Європи. Вони 
є інструментами публічного міжнародного 
права, на яких базуються політика країн і 
міжурядове співробітництво у сфері боротьби 
з допінгом.
Конвенцію укладено і прийнято з огляду 

на вплив, який провідні спортсмени мають на 
молодь, нагальну потребу проведення і спри-
яння на постійній основі дослідженням для 
удосконалення методів виявлення допінгу й 
більш глибокого вивчення факторів, які впли-
вають на його використання, необхідність 
забезпечення максимальної ефективності 
стратегій запобігання використанню допінгу 
і нарощення потенціалу держав-учасниць сто-
совно здійснення програм боротьби з допін-
гом. Мета цієї Конвенції в рамках стратегії та 

програми діяльності ЮНЕСКО у сфері фізич-
ного виховання і спорту полягає у сприянні 
запобігання використанню допінгу в спорті і 
боротьбі в інтересах його викорінення [3].
Тривалий час Організація Об’єднаних 

Націй, її керівні органи та спеціалізовані уста-
нови приділяють увагу питанням фізичної 
культури і спорту. На наше переконання, тут 
варто відзначити такі міжнародно-правові до-
кументи, як:

– Олімпійська хартія, 
– Міжнародна хартія фізичного вихо-

вання і спорту ЮНЕСКО 1978 року;
– Всесвітній антидопінговий кодекс, 

прийнятий Всесвітнім антидопінговим агент-
ством 2003 року;

– резолюція 58/5, прийнята Генераль-
ною Асамблеєю Організації Об’єднаних На-
цій 3 листопада 2003 року, яка стосується 
спорту як засобу сприяння вихованню, 
здоров’ю, розвитку та миру;

– рекомендації з питань допінгу, які 
були прийняті на другій, третій та четвертій 
міжнародних конференціях міністрів і керів-
ників, відповідальних за фізичне виховання 
та спорт, організовані ЮНЕСКО у Москві 
(1988 р.), Пунта-дель-Есте (1999 р.) й Афінах 
(2004 р.) тощо. 
Зокрема, Генеральна конференція Ор-

ганізації Об’єднаних Націй з питань освіти, 
науки та культури на своїй 33-й сесії, яка від-
булася 18 листопада 2005 р. у м. Париж, при-
йняла Міжнародну конвенцію про боротьбу з 
допінгом у спорті.
Положення даної конвенції засвідчують, 

що спорт повинен відігравати важливу роль в 
охороні здоров’я, в моральному, культурному 
та фізичному вихованні, а також у сприянні 
зміцненню міжнародного взаєморозуміння й 
миру, відзначаючи необхідність заохочення 
та координації міжнародного співробітни-
цтва, спрямованого на викорінення допінгу в 
спорті, висловлюючи занепокоєння стосовно 
використання спортсменами допінгу в спор-
ті і наслідками цього для їхнього здоров’я, 
принципу чесної гри, викорінення шахрай-
ства та майбутнього спорту, пам’ятаючи, що 
допінг ставить під загрозу етичні принципи й 
виховні цінності [4].
Згадані вище міжнародно-правові доку-

менти визначають систему концептуальних 
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ідей і поглядів на роль, організаційну струк-
туру та завдання фізичної культури і спорту в 
Україні, закріплюючи засади чинних норма-
тивно-правових актів України у даній сфері. 
Так, аналізуючи підтримку та розвиток 

фізичної культури та спорту в Україні, слід 
підкреслити, що стаття 49 Конституції Укра-
їни від 28 червня 1996 року, зокрема, регла-
ментує: «Держава дбає про розвиток фізичної 
культури і спорту, забезпечує санітарно-епіде-
мічне благополуччя» [1]. 
Охорона здоров’я, забезпечення умов для 

здорового способу життя, ефективних сані-
тарно-гігієнічних заходів віднесені до пере-
ліку основних прав громадян України, які 
захищаються державою на підставі конститу-
ційних положень відповідно до міжнародних 
стандартів. 
У свою чергу, у галузевому законодавстві 

імплементовано існуючі міжнародно-правові 
стандарти щодо фізичної культури та спор-
ту. Йдеться, насамперед, про такі Закони 
України: «Про фізичну культуру і спорт» від 
24.12.1993 р. № 3808-XII; «Основи законо-
давства України про охорону здоров’я» від 
19.11.1992 р. №2801–ХІІ і т.д. [7-8].
На рівні підзаконних нормативно-право-

вих актів України відзначимо затверджену 
цільову комплексну програму «Фізичне ви-
ховання здоров’я нації» (визначено основні 
завдання та заходи з розвитку фізичної куль-
тури і спорту на 1998–2005 рр.); положення 
«Про додаткові заходи щодо державної під-
тримки розвитку фізичної культури і спорту в 
Україні»; «Про державні стипендії чемпіонам 
і призерам Олімпійських, Паралімпійських 
та Дефлімпійських ігор», «Про Національну 
доктрину розвитку фізичної культури і спор-
ту» (затверджено на період до 2016 р.). 
Одним із найважливіших напрямів дер-

жавної політики в Україні є створення умов 
для забезпечення здоров’я громадян на осно-
ві розвитку фізичної культури і спорту, про 
що свідчить Державна цільова соціальна про-
грама розвитку фізичної культури і спорту на 
період до 2020 року, затверджена постановою 
Кабінету Міністрів України від 1 березня 2017 р. 
№ 115. Дана Програма визначає організацій-
но-управлінські, нормативно-правові та інші 
засади її функціонування в нових соціально-
економічних умовах [9]. 

Не дивлячись на очевидні свідчення пев-
ної уваги держави до проблем фізичної куль-
тури та спорту, так само як і охорони здоров’я 
населення, багато ще залишається невиріше-
них завдань. Так, з-поміж іншого, ці проблеми 
визначаються недосконалістю законодавства 
України в галузі фізичної культури та спор-
ту, неналежною імплементацією відповідних 
міжнародно-правових стандартів у даній сфе-
рі, практично відсутніми матеріально-фінан-
совими основами їх забезпечення тощо. Це не 
дозволяє уникнути розбіжностей і протиріч 
між центральним, регіональним і локальним 
рівнями імплементації міжнародно-правових 
стандартів, між державними і громадськими 
організаціями та об’єднаннями (зокрема, фе-
дераціями з відповідних видів спорту, інши-
ми уповноваженими суб’єктами) і найголо-
вніше між конкретною людиною (у тому числі 
спортсменом) та органами публічної влади.

Висновки
Проаналізовані нами міжнародно-правові 

акти у сфері фізичної культури та спорту, при-
йняті в рамках міжнародних міжурядових 
організацій, зокрема ООН, ЮНЕСКО, Ради 
Європи та низки інших, є інструментами між-
народного права, на яких базуються політика 
країн і міжурядове співробітництво у сфері 
боротьби з допінгом у спорті, піклування про 
здоров’я спортсменів, чесну гру, викорінення 
шахрайства та майбутній спорт.
Тепер перед державами, які взяли на себе 

зобов’язання за цими документами, включаю-
чи Україну, постали завдання щодо належної 
імплементації закріплених міжнародно-пра-
вових стандартів з питань фізичної культу-
ри та спорту у національне законодавство та 
сприяти відповідному забезпеченню і прак-
тичній реалізації.
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INTERNATIONAL LEGAL STANDARDS 
IN THE SPHERE OF PHYSICAL 

CULTURE AND SPORTS AND THEIR 
IMPLEMENTATION IN THE NATIONAL 

LEGISLATION OF UKRAINE 
The article is devoted to analysis of international le-

gal acts, regulating the question of physical culture and 
sport, the formation of a system of appropriate interna-
tional legal standards with the participation of State and 

of international organizations ( UN, UNESCO, Coun-
cil of Europe etc).

Analyzed the International Convention on the fi ght 
against doping in sports, the Convention against the use 
of doping and the additional protocol to the European 
Convention on violence and improper behavior on the 
part of the spectators during sports events, and in par-
ticular football matches etc.

The above-mentioned international legal documents 
to defi ne the system of conceptual ideas and views on 
the role, organizational structure and objectives physical 
culture and sports in Ukraine, consolidating the foun-
dations of existing normative-legal acts of Ukraine in 
this sphere. 

In turn, the legislative branch implemented exist-
ing international legal standards with regard to physi-
cal culture and sport. It is about such Laws of Ukraine 
«On physical culture and sports» 24.12.1993; «The 
fundamentals of Ukrainian legislation on protection of 
health».One of the most important directions of the State 
policy in Ukraine is creating the conditions to ensure 
the health of citizens on the basis of the development of 
physical culture and Sport, as evidenced by the State so-
cial target program development of physical culture and 
sport in the period up to the year 2020, approved by the 
Cabinet of Ministers of Ukraine from March 1 2017.

Despite the obvious evidence of a particular atten-
tion to the problems of the State physical culture and 
sports, many still pending tasks. Pamong other things, 
these issues are determined by the lack of legislation in 
the sphere of physical culture and sports, improper im-
plementation of relevant international legal standards 
in this area, almost missing material and fi nancial the 
basics of security, etc. This is not to avoid disagreements 
and disputes between Central, regional and local lev-
els, the implementation of international legal standards, 
between the State and public organizations and asso-
ciations (in particular, the federations of their respective 
sports, other authorized entities) and most importantly 
between the specifi c person (including an athlete) and 
bodies of public authority.

Now countries that have committed themselves to 
these documents, including Ukraine, facing a challenge 
regarding the proper implementation of the fi xed inter-
national legal standards on physical culture and sports 
in the national legislation and the relevant provision 
and practical implementation.

Keywords: physical culture, sports, interna-
tional legal standards, international legal acts, 
implementation,legislation. 
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²ÑÒÎÐÈÊÎ-ÏÐÀÂÎÂÈÉ ÍÀÐÈÑ ÐÎÇÂÈÒÊÓ 
ÊÐÈÌ²ÍÀËÜÍÎ-ÂÈÊÎÍÀÂ×ÎÃÎ ÇÀÊÎÍÎÄÀÂÑÒÂÀ 

ÓÊÐÀ¯ÍÈ Â ÏÅÐ²ÎÄ Ç 2004 ÏÎ 20016 Ð²Ê

В статье раскрывается историко-право-
вой очерк развития уголовно-исполнительного 
законодательства Украины в период с 2004 по 
20016 год. Обоснованы границы исследования, 
которыми являются: 2004 г. (дата вступле-
ния в силу Уголовно-исполнительным кодек-
сом Украины, который был принят 11 июля 
2003 г.) и 2016 г., когда уголовно-исполни-
тельная система перешла под юрисдикцию 
Министерства юстиции Украины. Отмече-
но, что в эти исторические границы исследо-
вания появились два самостоятельных вида 
наказаний: лишение свободы на определенный 
срок (п. 11 ст. 51 Уголовного кодекса Украины) 
и пожизненное лишение свободы (п. 12 ст. 51 
Уголовного кодекса Украины). С учетом такого 
критерия, как каденция центрального органа 
исполнительной власти, к полномочиям кото-
рого принадлежало обеспечение формирования 
и реализация государственной политики в сфе-
ре исполнения уголовных наказаний, выделены 
три исторические периоды развития уголовно-
исполнительного законодательства Украины 
(І период: 2004–2010 гг.; ІІ период: 2010–2016 
гг.; ІІІ период: 2016 г. – настоящее время).
Ключевые слова: историко-правовой очерк, 

новейший период, уголовно-исполнительное за-
конодательство, исполнение наказаний, лише-
ние свободы.

 Á²ÁÀ Þð³é Âîëîäèìèðîâè÷ - àñï³ðàíò êàôåäðè òåîð³¿, ³ñòîð³¿ ïðàâà ³ 
äåðæàâè òà êîíñòèòóö³éíîãî ïðàâà Óí³âåðñèòåòó äåðæàâíî¿ ô³ñêàëüíî¿ ñëóæáè 
Óêðà¿íè

ÓÄÊ 343.24

Постановка проблеми
Історико-правовий нарис розвитку ві-

тчизняного кримінально-виконавчого за-
конодавства, бере свій початок з 1 січня 
2004 р. (дата набуття чинності КВК Укра-

їни) і триває дотепер. Оскільки на почат-
ку ХХІ ст. у кримінальному законодав-
стві України внаслідок прийняття нового 
КК України 2001 р. з’явилося два само-
стійні види покарань: позбавлення волі на 
певний строк (п. 11 ст. 51) та довічне по-
збавлення волі (п. 12 ст. 51), їх слід було 
врахувати при прийнятті Верховною Ра-
дою України нового КВК України.
Таким чином, законодавець сформу-

лював їх і як загальні норми, що поширю-
ються на засуджених до обидвох цих пока-
рань (норми Загальної частини (ст. 1–25), 
розділ ІІІ «Виконання покарання у виді 
позбавлення волі» (зокрема ст. 86–140)), 
так і спеціальні, котрі стосуються лише за-
суджених до довічного позбавлення волі 
(розділ IV «Виконання покарання у виді 
довічного позбавлення волі»).
За новим КВК України було передбачено 

створення якісно нової класифікації установ 
за рівнями безпеки, як у Європі: відкритого 
типу, мінімального, середнього й максималь-
ного рівня безпеки, нову класифікацію та сис-
тему розподілу засуджених по установах. Чіт-
ке визначення мережі й типів цих установ, за 
визначенням В. А. Льовочкіна, надало змогу 
забезпечити роздільне тримання в них засу-
джених з урахуванням характеру та тяжкості 
вчиненого злочину, кількості судимостей, пси-
хологічних особливостей особи тощо [1, с. 11].
Більше того, із прийняттям нового закону 

про порядок і умови виконання та відбування 
покарання, подальший рух щодо гуманізації 
кримінально-виконавчої системи не завершив-
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ся, і, як справедливо зазначають окремі дослід-
ники, за час дії КВК України до нього внесено 
значну кількість змін і доповнень гуманістич-
ної спрямованості, з метою приведення пра-
вового статусу засуджених у відповідність до 
світових і європейських пенітенціарних норм 
і стандартів.
Тому, зважаючи на динаміку законотворчих 

процесів, що мали й мають місце нині, ми в 
межах цього періоду виокремлюємо три періоди 
(І період: 2004–2010 рр.; ІІ період: 2010–
2016 рр.; ІІІ період: 2016 р. – теперішній час) 
чинності КВК України щодо регламентації 
порядку і умов виконання та відбування 
покарань, пов’язаних з позбавленням волі. 
Здійснюючи таку періодизацію, ми виходили 
з каденції того чи іншого центрального органу 
виконавчої влади, до повноважень якого нале-
жало забезпечення формування та реалізація 
державної політики у сфері виконання кримі-
нальних покарань.
Так, у період 1 січня 2004 р. – 9 груд-

ня 2010 р. (час чинності КВК України за 
функціонування Державного департа-
менту України з питань виконання пока-
рань) вдалося здійснити такі прогресивні 
законодавчі кроки щодо порядку і умов 
виконання та відбування покарання у виді 
позбавлення волі, як:

– доповнення системи принципів кри-
мінально-виконавчого законодавства, 
виконання і відбування покарань (ст. 5 
КВК України) новим принципом – поваги 
до прав і свобод людини; 

– удосконалення основ правового ста-
тусу засуджених шляхом доповнення ст. 7 
КВК України частиною п’ятою такого зміс-
ту: «Дискримінація засуджених за ознака-
ми раси, кольору шкіри, політичних, релі-
гійних та інших переконань, статі, етніч-
ного та соціального походження, майно-
вого стану, місця проживання, за мовними 
або іншими ознаками забороняється»; 

– удосконалення внутрішньосистемної 
структури виправних колоній за рахунок 
законодавчого закріплення можливості 
створення: 1) у виправних колоніях серед-
нього рівня безпеки – секторів максималь-
ного рівня безпеки для відбування пока-
рання чоловіками, засудженими до дові-
чного позбавлення волі; 2) у виправних 

колоніях мінімального рівня безпеки із 
загальними умовами тримання – секторів 
середнього рівня безпеки для відбування 
покарання жінками, засудженими до дові-
чного позбавлення волі (доповнення ст. 11 
КВК України частиною 6, внесення відпо-
відних доповнень до абз. 3, 4 ч. 2 ст. 18);

– внесення змін щодо правової регла-
ментації функціонування дільниці поси-
леного контролю виправних колоній (ч. 4 
ст. 94, ст. 97);

– гуманізації умов тримання засудже-
них до позбавлення волі в дільниці соці-
альної реабілітації (ч. 2 ст. 99);

– удосконалення порядку реалізації 
засудженими законних інтересів шляхом 
надання засудженим права звертатися до 
адміністрації з проханням внести подання 
щодо умовно-дострокового звільнення від 
відбування покарання чи щодо заміни не-
відбутої частини покарання більш м’яким 
покаранням (доповнення ч. 1 ст. 107 
КВК України абзацом 16);

– надання засудженим, які працюють 
та перебувають у виправних колоніях мі-
німального рівня безпеки з полегшеними 
умовами тримання, права на щорічний ко-
роткочасний виїзд за межі колонії трива-
лістю 14 календарних днів (ч. 4 ст. 111);

– скасування обмежень на число поси-
лок (передач) і бандеролей, що одержують 
засуджені до позбавлення волі (ч. 1 ст. 112, 
внесення змін до частин перших ст. 138 і 
139, ч. 2 ст. 140, ч. 1 ст. 143, ч. 5 ст. 151);

– удосконалення механізму адресуван-
ня засудженими до позбавлення волі ко-
респонденції Європейському суду з прав 
людини, а також іншим відповідним ор-
ганам міжнародних організацій, членом 
або учасником яких є Україна (ч. 4 ст. 113) 
та запровадження системи тримання за-
суджених до позбавлення волі в примі-
щеннях блочного типу, збільшення норми 
жилої площі на одного засудженого (ч. 1 
ст. 115) [2]. Все вищевказане дозволило 
покращити функціонування криміналь-
но-виконавчої системи України і закласти 
інноваційні підходи до роботи із засудже-
ними.
Наступним після прийняття КВК Укра-

їни реформаційним кроком системи вико-
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нання покарань стала оптимізація системи 
центральних органів виконавчої влади, 
згідно з якою 9 грудня 2010 р. було утво-
рено Державну пенітенціарну службу 
України, реорганізувавши Державний де-
партамент України з питань виконання 
покарань [3]. За часів функціонування 
ДПтС України (2010–2016 рр.) вдалося 
досягти таких прогресивних кроків у сфе-
рі забезпечення виконання покарання у 
виді позбавлення волі:

– внесення змін до кримінально-вико-
навчого законодавства України з метою 
узгодження його із новим для того часу 
(2012 р.) кримінальним процесуальним за-
конодавством [4];

– гуманізація правового становища за-
суджених жінок, які мають дітей віком до 
трьох років, та правового режиму функці-
онування будинків дитини при виправних 
колоніях (ч. 1 ст. 141), зокрема згідно з 
внесеними у 2013 р. змінами, «будинок ди-
тини при виправній колонії є дитячим за-
кладом. У будинках дитини діти перебува-
ють під опікою адміністрації дитячого за-
кладу на повному державному забезпечен-
ні, їм створюються умови, необхідні для 
нормальної життєдіяльності та розвитку»; 
також у 2013 р. ст. 141 доповнено новою 
(п’ятою) частиною такого змісту: «5. Від-
відування близькими родичами дитини, 
яка перебуває в будинку дитини, та умови 
їх спілкування визначаються центральним 
органом виконавчої влади, що забезпечує 
формування та реалізацію державної полі-
тики у сфері виконання кримінальних по-
карань»; виключення з ч. 7 ст. 141 злісного 
порушення матір’ю вимог режиму відбу-
вання покарання як підстави скасування 
рішення про продовження перебування 
дитини в будинку дитини;

– гуманізація правового становища за-
суджених неповнолітніх шляхом: 1) скасу-
вання обмежень на одержання коротко-
строкових побачень (до 5 вересня 2013 р. 
було передбачено одне короткострокове 
побачення на місяць) і збільшення кіль-
кості тривалих побачень (так, до 5 верес-
ня 2013 р. у виховних колоніях засуджені 
мали право одержувати один раз на три 
місяці тривале побачення, а з 5 вересня 

2013 р. мають право одержувати щоміся-
ця одне тривале побачення) (абз. 3 ч. 1 
ст. 143); 2) надання можливості при сум-
лінній поведінці і ставленні до праці та 
навчання після відбуття не менше однієї 
четвертої частини строку покарання реа-
лізовувати таку форму поліпшення умов 
тримання, як одержання за постановою 
начальника колонії один раз на три місяці 
короткострокового побачення за межами 
виховної колонії;

– розвиток засад диференціації засу-
джених до довічного позбавлення волі. 
Так, із 5 вересня 2013 р. засуджені-дові-
чники, які після відбуття двадцяти років 
покарання у приміщеннях камерного типу 
переведені до звичайних жилих примі-
щень колонії максимального рівня безпе-
ки, стали триматися окремо від загальної 
маси засуджених до довічного позбавлен-
ня волі (ч. 2 ст. 150) [5];

– затвердження нових Правил вну-
трішнього розпорядку слідчих ізоляторів 
Державної кримінально-виконавчої служ-
би України (2013 р.) [6] та Правил вну-
трішнього розпорядку установ виконання 
покарань (2014 р.) [7].
Варто відмітити, що зміни, внесені до 

КВК України Законом від 08.04.2014 р. 
№ 1186-VII, в цілому були спрямовані на 
адаптацію правового статусу засуджено-
го до європейських стандартів. Водночас, 
маємо на цей рахунок висловити й деякі 
зауваження, про які не йшлося вище, про-
те на які наголошують сучасні вітчизняні 
вчені-пенітенціаристи.
Так, М. С. Пузирьов у монографії «По-

рівняльний аналіз виконання покарання у 
виді позбавлення волі на певний строк в 
Україні та зарубіжних країнах» зазначив, 
що КВК України до 2014 р. містив низку 
статей, присвячених інституту громад-
ського контролю за особами, умовно-до-
строково звільненими від відбування по-
карання, а саме: 1) ст. 160 «Громадський 
контроль за особами, умовно-достроково 
звільненими від відбування покарання»; 
2) ст. 161 «Порядок здійснення громад-
ського контролю за особами, умовно-до-
строково звільненими від відбування по-
карання»; 3) ст. 162 «Заходи громадсько-
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го впливу щодо осіб, умовно-достроково 
звільнених від відбування покарання». 
Водночас, продовжує поіменований уче-
ний, на підставі Закону України «Про вне-
сення змін до Кримінально-виконавчого 
кодексу України щодо адаптації правового 
статусу засудженого до європейських стан-
дартів» від 8 квітня 2014 р. № 1186-VII [8] 
ст. 160–162 було виключено з КВК Украї-
ни [9, с. 417–418].
Отже, одним зі здобутків ІІ періоду 

(2010–2016 рр.) варто відмітити запрова-
дження у 2015 р. до системи вітчизняної 
кримінальної юстиції та виконання пока-
рань інституту пробації (доповнивши та-
кож систему основних засобів виправлен-
ня і ресоціалізації засуджених (ч. 3 ст. 6 
КВК України) новим засобом – пробацією, 
узгодження норм КВК України із Законом 
України «Про пробацію» [10], одним із ви-
дів якої є пенітенціарна пробація – це під-
готовка осіб, які відбувають покарання у 
виді обмеження волі або позбавлення волі 
на певний строк, до звільнення з метою 
трудового і побутового влаштування та-
ких осіб після звільнення за обраним ними 
місцем проживання (ст. 11 Закону України 
«Про пробацію»).
Важливо наголосити, що запроваджен-

ня в Україні системи пробації є прикладом 
поступального розвитку реформаційних 
процесів у пенітенціарній системі, що до-
зволило державі пройти шлях від наукових 
статей, навчальних посібників, починаю-
чи з 2002 року, проведення пілотних екс-
периментів у 2003–2004 роках, виконання 
монографічних досліджень і захисту дис-
ертацій, до прийняття Верховною Радою 
України Закону України Про пробацію» у 
2015 році і вступу в дію у січні 2018 року 
державної установи «Центр пробації».
Також проведений у процесі дослі-

дження аналіз нормативно-правових засад 
другого періоду (2010–2016 рр.) дав мож-
ливість виділити такі інноваційні кроки, 
як:

– запровадження душпастирської опі-
ки засуджених (доповнення КВК України 
однойменною статтею 128-1) [11];

– створення й робота протягом 2011–
2014 рр. Наукової та Науково-експертної 

рад ДПтС України, що дало можливість 
забезпечити належний науковий супровід 
процесу реформування ДКВС України.
Час функціонування Державної пені-

тенціарної служби України дав вченим 
підстави обґрунтувати пенітенціарний 
вектор розвитку державної політики у 
сфері виконання кримінальних покарань. 
Водночас варто зазначити, що і після лік-
відації цієї служби 18 травня 2016 р. окре-
мі вітчизняні вчені пенітенціаристи про-
довжують розробляти доктрину пенітен-
ціарного права України.
Сучасний період (2016 р. – теперішній 

час) нормативно-правового забезпечен-
ня виконання покарання у виді позбав-
лення волі, коли кримінально-виконавча 
система перебуває у структурі Міністер-
ства юстиції України, характеризується 
такими рисами:

– чітка диференціація вищестоящих 
органів на ті, що виконують покарання, 
пов’язані з позбавленням волі, й ті, що 
виконують не пов’язані з позбавленням 
волі покарання та пробацію. За цим на-
прямом слід виділити утворення Кабіне-
том Міністрів України 13 вересня 2017 р. 
міжрегіонального територіального органу 
Міністерства юстиції з питань виконання 
кримінальних покарань – Адміністрації 
Державної кримінально-виконавчої служ-
би України та утворення з 1 січня 2018 р. 
державної установи «Центр пробації»;

– внесення змін до кримінально-вико-
навчого законодавства України щодо вдо-
сконалення порядку застосування до засу-
джених заходів заохочення і стягнення за 
такими напрямами: 1) доповнення систе-
ми заходів заохочення, що застосовують-
ся до осіб, позбавлених волі (ч. 1 ст. 130 
КВК України), новими видами, такими, 
як присвоєння почесного звання «кращий 
за поведінкою», «активний учасник само-
діяльності» тощо; 2) виключення із захо-
дів заохочення, що застосовуються до осіб, 
позбавлених волі, заміни невідбутої час-
тини покарання більш м’яким та умовно-
дострокового звільнення від відбування 
покарання (ч. 2 ст. 130); 3) покладення на 
адміністрацію колонії обов’язку щоквар-
тально проводити оцінювання поведінки 
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особи, додержання нею правил поведінки, 
встановлених КВК України та правилами 
внутрішнього розпорядку колонії, а також 
дотримання правил трудового розпорядку 
та вимог безпеки праці та приймати вмо-
тивоване рішення про доцільність або не-
доцільність застосування до особи, яка від-
буває покарання у виді позбавлення волі, 
заходів заохочення (ч. 8 ст. 131); 4) допо-
внення КВК України нормами, що визна-
чають правову природу дисциплінарного 
проступку (ст. 131-1) та обставин, що ви-
ключають дисциплінарну відповідальність 
(ст. 131-2); 5) визначення поняття «злісне 
порушення встановленого порядку відбу-
вання покарання» (ст. 133); 6) удоскона-
лення порядку застосування заходів стяг-
нення до осіб, позбавлених волі (ст. 134); 
7) визначення процедури дисциплінарно-
го провадження (ст. 135) [12].

Висновок
Таким чином, проведений нами істо-

рико-правовий нарис кримінально-вико-
навчого законодавства України за трьо-
ма вищенаведеними періодами чинності 
КВК України засвідчив поступальну пере-
будову вітчизняної кримінально-виконав-
чої системи в контексті європейських стан-
дартів із метою гуманізації, забезпечення 
відкритості, наповнення прогресивними 
зарубіжними концепціями, загальновиз-
наними міжнародними принципами, нор-
мами з прав і свобод людини й громадя-
нина, які б забезпечували надійність охо-
рони як інтересів суспільства, так і особи у 
сфері кримінально-виконавчої діяльності.
А також дозволив переконатися в тому, 

що трансформаційні процеси ХХ–ХХІ ст., 
пов’язані з розвитком кримінально-вико-
навчого законодавства України загалом і 
в частині виконання покарання у виді по-
збавлення волі зокрема, не обмежуються 
власне трансформацією виправно-трудо-
вого законодавства у кримінально-вико-
навче (коли було змінено власне ідейний 
підхід до кримінально-виконавчого про-
цесу з карально-репресивного до виправ-
но-ресоціалізаційного, з огляду на що було 
трансформовано і структуру органів і уста-
нов виконання покарань), а йдуть далі, 

про що свідчить новітній етап розвитку 
вітчизняної системи виконання покарань.
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Biba Yu. V. Historical and legal essay 
on the development of the criminal and ex-
ecutive legislation of Ukraine in the period 
from 2004 to 20016

The article reveals a historical and legal 
essay on the development of the criminal and 
executive legislation of Ukraine in the period 
from 2004 to 20016. The study frames are 
grounded, which are: 2004 (the date of en-
try into force of the Criminal and Executive 
Code of Ukraine, which was adopted on July 
11, 2003), and 2016, when the criminal and 
executive system went under the jurisdic-
tion of the Ministry of Justice of Ukraine. It 
is noted that in these historical period there 
were two separate types of punishment: de-
privation of liberty for a fi xed term (Item 11, 
Article 51 of the Criminal Code of Ukraine) 
and life imprisonment (Item 12, Article 51 of 
the Criminal Code of Ukraine).

Taking into account such a criterion as 
the cadence of the central executive author-
ity, whose authority was to ensure the forma-

tion and implementation of state policy in the 
fi eld of execution of criminal punishments, 
three historical periods of development of the 
criminal and executive legislation of Ukraine 
are carried out (I period: 2004-2010, ІІ pe-
riod: 2010-2016, III period: 2016 – present 
times).

The author proved that according to the new 
Criminal and Executive Code of Ukraine it was 
provided the creation of a qualitatively new clas-
sifi cation of penitentiary institutions according to 
security levels, as in Europe: open type, minimum, 
medium and maximum security level, new classi-
fi cation and system of distribution of convicts in 
institutions. Moreover, with the adoption of the new 
law on the procedure and conditions for the execu-
tion and serving of punishment, the further move-
ment towards the humanization of the criminal and 
executive system was not completed, and, as some 
researchers rightly point out, during the period of 
the Criminal and Executive Code of Ukraine act-
ing, a signifi cant number of changes and additions 
of humanistic direction were made to him, in order 
to bring the legal status of convicts in line with 
world and European penitentiary standards and 
norms.

Thus, our historical and legal essay on the de-
velopment of the criminal and executive legislation 
for the three above-mentioned periods of the valid-
ity of the Criminal and Executive Code of Ukraine 
has shown a gradual restructuring of the domes-
tic criminal and executive system in the context of 
European standards with a view to humanizing, 
ensuring openness, fi lling with progressive foreign 
concepts, universally accepted international prin-
ciples, norms of human and civil rights and free-
doms that would ensure the reliability of protection 
both of the interests of society and of persons in the 
sphere of criminal enforcement activity.

It also made it possible to ensure that the trans-
formational processes of the XXth–XXth centuries, 
connected with the development of the criminal 
and executive legislation of Ukraine in general, 
and in part of execution of punishment in the form 
of deprivation of liberty in particular, are not lim-
ited to the actual transformation of the corrective 
and labor legislation into the criminal and execu-
tive (when the ideological approach to the criminal 
enforcement process from punitive and repressive 
to correctional and resocialization was changed, 
in view of the transformation of the structure of 
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the bodies and institutions of execution of punish-
ments), but they go further, as evidenced by the 

SUMMARY 
The article reveals a historical and legal essay 

on the development of the criminal and executive 
legislation of Ukraine in the period from 2004 to 
20016. The study frames are grounded, which are: 
2004 (the date of entry into force of the Criminal 
and Executive Code of Ukraine, which was adopted 
on July 11, 2003), and 2016, when the criminal 
and executive system went under the jurisdiction of 
the Ministry of Justice of Ukraine. It is noted that 
in these historical period there were two separate 
types of punishment: deprivation of liberty for a 
fi xed term (Item 11, Article 51 of the Criminal 
Code of Ukraine) and life imprisonment (Item 12, 
Article 51 of the Criminal Code of Ukraine). 
Taking into account such a criterion as the cadence 
of the central executive authority, whose authority 
was to ensure the formation and implementation 
of state policy in the fi eld of execution of criminal 
punishments, three historical periods of development 
of the criminal and executive legislation of Ukraine 
are carried out (I period: 2004-2010, ІІ period: 
2010-2016, III period: 2016 – present times).

Key words: historical and legal essay, modern 
period, criminal and executive legislation, execution 
of punishments, deprivation of liberty.

АНОТАЦІЯ 
У статті розкривається історико-право-

вий нарис розвитку кримінально-виконавчо-
го законодавства України у період з 2004 по 
20016 рік. Обґрунтовано межі дослідження, 
якими є: 2004 р. (дата набуття чинності 
Кримінально-виконавчим кодексом Украї-
ни, який було прийнято 11 липня 2003 р.) і 
2016 р., коли кримінально-виконавча система 
перейшла під юрисдикцію Міністерства юсти-
ції України. Зазначено, що в ці історичні межі 
дослідження з’явилося два самостійні види 
покарань: позбавлення волі на певний строк 
(п. 11 ст. 51 Кримінального кодексу України) 
та довічне позбавлення волі (п. 12 ст. 51 Кри-
мінального кодексу України). З урахуванням 
такого критерію, як каденція центрально-
го органу виконавчої влади, до повноважень 
якого належало забезпечення формування та 
реалізація державної політики у сфері вико-
нання кримінальних покарань, виокремлено 
три історичні періоди розвитку криміналь-
но-виконавчого законодавства України (І пері-
од: 2004–2010 рр.; ІІ період: 2010–2016 рр.; 
ІІІ період: 2016 р. – теперішній час).
Ключові слова: історико-правовий нарис, 

новітній період, кримінально-виконавче зако-
нодавство, виконання покарань, позбавлення 
волі.

latest stage in the development of domestic penal 
system.

Key words: historical and legal essay, modern 
period, criminal and executive legislation, execu-
tion of punishments, deprivation of liberty.
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Оказывается, с помощью научного инстру-
ментария - системного анализа, управленче-
ские (административно-правовые) проблемы, 
следствием которых является упадок нацио-
нальной экономики, обнищание рядовых граж-
дан, слияние власти с бизнесом, олигархическая 
сущность государства, присвоение значитель-
ной части финансовых, бюджетных потоков, 
коррупция. Осуществляется диагностирование 
указанных проблем и определяются (на кон-
цептуальном уровне) пути их решения. 
Ключевые слова: экономико-правовые (ад-

министративно-правовые) проблемы, систем-
ный анализ, слияние власти с бизнесом, оли-
гархическая сущность государства, присвоение 
бюджетных потоков, коррупция, слияние вла-
сти с бизнесом, олигархическая сущность госу-
дарства.
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ÓÄÊ 341.64

Аналіз останніх досліджень
Як відомо, в Україні в останні десяти-

річчя відбулися надзвичайно значні еко-
номічні і соціальні перетворення. Якщо 
звернутися до перетворень в економіці, 
то слід відзначити, що ті економічні ре-
форми, які проводилися в нашій країні, у 
більшості своїй носили бюрократичний, 
формальний характер. За цими реформа-
ми ховалися грабування країни, розкра-
дання її активів, національних багатств 
країни. Між тим, у підручниках як з адмі-
ністративного права, так і з державного 
управління про наявні управлінські (адмі-
ністративно-правові) проблеми практично 
не йдеться. Звісно, немає і мови про аналіз 
вказаних проблем, напрацювання шляхів, 
конкретних заходів з їх вирішення. При-
кладом може бути відомий академічний 
курс «Адміністративного права України» 
[1]. З цього курсу можна довідатися, що 
публічне адміністрування у сфері еконо-
міки здійснюється за декількома напрям-
ками, які виділені, у теорії адміністратив-
ного права, виходячи з ознаки єдності 
мети його здійснення. Серед цих напрям-
ків – приватизація - проведення струк-
турних змін, забезпечення стратегічних 
пріоритетів розвитку економіки, зокрема 
стимулювання розвитку окремих галузей 
та виробництва, сфер економічного розви-
тку (наприклад, малого підприємництва); 
інвестування, інновації, ціноутворення 

Постановка проблеми та її 
актуальність

Одними з найважливіших управлінських 
(адміністративно-правових) проблем в еко-
номіці України є занепад національної еко-
номіки, зубожіння пересічних громадян, 
злиття влади з бізнесом, олігархічна сутність 
держави, привласнення значної частини фі-
нансових, бюджетних потоків, корупція. Ви-
явлення, за допомогою системного аналізу, 
зазначених проблем, їх діагноз (встановлення 
причин виникнення), а також визначення (на 
концептуальному рівні) шляхів вирішення 
проблем  видається надзвичайно важливим.
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тощо. Стверджується, що в економічних 
відносинах, органічне поєднання імпера-
тивного й диспозитивного методів право-
вого регулювання виявляється в чіткості, 
послідовності, однозначності законодав-
чого визначення напрямків розвитку ві-
тчизняної економіки, меж діяльності дер-
жавних органів щодо регулювання еконо-
мічних відносин та їх відповідних повно-
важень, у суворому дотриманні правових 
норм, розвиненості системи державних 
гарантій реалізації конституційного пра-
ва на підприємницьку діяльність. «Органи 
виконавчої влади як суб’єкти публічного 
адміністрування здійснюють організацій-
ну, цілеспрямовану діяльність щодо розбу-
дови демократичного суспільства, забезпе-
чення пропорційного розвитку економіки 
України» і т.д. і т.п. 
Як у дійсності здійснюється «визначен-

ня напрямків розвитку вітчизняної еко-
номіки», які реальні «межі діяльності дер-
жавних органів щодо регулювання еконо-
мічних відносин та їх відповідних повно-
важень», чи справді їх діяльність полягає 
«у суворому дотриманні правових норм, 
розвиненості системи державних гарантій 
реалізації конституційного права на під-
приємницьку діяльність, у дієвому захисті 
економічних інтересів держави», які, на-
решті, найважливіші управлінські (адмі-
ністративно-правові) проблеми є в еконо-
міці України і як їх вирішувати - про це 
студенти з зазначеного академічного курсу 
довідатися не зможуть.
Такого ж плану навчальна інформація 

виключно загального характеру міститься 
й у підручниках з державного управління, 
зокрема, підручнику, підготовленому у На-
ціональній академії державного управлін-
ня при Президентові України[2]. У цьому 
підручнику, як повідомляють його автори, 
розкриваються актуальні питання держав-
ного управління, його теорії, історії та ме-
тодології. Осмислюється системна приро-
да державного управління, сучасний стан, 
а також тенденції і перспективи розвитку. 
Державне управління розглядається в 
контексті суспільних змін, висвітлюються 
шляхи його модернізації в Україні та світі.-
У той же час ні «в контексті суспільних 

змін», ні при «осмисленні системної приро-
ди державного управління, його сучасного 
стану, тенденцій і перспектив розвитку не 
розглядаються конкретні управлінські про-
блеми, пов’язані з занепадом національної 
економіки, зубожінням пересічних грома-
дян, олігархічною сутністю держави, ко-
рупцією. Оскільки зазначені проблеми не 
досліджуються, то і не пропонуються шля-
хи їх вирішення, навіть при висвітлені пи-
тань «модернізації в Україні» державного 
управління. 
Виявляється, що під суспільними змі-

нами автори зазначеного підручника ма-
ють на увазі не ті реальні зміни, які відбу-
лися в Україні з моменту отримання неза-
лежності, а те, що відбулося з часу «станов-
лення епохи постмодерну». Йдеться про 
«перехід від індустріального (модерного) 
до постіндустріального (постмодерного) 
суспільства...»
Постіндустріальне суспільство, - ствер-

джується у підручнику – стадія суспільного 
розвитку, що приходить на зміну держав-
но-монополістичному індустріальному сус-
пільству. Воно характеризується переорі-
єнтацією економіки з товаровиробництва 
на сервіс (розвиток “цивілізації послуг”: 
освіти, науки, реклами, туризму тощо), 
зміною соціальної структури суспільства 
(класовий поділ поступається місцем про-
фесіоналізмові); переміщенням центрів 
знань, що справляють вирішальний вплив 
на стратегію розвитку суспільства, до уні-
верситетів; домінуванням основного про-
дукту виробництва, створенням нових ін-
телектуальних технологій, глобалізацією 
соціального та інформаційного простору. 
На якому етапі знаходиться зараз Україна, 
у цьому «калейдоскопі» - нічого не сказано.
Між тим, саме студентам потрібно зна-

ти не тільки закономірності такого соціаль-
них трансформацій, а й вміти проеціювати 
їх на реальну дійсність. А вона, стосовно 
України, полягає, на наш погляд, у тому, 
що починаючи з 1991 року відбувся пере-
хід від імперської мілітарисько-бюрокра-
тичної держави з елементами соціальності 
(в термінах підручника – «державно-моно-
полістичного індустріального суспільства») 
до держави з повністю контрольованою 
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олігархами економікою, монополізовани-
ми на їхню користь галузями української 
промисловості (за підручником - «постін-
дустріальне (постмодерне) суспільство»). 
Якщо не розкривати конкретну сутність 
об’єкта пізнання, то непізнавана «річ у 
собі», про яку каже Кант у своїй «Критиці 
чистого розуму» - не стане річчю для усіх. 
А саме це, мабуть, і є той ціллю, яка сто-
їть перед навчальним процесом у вишах, 
без реалізації якої не відбудеться пере-
хід від світу абстракцій, апологетичного 
вихваляння дійсності - до адекватного її 
сприйняття для наступного конструктив-
ного перетворення. Останнє має полягати 
у кардинальних змінах виконавчого бюро-
кратичного апарату, реалізацію яких затя-
гують і блокують «політичні еліти», котрі 
десятиліттями паразитують на останках 
критично пограбованої держави.

Метою цього дослідження є виявлен-
ня, за допомогою наукового інструмента-
рію - системного аналізу, управлінських 
(адміністративно-правових) проблем в 
економіці України, їх діагностування, ви-
значення наслідків, до яких призвели зга-
дані проблеми, а також розробка (на кон-
цептуальному рівні) шляхів їх вирішення.

Викладення основного матеріалу
Як зазначалось, на першому етапі цьо-

го дослідження за допомогою системного 
аналізу виявляються управлінські (адміні-
стративно-правові) проблеми в економіці 
України, наслідком яких є занепад націо-
нальної економіки, зубожіння пересічних 
громадян, злиття влади з бізнесом, олі-
гархічна сутність держави, привласнення 
правлячою ОПГ значної частини фінансо-
вих, бюджетних потоків, корупція. 
Почнемо з викладення основних по-

ложень методології системного аналізу 
(СА), що використана в дослідженні. За 
С. Янгом [3], СА включає визначення ці-
лей організації; виявлення проблеми; їх 
діагностику (визначення, розпізнавання); 
пошук рішення (оцінка і вибір альтерна-
тив); узгодження рішення і затвердження 

рішення; підготовка до введення в дію;          
- управління впровадженням рішення; 

- перевірка ефективності. 
За С. Никаноровим [4] – виявлення 

проблеми; оцінка актуальності проблеми; 
аналіз обмежень проблеми; визначення 
критеріїв і аналіз існуючої системи; пошук 
можливостей (альтернатив) і вибір альтер-
нативи; прийняття і реалізація рішення; 
визначення результатів рішення.
Аналіз вищезазначених та інших робіт 

з методології системного аналізу, загальної 
теорії систем, які є потужним засобом до-
слідження, прийняття рішень, свідчить, 
що спочатку треба визначити бажану сис-
тему, задавши бажані її властивості, потім 
- описати, змоделювати фактичну систему 
і виявити проблему як різницю між бажа-
ним і фактичним. 
Даний підхід знаходить своє застосу-

вання як в управлінні, менеджменті, так 
і, зокрема, в законодавчій практиці. На-
приклад, підхід до побудови бажаної сис-
теми використаний законодавцем у Зако-
ні від 11 вересня 2003 року «Про засади 
державної регуляторної політики у сфері 
господарської діяльності», де, як бажані 
властивості регуляторної політики названі 
такі її ознаки, як доцільність, адекватність, 
ефективність, збалансованість , передбачу-
ваність, прозорість та врахування громад-
ської думки, а в якості засобів забезпечен-
ня цих властивостей - етапи здійснення 
регуляторної політики (ст.ст. 4, 5 Закону) 
[5]. 
На наступному етапі методології сис-

темного аналізу виявляється, аналізуєть-
ся проблема, визначаються причини її 
виникнення і, виходячи з цього, розро-
бляються альтернативи рішення, тобто 
заходи з усунення причин виникнення й 
існування проблеми. При цьому вибира-
ється найкраща альтернатива нейтраліза-
ції проблеми (щодо усунення різниці між 
бажаним і фактичним).

 У рамках системного аналізу викорис-
товується проблемно-орієнтований підхід, 
який полягає не тільки у виявленні про-
блеми, але і в її структуризації (побудові 
«дерева» проблем), аналізі, встановленні 
причин виникнення проблеми (її складо-
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вих), а також розробці альтернатив вирі-
шення проблеми (формуванні переліку за-
ходів, розробці цільової комплексної про-
грами щодо вирішення і т.д.). Для більш 
детального знайомства з системним аналі-
зом, теорії систем рекомендується зверну-
тися до робіт Л. Берталанфі, І.В. Блауберг, 
С.П. Никанорова, С.Л. Оптнера, Є.Г. Юді-
на, С. Янга та ін. 
Що стосується актуальних управлін-

ських (адміністративно-правових) про-
блем в економіці України, їх можна класи-
фікувати, наприклад, за сферою діяльнос-
ті. Скажімо, проблеми в сфері економіки в 
цілому, в окремих її галузях, сферах (тран-
спорту, паливно-енергетичного комплек-
су, науково-технічної діяльності, освіти і 
т.д.). Перейдемо до виявлення зазначених 
проблем.
Вище зазначалось, що в нашій країні, 

практично в усіх сферах життєдіяльності, 
в останні три десятиріччя відбулися глибо-
кі зміни. Звично вони описуються наступ-
ним чином. «За роки незалежності країна 
пережила становлення як парламентсько-
президентська республіка, обрала п’ять 
президентів, ввела національну валюту і 
зайняла своє місце на міжнародній арені. 
Не обійшлося і без криз як економічних, 
так і політичних. Помаранчева Революція 
2004 року, Революція гідності 2014 року 
стали важливими віхами у становленні 
української нації, але після перемоги єв-
ромайдана країна зазнала російської агре-
сії. Анексовано Крим. Війна на Сході три-
ває вже більше чотирьох років». У той же 
час про затяжну економічну кризу, в якій 
знаходиться Україна у зв’язку з тотальним 
дерибаном її економіки – пишуть відносно 
рідко. Як і про те, що олігархат, боячись 
втратити награбовані активи, безконтр-
ольний доступ до фінансових потоків – чи-
нитиме шалений опір реальним реформам.
Щодо актуальних управлінських (адмі-

ністративно-правових) проблем в еконо-
міці України. В окремих джерелах зазна-
чалось, що в Україні успішно провадяться 
так звані економічні реформи. Нерідко 
вказувалося і на недоліки. Але в цілому, 
говорили про них досить пристойно. У 
всякому разі, в набат мало хто бив. Визна-

чалося (наразі, в основному, у політичних 
цілях), що в Україні  надзвичайно поши-
реною проблемою є корупція. У 2017 році 
в Індексі сприйняття корупції міжнарод-
ної організації Трансперенсі Інтернешнл 
Україна зайняла 130-те місце зі 180 кра-
їн, що досліджувалися (поряд з Іраном і 
М’янмою). Ще в 2007 році Україна займала 
118-те місце (зі 179 країн, що досліджува-
лися протягом року)[6]. Міжнародна ау-
диторська компанія Ernst & Young у 2012 
році поставила Україну в трійку найбільш 
корумпованих країн світу разом з Колумбі-
єю та Бразилією [7]. Дипломатична служ-
ба Сполучених Штатів Америки описувала 
Україну часів президентства Леоніда Куч-
ми та Віктора Ющенка як клептократію[8]. 
У той же час, говорячи про корупцію, 
українська влада, політики наголошува-
ли на корупції у судах, прокуратурі. Про 
корупцію у вищих щаблях влади говорять 
набагато менше. Про розкрадання мате-
ріальних активів країни, національного 
багатства, величезних потоків бюджетних 
грошей говорять ще менше.
Між тим, те, що країна знаходиться в 

економічній катастрофі, є, безперечно, 
фактом і винні в цьому ті, хто побував або 
перебуває при владі. Розміри економічної 
катастрофи в Україні відповідають ступе-
ню токсичності для країни кожного з її 
керманичів. Проілюструємо сказане. 
Українська РСР на момент виходу з ім-

перського союзу, коли серед її керівників 
не було модним красти зі скарбниці мі-
льярди  (за це було - сокир-башка), за сво-
їм економічним розвитком займала в його 
складі 2-е місце. Соціальна сфера, хоча і од-
нобоко, але також була досить розвиненою - 
безкоштовні (причому, на дуже непоганому 
рівні) медицина і освіта. Майже безкоштов-
ні громадський транспорт, житлово-кому-
нальні послуги, в т.ч. газ, електрика. При 
цьому тарифи, якщо не знижувалися, то в 
усякому разі, практично не відчувалися! 
У минулому чудово працювала і нафто-

переробна галузь. Потужності п’яти укра-
їнських заводів з переробки нафти стано-
вили (за станом на 1991 рік) понад 50 млн 
тонн сировини на рік. Це більше, ніж ви-
робляли всі нафтопереробні заводи країн 
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Варшавського договору разом узяті! На 
бензин, паливно-мастильні встановлюва-
лися невеликі (якщо не мізерні) ціни. Водії 
вантажівок державних автопарків нерід-
ко зливали бензин прямо в землю. Зараз 
майже усі НПЗ стоять. Купуємо бензин, 
дизпаливо у Росії, Білорусі, налагоджуємо 
поставки з таких країн, як Туркменістан, 
Казахстан, Азербайджан, Румунія, Ізра-
їль. Те ж саме і з електрикою. В Україні 
виробляли її з великим надлишком. За 
символічну ціну СРСР віддавав надлишок 
«братнім» країнам. Але те, що твориться 
зараз в енергетичному секторі України, є 
колосальною енергетичною загрозою на-
ціональній безпеці країни. 
Щодо товарів і продуктів широко-

го вжитку. Ціни на них регулювалися 
«зверху», жорстко контролювалися і на 
більшість товарів і продуктів були досить 
низькі. Кожному доступні були мистецтво 
і культура; заняття всіма мистецтвами, 
спортом - безкоштовні. Умови для занять 
- цілком пристойні. Будинки відпочинку, 
добротні санаторії - часто за рахунок проф-
спілок. Нічого не платиш. Корупції у вла-
ді, в судах - практично не було. Якщо не 
брати до уваги щорічні поїздки керівників 
республіканських міністерств у Москву за 
«вибиванням» фондів на функціонування 
галузі. Везли київські торти і українську 
горілку з червоним перцем. Про крадіжку 
з бюджету і подумати ніхто не міг. У країні 
підтримувався (прокуратурою, міліцією та 
громадськістю) достатній правопорядок. 
Правда, країна втрачала на так званих «не-
сунах» - масовому дрібному розкраданні 
незначних матеріальних цінностей праців-
никами зі своїх підприємств. У масштабах 
країни втрати доходили до 5% валового 
продукту. Проскакували іноді (досить рід-
ко) справи так зв. цеховиків - підпільних 
підприємців або спекулянтів. На все це 
було табу. Інша справа, що наявний науко-
во-технічний потенціал використовувався 
неефективно. Виною тому були колосаль-
ні військові витрати, конфронтація СРСР 
зі всіма країнами Заходу, спрямованість 
до світової переваги, що реалізовувалась, 
у т.ч. і шляхом надання щедрої «братньої» 
допомоги різним клікам для просуван-

ня соціалістичних ідеалів, завербованих 
агентів на державні посади в цих країнах. 
Нав’язати соціалістичні ідеали - впихнути, 
як хтось влучно висловився, - «лайно» (на 
відміну від демократичних цінностей) за-
вжди коштувало дорого. Мілітаризм СРСР, 
колосальні військові витрати, його спря-
мованість до безперервного поліпшення 
свого геополітичного впливу у світі (те, що 
продовжує робити зараз Росія), підтримка 
«дружніх» режимів, плюс ще соціалістичне 
«витратне» виробництво, а також жорстке 
вето на приватне (та і на будь-яке) підпри-
ємництво - все це, звичайно, суттєво стри-
мувало розвиток економіки, знижувало 
потенційно високі можливості соціалізму в 
розвитку соціальної сфери.
Але середній рівень - максимально те, 

що могла видати радянська соціалістична 
адміністративно-розподільна система - був 
досягнутий. Платив народ за це загальною 
трудовою повинністю, а також тим, що 
жили в постійній державної брехні, стра-
сі і власному лицемірстві; платили своєю 
несвободою в усьому, в т.ч. і в творчості. 
Разом з тим, науково-технічний потенці-
ал економіки Української РСР був досить 
високий: дорівнював майже потенціалу 
Італії, перевершував економічний потен-
ціал Польщі. З виходом зі складу СРСР, 
незалежністю не тільки від Москви, але і 
від свого народу (а цю незалежність укра-
їнська влада інтерпретувала як ситуацію 
«охорона змилася») - все накопичене ба-
гатьма десятиліттями було розтягнуто 
(«прихватизовано»), розграбовано, роз-
крадено. Найбільш потужні рентабельні 
галузі промисловості були роздані другим 
президентом України п’яти - шести сім’ям. 
Транспорт, зокрема морський чорномор-
ський вантажно-пасажирський флот, який 
займав за своїм потенціалом 11 (!) місце у 
світі і робив Україну великою морською 
державою, почав стрімко розпродаватися, 
розкрадатися ще за часів першого прези-
дента. Катастрофічна ситуація склалася у 
сфері перевезень пасажирів і вантажів на 
внутрішніх водних шляхах. Чисельність 
судів під Державним прапором Украї-
ни скоротилася (в порівнянні з 1991 р) 
більш ніж у 20 разів. Катастрофічний за-
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непад спостерігається і в суміжних галу-
зях, у т.ч. і в суднобудуванні. На момент 
розставання з СРСР в Україні працювали 
10 великих суднобудівних верфей і кіль-
ка десятків суднобудівних заводів. Буду-
валися авіаносці, підводні човни й інші 
судна різного класу. Сьогодні майже всі 
вони стоять. Таке ж становище  склалося 
і в літакобудуванні, і в ракетобудуванні. 
Відродження суднобудування, як і всього 
вантажно-пасажирського флоту країни, 
- проблема національного масштабу. Все 
це розграбування пробували прикрити за-
гальнонародною приватизацією держпід-
приємств, яка в Україні почалася в 1992 
році під гаслами роздержавлення власнос-
ті. У 1993 році народ вперше почув про 
приватизаційні ваучери, отримавши які в 
«Ощадбанку», кожен нібито міг стати влас-
ником однієї п’ятдесятидвохмільйонної 
частини всенародного надбання. Влас-
ність держпідприємств уряд оцінив в суму 
понад 520 трильйонів карбованців, тобто 
один ваучер коштував в 1993 році 10 млн 
50 тисяч крб. Але вже до кінця року ці 
гроші перетворилися в ніщо через кратну 
інфляцію. Населення було ошукане. Можна 
приблизно уявити собі, скільки всього у нас 
було, скільки втрачено; наскільки токсичне 
було правління та наскільки населення збід-
ніло, а влада, навпаки, збагатілася. Адже ба-
гатство, як і кількість води на Землі, є також 
величиною постійною – коли десь його стає 
менше – наприклад, у бюджеті країни, то в 
іншому місці багатства відповідно більшає – 
на заморських рахунках, з’являються супер-
розкішні палаци, яхти, літаки…
Щодо проблеми корупції, яка визнаєть-

ся найпоширенішою економічною пробле-
мою в Україні. На нашу думку, відносно 
цієї проблеми пересічні українці і світова 
спільнота введені владою в оману. Немає у 
нас в Україні такої великої проблеми з ко-
рупцією, як у цьому намагаються переко-
нати всіх політики і можновладці. Справа 
в тому, що до корупції у нас мовчазно від-
носять і крадіжку бюджетних грошей. Але 
це не корупція. Згідно із законодавством, 
корупція «використання особою, наданих 
їй службових повноважень та пов’язаних з 
цим можливостей з метою одержання не-

правомірної вигоди». Крадіжка з бюджету 
навіть прямо не криміналізована (за «не-
цільове» використання бюджетних коштів 
передбачена не кримінальна, а адміністра-
тивна (!?) відповідальність). У той же час 
саме крадіжки з бюджету, привласнення 
прибутку держпідприємств, шляхом, на-
приклад, укладення (фіктивних, за своєю 
суттю) господарсько-правових угод - на-
багато (на порядки) небезпечніші для 
країни ніж будь-яка корупція. Остання є 
в багатьох країнах світу, причому, не ви-
ключено, що ще в більших обсягах, ніж в 
Україні. Наприклад, у Пентагоні (виходя-
чи з абсолютного розміру бюджету) коруп-
ційні ризики набагато більші, ніж в Міно-
борони України. Митна корупція в бага-
тьох країнах також «зашкалює». Але вони 
з цим живуть і ... процвітають. Можливо, 
також процвітали б і ми, якби не грабу-
вання бюджету та привласнення прибутку 
держпрідприємств. Однак майже полови-
на бюджету України (у виступах депутатів 
називається цифра більше 40%) щорічно 
розкрадається і направляється в офшори. 
Ніхто не підраховував, які суми відходять 
у приватні руки через привласнення при-
бутку держпідприємств, скажімо, за рік. 
За нашими підрахунками, ця цифра мож-
на і перевищувати річний бюджет.
Щодо шляхів подолання цих (управ-

лінських) проблем економіки України. 
Для відповіді на це питання слід визначи-
ти причини її виникнення. Щодо корупції 
(крадіжок з бюджету, привласнення при-
бутку держпідприємств) - це дві причини. 
Перша – так званий «людський фактор» - 
гріховна природи людини. Всі ми - грішні, 
зі своїми людськими слабостями, жадібніс-
тю до грошей і жадобою влади. Людина 
гріховна за своєю природою (з моменту 
гріхопадіння Єви і Адама в Едемському 
саду). При цьому в міру еволюції людини 
її гріховна спадковість набуває все більш 
огидні форми. Як правильно зауважив-
О. Невзоров, «когда Гомо социализиро-
вался – все самые омерзительные, най-
гнуснейшие черты этого вида оформились 
и приобрели определенную статусность. 
Если ранее – это был каннибализм, па-
дальщичество, то, затем - это глобальные 
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войны, массовые убийства, изощренные 
истязания, воровство, коррупция и др.». 
З аналізу цієї причини крадіжок бю-

джету, корупції випливає два важливих 
висновки. По-перше, жодним чином НЕ 
МАЄ ЗНАЧЕННЯ, КОГО саме із людей 
МИ ВИБИРАЄМО у владу, неважливо - 
«НОВІ» або «СТАРІ» ОСОБИ. Неважли-
во і їх географічне походження (українці, 
іноземці). Головне, що це люди, з усіма їх 
людськими слабкостями. У тому, що іно-
земцям «усе людське також не чуже» легко 
можна було переконатися, коли в органи 
влади в Україні запрошувалися громадяни 
інших країн. Будучи у себе на Батьківщи-
ні, можливо, моральними зразками, у нас 
вони відразу ж ставали на кшталт нашим 
корупціонерам (злодіям). ТОБТО, ПРИ-
ЗНАЧЕННЯ НА ПОСАДУ, як і ВИБОРИ 
(президента, депутатів) НЕ МАЮТЬ ТА-
КОГО ВАЖЛИВОГО ЗНАЧЕННЯ, яке їм 
надається. Альтруїстів не так вже і багато і 
в олігархічній державі «ворог не пройде». 
Тому марно сподіватися на прихід чесно-
го, «доброго царя». Вибори – це лише спо-
сіб (у нашій країні – надзвичайно дорогий) 
надання населенню, електорату можли-
вості «випустити пар», не доводячи людей 
до інших, радикальних способів волеви-
явлення, демонстрації свого відношен-
ня до діючої влади. А щодо призначень, 
«підковерного» «дерибану» міністерств і 
відомств, то всі посади розподіляються 
вже задовго до закінчення виборів. Іноді 
не можуть ніяк домовитися і після виборів 
парламент певний час (нерідко, достатньо 
довгий) ніяк не може запрацювати. Саме 
у цей час продовжуються гарячі, жорстокі 
баталії між «політсилами», що поділяються 
нібито за ідеологією, а, фактично, за таки-
ми, що одержали багато «жирних шмат-
ків» і «обділених» («опозиція»).
По-друге, у нас відсутня система стри-

мувань, противаг, яка має бути вбудована в 
організацію керівництва економікою, її га-
лузями. У демократичних країнах така сис-
тема є і успішно функціонує. Вона направ-
лена на протидію, нейтралізацію «людсько-
го фактору», про який йшлося вище. Інак-
ше кажучи, людством (його цивілізаційною, 
демократичною частиною) була придумана 

спеціальна організація - спеціальні органі-
заційні умови, які істотно знижують мож-
ливості фінансових зловживань у системі 
державної влади. В американців та систе-
ма управління вважається хорошою, в якій 
навіть самий посередній менеджер (читай, 
корупціонер) не зможе заподіяти системі 
великої шкоди. У нас такої системи немає. 
Чому? Тому, що ми успадкували стару сис-
тему управління, держапарат соціалістич-
ного минулого, комуністичного режиму. 
Суттю його була спрямованість діяльності 
не на задоволення потреб населення, зрос-
тання добробуту людей (хоча саме такі цілі 
декларувалися), а забезпечення світової 
переваги СРСР, безперервного поліпшен-
ня його геополітичного впливу у світі. Ад-
міністративно-розподільчий радянський 
апарат керівництва економікою мав забез-
печити виконання мілітаристських задач, 
швидку повну перебудову всього народ-
ного господарства країни на воєнні рей-
ки, чіткий облік, слідкування і контроль за 
усією працездатною частиною населення, 
її миттєву мобілізацію. Зазначений апа-
рат здійснював названі задачі за допомо-
гою директивно-адміністративних методів, 
розробки і реалізації директив ЦК КПРС, 
загальнодержавних планів економічного 
і соціального розвитку. Крім того, адміні-
стративно-розподільний апарат виконував 
ще одну важливу функцію – утримував усі 
підприємства на території країни (близько 
50 тисяч) у своєму віданні. Однак коли цих 
задач (функцій) не стало (тобто з момен-
ту перебудови в СРСР, виходу України зі 
складу російської імперії), а підприємства, 
в основній своїй масі, приватизувалися, 
тобто об’єкту управління також поменшало 
– керівний адміністративно-розподільний 
держапарат перетворився в потріпану над-
будову.
Наші можновладці, не мудруючи лу-

каво, кардинально не змінили цей апарат 
(чисельність його не зменшилась, а навпа-
ки – збільшилась), натомість, з притаман-
ною ментальною кмітливістю, блискавич-
но перетворили його у засіб розкрадання 
бюджетних коштів. 
Тому коли ми читаємо в окремих дже-

релах з адміністративного права, підруч-
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никах для студентів про те, що «органи ви-
конавчої влади здійснюють організуючу, 
цілеспрямовану діяльність щодо … забез-
печення пропорційного розвитку еконо-
міки України. Кабінет Міністрів України 
відповідно до ст. 116 Конституції України 
та ст. 2 Закону України «Про Кабінет Мі-
ністрів України» забезпечує державний 
суверенітет і економічну самостійність 
України, проведення фінансової, цінової, 
інвестиційної та податкової політики, рів-
ні умови розвитку всіх форм власності… 
головним (провідним) органом у системі 
центральних органів виконавчої влади із 
забезпечення реалізації державної еконо-
мічної, цінової, інвестиційної та зовніш-
ньоекономічної політики є Міністерство 
економіки України» - стає моторошно. Не-
вже повне практично руйнування еконо-
міки, здійснене за допомогою саме органів 
виконавчої влади є здійсненням «організу-
ючої, цілеспрямованої діяльності щодо за-
безпечення пропорційного розвитку еко-
номіки»? А створення державного (в т.ч. 
гарантованого державою) боргу України в 
сумі (станом на жовтень 2018р.) більше двох 
трильйонів, безперервне галопуюче зрос-
тання цін на споживчому ринку, надзвичай-
но високий рівень монополізму, брутальне 
зловживання олігархами своїм монополіс-
тичним положення і є «проведенням фінан-
сової, цінової політики, створенням рівних 
умов розвитку всіх форм власності»?
Може з’явитися запитання, чому серед 

причин існування корупції нічого не гово-
риться про роботу правоохоронних орга-
нів, у т.ч. і новостворених для боротьби зі 
злодіями, корупціонерами - НАБУ, САП, 
НАЗК, зараз вже ДБР? Чи ведуть вони, 
а точніше, чи здатні ці органи в Україні 
вести ефективну боротьбу з корупцією, 
крадіжкою з бюджету, привласненням ко-
штів державних підприємств? Відповідь 
наступна. Сподіваючись на це або даючи 
позитивну відповідь на поставлене питан-
ня, ми забуваємо, що в цих нових органах 
працюють звичайні люди, а отже, гріховні 
за своєю людською природою. Даючи по-
зитивну відповідь, ми також виходимо з 
того, що тут, в Україні, нібито немає сил, 
які можуть легко повністю переформату-

вати цілі той безлічі каральних структур, 
які створені. Наприклад, немає сил, які 
могли б, замість розправи над корупціоне-
рами, перетворити наявну безліч караль-
них структур у засіб розправи з неугод-
ними злодіями, охочими перетягнути на 
себе улюблені годівниці влади. Ті, хто дає 
позитивну відповідь, виходять з того, що 
те чи інше утворення (організація, устано-
ва), побудоване для боротьби зі злочина-
ми, через якийсь час не перетвориться на 
свою протилежність – структуру, що саме 
творить злочини («кришує» тіньовий, за-
боронений бізнес, злочинців, розкрадає 
власні бюджетні кошти і т.п.). Адже за за-
коном БЮРОКРАТІЇ, який відкрив один 
із співавторів цієї статті, будь-яке явище, 
будь-яка «позитивна» суспільна сутність 
– без належного контролю, згодом пере-
творюється в свою протилежність. А отже, 
неправильно думати, що засіб боротьби з 
корупцією не перетвориться в її розсадник. 
Причому, чим потужніша каральна струк-
тура, тим пишніший і соковитіший буде 
цей розсадник. Не слід думати, що наяв-
на маса каральних структур не буде рвати 
одна в одної «злачні» шматки, боротися між 
собою (не з корупцією, а за корупціонерів) 
«не на життя, а на смерть». Буде. Бачимо на 
яву. Саме тому ми не відносимо наявні пра-
воохоронні структури до ефективних засо-
бів боротьби з корупцією. Хоча можна за-
пропонувати програму з їх реальної пере-
будови. Однак, це – тема окремої розмови.
Повертаючись до другої причини ви-

никнення управлінських проблем еконо-
міки України (відсутня система стриму-
вань, противаг, яка має бути вбудована в 
організацію керівництва економікою, її 
галузями), зазначимо, що усунення цієї 
причини і є РІШЕННЯМ вищеназваних 
управлінських проблем! Рішенням, яке 
потребуватиме свого адміністративно-пра-
вового забезпечення, – адміністративної 
реформи. За роки радянської влади і не-
залежної України їх було десятки, багато 
десятків. Але всі вони були бюрократичні, 
тобто НІКОЛИ НЕ ВИРІШУВАЛИ дійсні 
проблеми управління економікою. 
Одним із співавторів цієї статті, з ме-

тою заміщення центральних органів ви-



29

Øóáà Á.Â, Þëäàøåâ Î.Õ. - Óïðàâë³íñüê³ (àäì³í³ñòðàòèâíî-ïðàâîâ³) ïðîáëåìè...

конавчої влади, розроблено систему орга-
нізаційних моделей координації господар-
ської діяльності підприємств відповідних 
галузей з економічного управління ними. 
Зараз відповідні проекти знаходяться на 
етапі їх реєстрації як об’єктів інтелекту-
альної власності. Запровадження автор-
ського проекту дозволить вирішити наявні 
управлінські проблеми в економіці країни, 
забезпечити різке підвищення добробуту 
пересічних громадян, суттєве економічне 
зростання; припинити розкрадання бю-
джетних потоків, відділити бізнес від вла-
ди, а отже, і змінити олігархічну сутність 
держави. При цьому різке підвищення до-
бробуту пересічних громадян (приблизно, 
у 8-10 разів) станеться протягом року з мо-
менту запровадження проекту.
Яким чином це відбудеться? По пер-

ше, будуть перекриті будь-які можливос-
ті розкрадання бюджету та прибутку від 
державного сектора економіки. По-друге, 
функціонування центрів прийняття рі-
шень стане прозорим, зрозумілим і ефек-
тивним. Ця ефективність буде забезпе-
чена за рахунок якісного економічного 
управління – вибору найкращого рішення 
з числа рівноякісних альтернатив, підго-
товка яких буде вестись не чиновниками 
(державними службовцями), а творчими 
колективами фахівців, які працюватимуть 
на конкурсних засадах, а також прозорого 
вибору виконавців, публічного моніторин-
гу за здійсненням фінансування і витрат. 
Наші розрахунки свідчать, що лише 

перекриття можливостей розкрадання 
бюджету та прибутку від державного сек-
тора економіки збільшить річний бюджет 
у 1, 7 разів. Скорочення чиновників більш 
як на 60% (до речі, Україна за кількістю 
держслужбовців на тисячу душ населення 
займає зараз перше місце у світі, виперед-
жуючи навіть Росію) як наслідок залучен-
ня до підготовки управлінських рішень 
недержавних структур – теж дозволить 
зберегти в бюджеті великі кошти. І, наре-
шті, очікується зростання бюджету на 200-
250 % саме за рахунок різкого підвищення 
якості економічних рішень. Фантастика?  
Не думаємо, як сказав би московський Ки-
сильов. Це, скоріше, навіть занижені циф-

ри. Якщо виходити з безсумнівної перева-
ги українського менталітету у світі (можна 
довести, що протягом останніх десятиліть 
більшість світових «ноу-хау» зроблено ви-
хідцями з України), то акцент у зазначе-
них рішеннях має бути зроблено саме на 
новітніх технологіях. Не на аграрний сек-
тор. Світ знаходить конкурентну основу 
для альтернативи чорноземам з постій-
ними погодними катаклізмами – в Ізраї-
лі нехватка гумусу сповна компенсується 
круглорічним сонечком – декілька врожа-
їв на рік; успішно розвиваються технології 
виробництва сільгосппродукції без землі 
і т.п. І, взагалі, ресурси вже давно втрача-
ють своє колишнє значення в економічно-
му розвитку країни. Капіталізація китай-
ських інтернет-компаній Алібаба і Тенсент 
– більше трильйона доларів. Це на поря-
док вище вартості Газпрому і Роснафти – 
національної гордості Росії. І це при тому, 
що технології по заміщенню сировинних 
ресурсів розвиваються шаленими тем-
пами. Саме тому відповідь, хто і в якому 
місці частини тіла опиниться в перспекти-
ві – залежатиме від проекту, що пропону-
ється. Зростання бюджету за рахунок якіс-
них економічних рішень – 250 процентів 
– це дуже обережна цифра. Ми трошки не 
згодні з видатним українським економіс-
том О. Охріменко (http://antifashist.com/), 
який вважає, що «Украине нужно 180 лет, 
чтобы достичь уровня 2013 года» (?!). Все 
вищесказане можливо зробити за 2-3 роки. 
І це теж скромно. Китайці за рік підняли зі 
злиднів 400 млн людей. Такого ще світ не 
знав. І «Українське чудо»  (ми доводимо це 
розрахунками) цілком реальне. 
Щодо соціальних змін, то це не тільки 

зростання добробуту пересічних грома-
дян у 8-10 разів. Це також і і створення 
чесного і відкритого економічного конку-
рентного середовища, усунення ТЕХНО-
ЛОГІЧНИМ СПОСОБОМ олігархів від 
контролю української економіки. Це део-
лігархизація влади. І відбудеться це за ра-
хунок втрати владою своєї привабливос-
ті. Згадується сатирична повість Роберта 
Шеклі «Білет на планету Транай», у якій 
йдеться про медальйони з вибухівкою на 
шиї політиків як радикальний засіб демо-
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кратизації і боротьби з корупцією. Дер-
жавні службовці, - пояснюють транайці, 
- носять медальйон - символ влади, начи-
нений певною кількістю вибухівки. Заряд 
контролюється по радіо з Громадянської 
приймальні. Кожен громадянин має до-
ступ до Приймальної, якщо бажає висло-
вити невдоволення діяльністю уряду. При 
критичному числі виразів невдоволення 
чиновником відбувається його підрив. Це 
- вважають транайці, - єдиний метод, який 
ефективний. Контроль і баланс. Як народ 
у владі правителів, так і останні у владі на-
роду. Проте бажаючих ставати верховним 
Президентом у них катастрофічно мало. 
Так от з втратою владою своєї привабли-
вості вдасться не тільки позбавитися у вла-
ді від пройдисвітів серед політиків, яких 
зараз «хоч греблю гати», але й призведе до 
відділення влади від бізнесу, зміни олігар-
хічної сутності держави.

Висновки
Одними з найважливіших управлін-

ських (адміністративно-правових) проблем 
в економіці України є занепад національ-
ної економіки, зубожіння пересічних гро-
мадян, злиття влади з бізнесом, олігархічна 
сутність держави, привласнення значної 
частини фінансових, бюджетних потоків, 
корупція. Виявлення, за допомогою сис-
темного аналізу, зазначених проблем, їх ді-
агноз (встановлення причин виникнення), 
а також визначення (на концептуальному 
рівні) шляхів вирішення проблем - вида-
ється надзвичайно важливим. Економічні 
реформи, які проводилися в нашій країні, 
у більшості своїй носили бюрократичний, 
формальний характер. За цими реформами 
ховалися грабування країни, розкрадання 
її активів, національних багатств країни. 
Між тим, у підручниках як з адміністратив-
ного права, так і з державного управління 
про наявні управлінські (адміністративно-
правові) проблеми практично не йдеться. 
Немає і мови про аналіз вказаних проблем, 
напрацювання шляхів, конкретних заходів 
з їх вирішення. Причинами виникнення ко-
рупції (крадіжок з бюджету, привласнення 
прибутку держпідприємств) є «людський 
фактор» - гріховна природа людини, а та-

кож відсутність системи стримувань, проти-
ваг, яка має бути вбудована в організацію 
керівництва економікою, її галузями. З ме-
тою заміщення центральних органів вико-
навчої влади розроблено проект - систему 
організаційних моделей координації гос-
подарської діяльності підприємств відпо-
відних галузей з економічного управління 
ними. Запровадження авторського проек-
ту дозволить вирішити наявні управлінські 
проблеми в економіці країни, забезпечити 
різке підвищення добробуту пересічних 
громадян, суттєве економічне зростання; 
припинити розкрадання бюджетних по-
токів, відділити бізнес від влади, а отже, і 
змінити олігархічну сутність держави. А це 
і шлях до досягнення дійсної незалежнос-
ті, поновлення державного суверенітету, 
втрачених територій, в т.ч. і Криму.
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language about analyzing these problems, working 
out ways, concrete measures for their solution. 
Students need to know not only the patterns of such 
social transformations, but also be able to project 
them to real reality. The purpose of this study is 
to identify, with the help of scientifi c tools - system 
analysis, administrative (legal and administrative) 
problems in the Ukrainian economy, their diagnosis, 
the identifi cation of the consequences that led to 
these problems, as well as the development (at the 
conceptual level) of the ways of their solution.

The reasons for the emergence of corruption, 
theft from the budget, the appropriation of profi ts of 
state enterprises are: fi rstly - the so-called “human 
factor” - the sinful nature of man. Secondly, there 
is no system of checks and balances, which should 
be embedded in the organization of management of 
the economy, its branches. In democratic countries, 
such a system is functioning successfully. It is 
aimed at countering, neutralizing the “human 
factor”. Humanity (its civilized, democratic 
part) was devised a special organization - special 
organizational conditions that signifi cantly reduce 
the possibility of fi nancial abuse in the system 
of government. In order to replace the central 
executive authorities, a project was developed 
- a system of organizational models for the 
coordination of economic activities of enterprises 
of the relevant branches of economic management 
of them. The introduction of the author’s project 
will allow solving existing managerial problems 
in the country’s economy, provide a sharp increase 
in the welfare of ordinary citizens, substantial 
economic growth; to stop theft of budget fl ows, to 
separate business from power, and thus to change 
the oligarchic nature of the state.

Key words: economic-legal (administrative-
legal) problems, system analysis, merger of power 
with business, oligarchic essence of the state, 
appropriation of budget fl ows, corruption, merger 
of power with business, oligarchic essence of the 
state.

АНОТАЦІЯ 
Виявляється, за допомогою наукового ін-

струментарію - системного аналізу, управ-
лінські (адміністративно-правові) проблеми, 
наслідком яких є занепад національної еконо-
міки, зубожіння пересічних громадян, злиття 
влади з бізнесом, олігархічна сутність держа-
ви, привласнення значної частини фінансо-
вих, бюджетних потоків, корупція. Здійсню-
ється діагностування зазначених проблем та 
визначаються (на концептуальному рівні) 
шляхи їх вирішення.
Ключові слова: економіко-правові (адмі-

ністративно-правові) проблеми, системний 
аналіз, злиття влади з бізнесом, олігархічна 
сутність держави, привласнення бюджетних 
потоків, корупція, злиття влади з бізнесом, 
олігархічна сутність держави.

SUMMARY 
One of the most important administrative 

(administrative and legal) problems in the 
Ukrainian economy is the decline of the national 
economy, the impoverishment of ordinary citizens, 
the merger of power with business, the oligarchic 
nature of the state, the appropriation of a large part 
of fi nancial, budget fl ows, corruption. Detection, by 
means of system analysis, of the indicated problems, 
their diagnosis (determination of the causes of 
occurrence), and also defi nition (at a conceptual 
level) of ways of solving problems - appears to be 
extremely important. In recent decades, Ukraine has 
undergone extremely signifi cant economic and social 
transformations. Turning to the transformations in 
the economy, it should be noted that the economic 
reforms that were carried out in our country were 
mostly bureaucratic and formal. These reforms hid 
the plunder of the country, the theft of its assets, 
national wealth of the country. In textbooks on both 
administrative law and public administration, there 
are virtually no problems with the administrative 
(administrative) problems. There is also no 
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ÌÅÆ² ÄÎÏÓÑÒÈÌÎ¯ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ÉÍÎ¯ 
Â²ÄÊÐÈÒÎÑÒ² Ä²ßËÜÍÎÑÒ² ÊÅÐ²ÂÍÈÊÀ ÎÐÃÀÍÓ 

ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÈ

В статье автором исследовано правовое 
регулирование границ информационной от-
крытости в органах прокуратуры. Автор 
предложил содержание правового феномена 
«ограничение информационной открытости» 
и раскрыл основные его составляющие: цель, 
пропорциональность, обоснование, определен-
ность критериев исключительно законом. 
Среди прочего, автором подвергнуто правовому 
анализу регламентацию ограничений инфор-
мационной открытости, которое действуют 
по отношению к органам прокуратуры в связи 
с реализацией последними своих полномочий 
и функций, и выделены следующие сферы рас-
пространения информационных ограничений: 
уголовный процесс и сфера за пределами уголов-
ного процесса.
Ключевые слова: органы прокуратуры, 

ограничения информационной открытости, 
принцип транспарентности, уголовный про-
цесс, информация с ограниченным доступом, 
гарантии законности.
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безпеці, – це фактори, що вимагають об-
меження прозорості роботи органів проку-
ратури та їх посадових осіб. Саме вони чи-
нять вплив на необхідність встановлення 
певних меж у публічно-владній діяльності 
прокуратури, модель та правовий режим 
яких – складне завдання у правотворчій та 
правореалізаційній діяльності. 

Мета дослідження полягає в правово-
му аналізі обмеженості інформаційної від-
критості діяльності керівника в органах 
прокуратури.

Виклад основного матеріалу
Обмеження, що пов’язані із  розголо-

шенням та поширенням публічної інфор-
мації, як особливого виду відомостей, 
також не існують самі по собі, оскільки 
пов’язані із реалізацією інших функцій 
суб’єктів-розпорядників публічної інфор-
мації. Інформація з обмеженим доступом 
–  не єдиний об’єкт, який не піддається 
розголошенню в органах прокуратури. 
Професійна таємниця, методи ефектив-
ності виконання функцій щодо нагляду за 
законністю, деякі правила та стандарти, 
пов’язані із корпоративною етикою, також 
можуть підпадати під інформаційну об-
меженість. Проте, з метою комплексності 
аналізу обмежень інформаційної відкри-
тості та з урахуванням специфіки роботи 
органів прокуратури акцент повинен бути 
зроблений на їх інституційному та функ-
ціональному компоненті інформаційної 

Обґрунтування проблеми
Необхідно відмітити своєрідну специ-

фіку властивих функцій публічному обви-
нуваченню, що пов’язані із інформаційно 
поширювальною діяльністю та гарантуван-
ням прав людини одночасно. Зберігання та 
обробка персональних даних, відомостей 
щодо процесуальної діяльності, яка тим-
часово обмежує права людини, відомостей 
із особистого життя, оперування відомос-
тями, розголошення яких може становити 
загрозу інтересам держави та національній 
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діяльності. Без цього обмеження інформа-
ційної відкритості, як елемент принципу 
транспарентності, не можна вважати об-
ґрунтованими та адаптованими до роботи 
саме органів прокуратури. При цьому від-
працьована модель обмеження має базува-
тися на критеріях та обсягах, які повинні 
бути встановлені в законі.
Обґрунтовуючи «подвійну» роль орга-

нів прокуратури, яка полягає в забезпе-
ченні процедур щодо обмеження інформа-
ційного права громадян та одночасно здій-
сненні нагляду за законністю встановлен-
ня меж обмежень поширення відомостей 
у сфері кримінального процесу органами 
досудового розслідування, необхідно ак-
центувати особливу увагу на потребі роз-
робки механізму недопущення незаконних 
обмежень у доступі до інформації про сис-
тему та функціонування органів прокура-
тури у зв’язку із здійсненням повноважень 
органами прокуратури у сфері забезпе-
чення прав людини та громадянина. Це 
підтверджує тезис про практичний сенс в 
утверджені «зразковості» практики органів 
прокуратури у сфері реалізації політики ін-
формаційної відкритості та прозорості для 
інших державних, у тому числі правоохо-
ронних органів.
Правовий супровід обмежень в інфор-

маційній політиці органів прокуратури, у 
першу чергу, знаходить своє відображення 
і в Законі України «Про прокуратуру». До-
сить дискусійним виглядає положення п. 9 
ч. 1 ст. 3 Закону, згідно з яким засада від-
критості та прозорості органів прокурату-
ри забезпечується, по-перше, вільним до-
ступом до інформації довідкового характе-
ру, по-друге, наданням на запити інформа-
ції, якщо не встановлено обмежень щодо її 
надання [1]. Говорячи про інформацію до-
відкового характеру, маються на увазі відо-
мості, яким властиві атрибути загальності, 
універсальності, систематизованості, про-
стоти та чіткості. Разом із цим, вказане не 
завжди свідчить, що інформація довідко-
вого характеру конкретна, пояснювальна, 
обґрунтована. Не ставляться до довідкової 
інформації вимоги форми, зрозумілості, 
сприйнятності. Таким чином, можна кон-
статувати, що законодавець обмежив віль-

не для використання інформаційне сере-
довище відомостями типом «довідковість». 
Верифікація зазначеного обмеження пер-
шочергово повинна пройти на предмет об-
ґрунтованості, доцільності. 
Інформаційне законодавство, Закон 

України «Про прокуратуру» не єдині пра-
вові джерела в механізмі правового регу-
лювання інформаційної діяльності органів 
прокуратури. Основний обсяг норматив-
но-регламентуючих положень у питаннях 
інформаційної відкритості та їх обмежень у 
роботі органів прокуратури також містить-
ся у внутрівідомчих нормативних актах, 
зокрема у Наказі Генеральної прокуратури 
України «Про організацію інформування 
суспільства щодо діяльності органів проку-
ратури України» від 18 вересня 2015 року. 
П. 1.6. зазначеного Наказу передбачається 
обмеження у поширенні інформації, яка 
містить державну чи будь-яку іншу таєм-
ницю або конфіденційні відомості, стосов-
но яких законодавством встановлено осо-
бливий порядок захисту [2]. Не оминулося 
і без регулювання сфери кримінального 
процесу, де у п. 1.7. та п. 1.8. Наказу наго-
лошується, що інформацію про результати 
досудового розслідування у кримінальних 
провадженнях дозволено оприлюднювати 
лише з дозволу слідчого або прокурора, 
який здійснює процесуальне керівництво 
за умови, що це не зашкодить швидкому, 
повному і неупередженому розслідуванню 
та не призведе до порушення прав учас-
ників кримінального провадження [2]. П. 
1.8. Наказу встановлює обов’язок із недо-
пущення поширення даних про особу під-
озрюваного, обвинуваченого або підсудно-
го до набрання законної сили обвинуваль-
ним вироком суду щодо нього, а стосовно 
потерпілого – без його згоди [2], що також 
супроводжується нормами кримінального 
процесуального законодавства. Специфіка 
опублікування відомостей у ЗМІ не є само-
стійною ініціативою співробітників, про 
що прямо зазначено у п. 3 Наказу, згідно 
з яким оприлюднення відомостей в Гене-
ральній прокуратурі України здійснюється 
за погодженням із Генеральним прокуро-
ром України або відповідним його заступ-
ником, у регіональних і місцевих прокура-
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турах – з їх керівниками. Таке обмеження 
певним чином забезпечує єдність офіцій-
ної інформаційної політики системи орга-
нів прокуратури.
Інструкція про порядок забезпечення 

доступу до публічної інформації у Гене-
ральній прокуратурі України зі змінами і 
доповненнями від 06.08.2014 №81 є сво-
єрідним «містком» між Законом Украї-
ни «Про доступ до публічної інформації» 
та Законом України «Про прокуратуру» 
в частині права кожного на доступ до ін-
формації, яка створюється при виконанні 
службових обов’язків працівниками Гене-
ральної прокуратури або перебуває у її во-
лодінні [3]. Незважаючи на те, що в біль-
шості випадків мета зазначеної Інструкції 
– деталізувати процедури забезпечення до-
ступу до публічної інформації із визначен-
ням уповноважених на те осіб, у ній також 
можна відшукати норми, які встановлюють 
обмеження в інформаційній відкритості. 
До прикладу, в Інструкції встановлений 
обов’язок нерозголошення службової і та-
ємної інформації, гарантією чого згідно з 
п. 4.9. виступає обов’язок керівників само-
стійних структурних підрозділів перевіри-
ти, чи є на час отримання запиту законні 
підстави для обмеження доступу до відо-
мостей, що запитуються або на їх оприлюд-
нення [3].
Окрім цього, згідно з положеннями за-

значеної Інструкції в органах прокуратури 
існують такі види (категорії) інформації з 
обмеженим доступом, які не підлягають 
оприлюдненню та щодо яких не можуть 
бути надані відповіді на звернення: служ-
бова, таємна, державна, професійна, бан-
ківська, таємниця слідства, інша передба-
чена законом таємниця [3].
Проте, порядок та підстави віднесення 

відомостей до категорії «з обмеженим до-
ступом» не в усіх випадках регламентують-
ся нормами та актами законодавства про 
прокуратуру.
Окремим положенням, яке вносить 

чіткість у процедури обмеження інфор-
маційної поінформованості при доступі 
до публічної інформації, є процедури від-
строчки. Згідно з п. 4.1 вищезгаданої Ін-
струкції відстрочка в задоволенні запитів 

на інформацію допускається в разі, якщо 
запитувана інформація не може бути на-
дана для ознайомлення в передбачені За-
коном строки через обставини неперебор-
ної сили. До них відносяться оголошення 
воєнного та надзвичайного стану, стихійні 
лиха, катастрофи, епідемії та інші пере-
шкоди, які об’єктивно унеможливлюють 
надання інформації [3].
В Інструкції серед іншого акцентуєть-

ся увага на неповному наданні доступу до 
відомостей про: (1) загальні правила ро-
боти Генеральної прокуратури; (2) прави-
ла внутрішнього трудового розпорядку, 
розклад роботи; (3) прізвища, імена та по 
батькові керівників Генеральної прокура-
тури, її самостійних структурних підроз-
ділів, прокурорів обласного рівня; (4) про 
адреси офіційних веб-сайтів, адреси елек-
тронної пошти, службові номери засобів 
зв’я зку органів прокуратури та їх керівників 
(п. 2.11-2.12 Інструкції) [3]. До речі, зазна-
чена норма Інструкції кореспондується із 
окремими внутрівідомчими актами органів 
прокуратури, про що прямо зазначається у 
п. 4.4. зазначеної Інструкції. Більше того, 
у п. 4.4. наголошується на тому, що до-
ступ до нормативних актів, у яких визна-
чається перелік відомостей, що становлять 
службову інформацію, що містят ься у до-
кументах органів прокуратури України та 
перелік документів, які містять службову 
інформацію, не може бути обмежений [3]. 
Зазначене положення є досить важливим 
атрибутом законності в реалізації принци-
пу транспарентності та одночасно стандар-
том політики інформаційної відкритості за 
міжнародними нормами.
Перелік відомостей, що становлять 

службову інформацію та може міститися в 
документах органів прокуратури України, 
затверджений Наказом Генеральної про-
куратури України від 15 листопада 2017 
року № 325. Він є нормативним актом, 
який встановлює вичерпний перелік ін-
формації, що обмежена в інформаційному 
публічному обігу, оскільки утворювана у 
зв’язку з виконанням повноважень, перед-
бачених чинним законодавством [4]. Про-
те, наявність зазначеного переліку, що за-
тверджений у встановленому законом по-
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рядку та загальнодоступний, є достатньою 
формальною підставою для віднесення 
таких відомостей до категорії обмежених. 
У даному випадку відсутній елемент об-
ґрунтованості, який пояснює необхідність 
в обмеженні публічної інформації щодо 
конкретних відомостей, які випливають із 
діяльності органів прокуратури.
Основним правовим регулятором осо-

бистісних обмежень інформаційної від-
критості прокурора є Кодекс професійної 
етики та поведінки працівників прокура-
тури [5], який загалом встановлює засади 
поведінки працівників прокуратури як 
публічних осіб, що перебувають під по-
стійною увагою суспільства. Принцип про-
зорості службової діяльності прокурорів, 
який відмічений у ст. 4 зазначеного Кодек-
су, додатково акцентує увагу на важливості 
інформаційної відкритості не тільки орга-
нів прокуратури як відомства, а й самих 
працівників як суб’єктів інформаційних 
відносин. Досить чітко, на наш погляд, 
сформульовано положення про інформа-
ційну прозорість службової діяльності. У 
ст. 11 вказаного Кодексу встановлений 
обов’язок працівнику прокуратури забез-
печувати конфіденційність інформації, яка 
стала йому відома у зв’язку з викон анням 
своїх службових повноважень, крім тих ви-
падків, коли законом передбачено право 
чи обов’язок розкривати таку інформацію. 
Увагу до нерозголошення також приді-
лено і в аспекті роботи із персональними 
даними. Про необхідність дотримання ба-
лансу та принципу презумпції інформацій-
ної відкритості свідчить абз. 2 ст. 11 Кодек-
су, у якому вказано, що для забезпечення 
прозорості службової діяльності прокурор 
не має права відмовляти фізичним чи юри-
дичним особам у своєчасному наданні по-
вної і достовірної інформації, у тому числі 
щодо його діяльності чи прийнятих ним 
рішень, якщо це передбачено законом [5]. 
У питаннях взаємодії із ЗМІ, прокурори 
повинні утримуватися від офіційних ви-
словлювань, міркувань та оцінок з питань, 
розгляд яких не належить до їх компетен-
ції. 
Отже, обмеження допустимої інформа-

ційної відкритості в діяльності керівника в 

органах прокуратури – це законне нерозго-
лошення, заборона поширення або обме-
ження в публічному обігу відомостей про 
систему та функціонування органів проку-
ратури, а також інформації, що випливає із 
повноважень органів прокуратури. Вида-
ми легітимної мети обмеження, які можуть 
встановлюватись у законодавстві з питань 
регулювання діяльності прокуратури є: за-
безпечення загального публічного інтересу 
держави: (національна безпека, оборона, 
захист територіальної цілісності, консти-
туційного устрою та громадського поряд-
ку); забезпечення приватних інтересів осіб 
(охорона життя та здоров’я, захист репу-
тації та персональних даних); забезпечен-
ня інтересів кримінального процесу (ви-
конання завдань кримінального процесу, 
якщо в інший спосіб їх виконати неможли-
во, забезпечення неупередженості право-
суддя, запобігання, розшук та розслідуван-
ня кримінальної діяльності, рівність сторін 
та захист учасників процесу); забезпечення 
захисту охоронюваної законом таємниці 
(службова, таємна, державна, професійна, 
банківська, таємниця слідства, інша перед-
бачена законом таємниця); відомчі інте-
реси органів прокуратури: (нерозкриття 
методів, тактики діяльності прокуратури, 
забезпечення мобільності, єдності, дієвос-
ті, безпеки органів прокуратури).
Встановлено, що чинне законодавства 

про прокуратуру не містить обов’язку пе-
ревірки інформації на предмет віднесення 
її до категорії обмеженої в публічному до-
ступі шляхом застосування правила про-
порційності, як такого, що дає можливість 
порівняти ступінь користі та наочного ре-
зультату від обмеження загальнодоступ-
ності публічних відомостей та забезпечен-
ням принципу свободи інформації.

Література
1. Про прокуратуру : Закон України; 

Перелік від 14.10.2014 № 1697-VII // База 
даних «Законодавство України» / Верховна 
Рада України. URL: http://zakon.rada.gov.
ua/go/1697-18.

2. Про організацію інформування сус-
пільства щодо діяльності органів прокура-
тури України : завт. Наказом Генеральної 



Àäì³í³ñòðàòèâíå ïðàâî

36Ïðàâî.ua ¹ 3, 2018

прокуратури України від 18 вересня 2015 
року № 218 (зі змінами, внесеними нака-
зом Генеральної прокуратури України від 
23.04.2018 № 79). – [URL] : https://www.
gp.gov.ua.

3. Інструкція про порядок забезпе-
чення доступу до публічної інформації 
у Генеральній прокуратурі України : за-
тверджена Наказом Генерального проку-
рора України від 10 травня 2011 року № 
53 (зі змінами, внесеними наказом Гене-

рального прокурора від 06.08.2014 №81). 
– [URL]: https://www.gp.gov.ua.

4. Перелік відомостей, що становлять 
службову інформацію та можуть міститися 
в документах органів прокуратури України 
: затв. Наказом Генеральної прокуратури 
України від 15 листопада 2017 року № 325. 
– [URL] : http://search.ligazakon.ua/l_doc2.
nsf/link1/GP17065.html.

5. Кодекс професійної етики та поведін-
ки працівників прокуратури : затв. Нака-
зом Генерального прокурора України від 
28 листопада 2012 року № 123. – [URL] : 
https://www.gp.gov.ua.

SUMMARY 
In the article the author investigates the legal 

regulation of the boundaries of information openness 
in the public prosecutor bodies. The author proposes 
the content of the legal phenomenon of “limitation 
of information openness” and discloses its main 
components: purpose, proportionality, justifi cation, 
certainty of the criteria exclusively by law. Among 
other things, the author identifi es the regulation of 
restrictions on information openness that infl uenced 
to the prosecutor’s activity in connection with their 
functions. Also, the author isolates the following 
areas of information restrictions in prosecutor’s 
activity sphere: criminal process and sphere outside 
the fi eld of criminal justice. 

Key words: prosecutor’s offi ce, restriction of 
information openness, principle of transparency, 
criminal process, information with restricted access, 
legal guarantees.

АНОТАЦІЯ 
У статті автором досліджено правове ре-

гулювання меж інформаційної відкритості 
керівника в органах прокуратури. Автор за-
пропонував зміст правового феномену «обме-
ження інформаційної відкритості» та роз-
крив основні його складові: мета, пропорцій-
ність, обґрунтування, визначеність критеріїв 
виключно законом. З-поміж іншого, автором 
піддано правовому аналізу регламентацію об-
межень інформаційної відкритості, які ді-
ють по відношенню до органів прокуратури у 
зв’язку із реалізацією останніми своїх повно-
важень та функцій, і виокремлено наступні 
сфери поширення інформаційних обмежень: 
кримінальний процес та сфера поза межами 
кримінального процесу.
Ключові слова: органи прокуратури, обме-

ження інформаційної відкритості, принцип 
транспарентності, кримінальний процес, 
інформація з обмеженим доступом, гарантії 
законності.
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ÓÄÎ ÓÊÐÀ¯ÍÈ

У статті досліджено теоретико-правові 
засади застосування вогнепальної зброї 
військовослужбовцями України. На основі чин-
ного законодавства та узагальнень практики 
його реалізації автор здійснює аналіз змісту, 
підстав, застосування вогнепальної зброї 
військовослужбовцями Управління державної 
охорони України, формулює пропозиції та 
рекомендації щодо їх удосконалення. Розробле-
но та обґрунтувано рекомендації щодо норма-
тивно-правового врегулювання умов, порядку 
та підстав застосування вогнепальної зброї 
військовослужбовцями УДО України, з ураху-
ванням специфіки їх службової діяльності.
Ключові слова: чинне законодавство, дер-

жавна охорона, підтримання правопорядку, 
застосування вогнепальної зброї, застосування 
сили, службова діяльність.
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що відбуваються в Україні та факторів, що 
на них впливають. Це високий рівень соці-
альної напруженості суспільства, воєнний 
конфлікт на сході країни, підвищення рівня 
злочинності, наявність великої кількості не-
зареєстрованої зброї та боєприпасів у насе-
лення, перетин багатьма особами межі “табу 
на вбивство”, активізація діяльності інозем-
них спецслужб у країні, випадки захоплення 
державних установ, масових вбивств людей 
– як наслідок цього всього, високі ризики за-
гроз злочинних посягань на осіб та об’єкти, 
щодо яких здійснюється державна охорона 
та військовослужбовців УДО України.
Норма, що міститься у ЗУ «Про націо-

нальну поліцію» від 2 липня 2015 р. щодо 
застосування вогнепальної зброї, не врахо-
вує в необхідній мірі специфіки діяльності 
УДО України як правоохоронного органу 
спеціального призначення. Норми, що міс-
тяться у Статутах ЗС України, можуть бути 
використані військовослужбовцями УДО 
України лише під час несення внутрішньої, 
гарнізонної та вартової служб тільки за умо-
ви дотримання інших чітко регламентова-
них вимог відповідних статутів у повному 
обсязі, що фактично унеможливлює право 
скористатися ним під час здійснення дер-
жавної охорони. Разом з тим, багато вій-
ськовослужбовців УДО України помилково 
вважають та впевнені, що можуть користу-
ватися нормами Статутів ЗС України щодо 
застосування вогнепальної зброї. 
У такій ситуації є великий ризик того, 

що військовослужбовець УДО України, за-

Актуальність дослідження
Актуальність дослідження викликана, з 

одного боку, застарілістю норми та її блан-
кетним характером, що містяться у ЗУ «Про 
державну охорону органів державної влади 
України та посадових осіб» від 4 березня 
1998 р. щодо права носіння, зберігання та 
застосування вогнепальної зброї військово-
службовцями УДО України, відсутністю 
чітких та конкретних посилань на відпо-
відні норми інших законів, як наслідок, 
неоднозначне сприйняття військовослуж-
бовцями УДО України цих норм, невпевне-
ність при їх використанні. З другого боку, 
актуальність дослідження саме зараз набула 
найважливішого значення внаслідок подій, 
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стосовуючи вогнепальну зброю, з одного 
боку, може опинитися заручником обставин 
через недосконалість законодавства та бути 
притягнутим до відповідальності, в тому 
числі кримінальної, а з другого боку, не ви-
конати покладене на нього завдання, заги-
нути або допустити загибель інших людей.

«Останнім часом СБ України фіксує ес-
калацію розвідувально-терористичної ді-
яльності російських спецслужб на території 
України», – з такою заявою виступив Голо-
ва СБ України В. Грицак під час брифінгу 
17 серпня 2017 року. «Головними цілями 
є стратегічні об’єкти життєзабезпечення, 
інфраструктури. Так само ставиться за мету 
вбивство окремих громадсько-політичних 
діячів», – наголосив він. 
За даними ГП України, кількість зло-

чинів, скоєних в Україні із застосуванням 
вогнепальної зброї, зростає вражаючими 
темпами. Так, якщо на початок 2017 року в 
ГП України налічувалося 49 таких справ, то 
станом на кінець липня вже понад 3 тисячі, 
з них 727 розбійних нападів та 786 умисних 
вбивств.
Без сумнівів, ймовірність того, що вій-

ськовослужбовець УДО України змушений 
буде використати або застосувати вогне-
пальну зброю, збільшилася. Тож зволікан-
ня з розв’язанням проблем застосування 
вогнепальної зброї військовослужбовцями 
УДО України несе в собі загрозу життю, 
здоров’ю, долям військовослужбовців УДО 
України, їх членів сімей та близьких роди-
чів, осіб, щодо яких здійснюється державна 
охорона, інших людей, а також авторитету 
Управління державної охорони України. 
Отже, необхідність чіткого врегулюван-

ня правовідносин щодо застосування вогне-
пальної зброї військовослужбовцями УДО 
України є, як ніколи, актуальною.

Мета і завдання дослідження
На основі чинного міжнародного, наці-

онального та зарубіжного законодавства та 
узагальнень практики його реалізації, здій-
снити аналіз змісту, підстав, застосування 
вогнепальної зброї військовослужбовцями 
Управління державної охорони України, 
сформулювати пропозиції та рекомендації 
щодо їх удосконалення.

З огляду на поставлену мету визначено 
такі дослідницькі завдання:
вивчення міжнародного законодавства 

щодо застосування вогнепальної зброї по-
садовими особами по підтриманню право-
порядку; 
визначення основного понятійного апа-

рату дослідження;
комплексний аналіз чинного законодав-

ства щодо застосування вогнепальної зброї, 
виявлення сильних та слабких рис;
визначення актуальних проблем по-

рядку та підстав застосування вогнепальної 
зброї військовослужбовцями УДО України 
відповідно до ЗУ «Про Національну полі-
цію», Статутів ЗС України та прийнятими 
відповідно до них нормативними актами; 
аналіз досвіду окремих іноземних дер-

жав щодо застосування вогнепальної зброї 
представниками органів державної охоро-
ни;
розробка та обґрунтування рекоменда-

цій щодо нормативно-правового врегулю-
вання умов, порядку та підстав застосування 
вогнепальної зброї військовослужбовцями 
УДО України, з урахуванням специфіки їх 
службової діяльності;
розробка навчально-методичних реко-

мендацій.
Методологічною основою дослідження є 

сукупність методів і прийомів наукового піз-
нання, яка зумовлена системним підходом у 
їх застосуванні. Під час вивчення, аналізу та 
узагальнення матеріалів, наукового обґрун-
тування теоретичних положень і висновків, 
розробки практичних рекомендацій автор 
керувався методом філософської діалектики. 
Для дослідження вітчизняного та зарубіж-
ного законодавства, щодо застосування вог-
непальної зброї посадовими особами з під-
тримання правопорядку, встановлення рів-
ня розробленості нормативно-правової бази 
досліджуваної проблеми застосовувався по-
рівняльно-правовий метод. Методи аналізу 
і синтезу використовувалися під час усієї ро-
боти над проблемою, починаючи від добору 
фактичного матеріалу для наукового дослі-
дження, вивчення праць науковців та аналі-
зу нормативної й емпіричної бази до обґрун-
тування висновків. За допомогою логіко-
семантичного методу та методу сходження 
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від абстрактного до конкретного визначено 
сутність і місце застосування вогнепальної 
зброї в службовій діяльності військовослуж-
бовців УДО України. За допомогою методу 
документального аналізу й узагальнення за-
конодавства з’ясовувалась специфіка впливу 
окремих нормативно-правових актів, як їх 
недоліків, так і заходів їх вдосконалення на 
рівень нормативно-правового регулювання 
застосування вогнепальної зброї військово-
службовцями УДО України. Метод експери-
ментального дослідження використовується 
з метою підтвердження теоретичних поло-
жень у практичній діяльності. Метод моде-
лювання використовувався під час констру-
ювання та надання практичних рекоменда-
цій щодо внесення змін до законодавства, 
так і розробку нових норм. Застосування та-
кого широкого спектру методик обумовлює, 
по-перше, досить високу обґрунтованість та 
надійність одержаних результатів, по-друге, 
формує багатий масив первинного науково-
го матеріалу, тому висновки та надані реко-
мендації носять об’єктивний характер.
Науково-теоретичне підґрунтя для до-

слідження склали наукові праці вітчизня-
них та зарубіжних вчених. Щодо визна-
чення понятійного апарату, адміністратив-
но-, кримінально-правових аспектів, тощо, 
використовувалися праці таких учених:-
В.Т. Голуба, В.В. Кузнецова, С.Я. Личика, 
В.Т. Маляренка, М.І. Мельника, М.І. Хав-
ронюка та інші. Щодо загальних проблем 
застосування вогнепальної зброї використо-
вувалися праці таких учених: О.М. Бандур-
ки, Ю.В. Бауліна, Д.М. Бахраха, І.І. Вєрє-
мєєнка, І.П. Голосніченка, С.Є. Кучерини,-
В.І. Осадчого, І.М. Фролова, О.С. Чистоклє-
това та інших.
Нормативно-правове підґрунтя роботи 

склали: Конституція України, міжнародно-
правові акти, Закони України та інші нор-
мативно-правові акти, окремі законодавчі 
акти зарубіжних країн. 
Одержані результати визначаються ме-

тою та завданнями дослідження, засобами 
їх розв’язання і полягають у наступному:
Вперше:
1) запропоновано для використання 

новий термін: «представники правоохорон-

них органів та військових формувань Украї-
ни»;

2) розроблено методичні рекомендації 
по застосуванню вогнепальної зброї військо-
вослужбовцями УДО України;

3) запропоновано для подання як про-
позицію на розгляд два нових варіанти 
змін до ЗУ «Про державну охорону орга-
нів державної влади України та посадових 
осіб» та розроблено відповідні конструкції 
норм. 
У першому варіанті було запропоновано:
- пункт 7 статті 18 виключити та допо-

внити розділ ІІІ Закону статтею 18-1 «За-
стосування заходів фізичного впливу, спе-
ціальних засобів та вогнепальної зброї вій-
ськовослужбовцями Управління державної 
охорони України» в новій деталізованій ре-
дакції.
Другим варіантом є розробка окремої 

статті, щодо застосування вогнепальної 
зброї військовослужбовцями УДО України, 
в якій: 

- передбачено право застосування вог-
непальної зброї без словосполучення «під 
час здійснення державної охорони»;

- деталізовано та доповнено підстави 
застосування вогнепальної зброї;

- передбачений порядок дій військо-
вослужбовця УДО України забезпечення 
медичної та іншої допомоги особам, які по-
страждали в результаті застосування вогне-
пальної зброї.
Результати дослідження придатні та мо-

жуть бути основою для подальшої розробки 
положень щодо застосування вогнепальної 
зброї військовослужбовцями УДО України. 
Окремі положення роботи доцільно вико-
ристовувати у навчальному процесі з право-
вої підготовки.
Для того, щоб повною мірою зрозуміти 

суть явища, що досліджується, насамперед 
слід з’ясувати базові принципи. Законо-
давство багатьох країн світу, в тому числі й 
українське, щодо застосування сили, в тому 
числі й вогнепальної зброї посадовими осо-
бами з підтримання правопорядку, ґрунту-
ється на загальних засадах.
Зміст базових принципів й засад щодо 

застосування сили, в тому числі й вогнепаль-
ної зброї посадовими особами по підтриман-
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ню правопорядку закріплено у таких міжна-
родно-правових документах:

- Основних принципах застосування 
сили та вогнепальної зброї посадовими осо-
бами з підтримання правопорядку, резолю-
ція Генеральної Асамблеї ООН від 7 верес-
ня 1990 р. (далі Основні принципи);

- Загальній декларації прав людини, 
прийнятої та проголошеної у резолюції 217 
А (ІІІ) Генеральної Асамблеї ООН від 10 
грудня 1948 р.;

- Кодексі поведінки посадових осіб з під-
тримання правопорядку, резолюція 34/169 
Генеральної Асамблеї ООН від 17 грудня 
1979 р.;

- Міжнародному пакті громадянських 
та політичних прав, резолюція Генеральної 
Асамблеї ООН 16 грудня 1966 р.
Тлумачення терміну «посадові особи з 

підтримання правопорядку» міститься в ко-
ментарі до статті 1 Кодексу поведінки по-
садових осіб з підтримання правопорядку. 
Він включає всіх призначених або виборних 
посадових осіб, пов’язаних із застосуванням 
права, які володіють поліцейськими повно-
важеннями, особливо повноваженнями на 
затримання правопорушників. У тих краї-
нах, де поліцейські повноваження здійсню-
ються представниками військової влади у 
форменому або цивільному одязі або силами 
державної безпеки, визначення поняття «по-
садові особи з підтримання правопорядку» 
охоплює співробітників таких служб. У кон-
тексті даної роботи такими посадовими осо-
бами з підтримання правопорядку в Україні 
є працівники Національної поліції, військо-
вослужбовці ЗС-СБ-СЗР-НГ-УДО України 
та інших військових формувань та право-
охоронних органів, створених відповідно до 
чинного  законодавства, судді, прокурори, 
інші особи які виконують правоохоронні та 
правозастосовні функції, мають право збері-
гати, носити та застосовувати вогнепальну 
зброю відповідно до чинного законодавства.
При застосуванні будь-якої сили посадо-

ві особи з підтримання правопорядку пови-
нні дотримуватися принципів гуманності, 
поваги до честі, гідності, прав та свобод лю-
дини і громадянина.
У частині 1 ст. 6 Міжнародного пакту гро-

мадянських та політичних прав встановлює, 

що «право на життя є невід’ємне право кож-
ної людини. Це право охороняється законом. 
Ніхто не може бути свавільно позбавлений 
життя». Цей вихідний принцип є визначним 
при прийнятті рішення про застосування 
вогнепальної зброї будь-якими посадовими 
особами з підтримання правопорядку, не-
залежно від умов, обставин та місцезнахо-
дження.
Відповідно до статті 2 Кодексу поведінки 

посадових осіб з підтримання правопоряд-
ку вони при виконанні своїх обов’язків по-
важають та захищають людську гідність та 
підтримують і захищають права людини по 
відношенню до всіх осіб. У статті 3 цього ко-
дексу зазначено, що посадові особ и з підтри-
мання правопорядку можуть застосовувати 
силу тільки у випадку крайньої необхіднос-
ті і лише в тій мірі, в якій це необхідно для 
виконання їх обов’язків. У коментарі до цієї 
статті зазначається:
а) у цьому положенні підкреслюється, 

застосування сили посадовими особами з 
підтримання правопорядку повинно носи-
ти виключний характер; хоча воно має на 
увазі, що посадові особи з підтримання пра-
вопорядку можуть бути уповноважені на за-
стосування зброї, яка є розумно необхідною 
за даних обставин, у цілях попередження 
злочину або при провед енні правомірного 
затримання правопорушників або правопо-
рушників що підозрюються або при надан-
ні допомоги, під час такого затримання не 
може застосовуватися сила, що перевищує 
необхідні для цих цілей межі;

b) національне законодавство, як пра-
вило, обмежує застосування сили посадови-
ми особами з підтримання правопорядку у 
відповідності до принципу пропорційності. 
Це слід розуміти таким чином, що повинні 
поважатися ці національні принципи про-
порцій ності під час тлумачення цього поло-
ження. Це положення ні в якому разі не тлу-
мачиться таким чином, начебто воно упо-
вноважує на застосування такої сили, яка не 
відповідає законній меті, яку треба досягти; 
с) застосування вогнепальної зброї вва-

жається крайньою мірою. Слід докласти всіх 
зусиль для того, щоб виключити застосуван-
ня вогнепальної зброї, особливо проти дітей. 
Зазвичай, вогнепальна зброя не повинна 
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застосовуватися, за виключенням випадків, 
коли правопорушник, що підозрюється, чи-
нить збройний опір або іншим способом ста-
вить під загрозу життя інших та коли інші 
засоби, що мають менш виключний харак-
тер, недостатні для засудження або затри-
мання правопорушника, що підозрюється. 
Про кожне застосування вогнепальної зброї 
в найкоротший термін повинно бути пові-
домлено компетентній владі.
Ключовим та основоположним докумен-

том для врахування при прийнятті націо-
нального законодавства країн про застосу-
вання вогнепальної зброї посадовими особа-
ми з підтримання правопорядку є Основні 
принципи. Для повного розуміння суті та 
задуму законодавства про застосування вог-
непальної зброї посадовими особами з під-
тримання правопорядку, а також з метою 
подальшого аналізу та визначення проблем 
у національному законодавстві з даного пи-
тання, розглянемо деякі положення цього 
документа. 
Отже, відповідно до Основних принци-

пів посадові особи з підтримання правопо-
рядку під час здійснення своїх функцій, на-
скільки це можливо, використовують нена-
сильницькі дії до вимушеного застосува ння 
сили або вогнепальної зброї. Вони можуть 
застосовувати силу та вогнепальну зброю 
тільки в тих випадках, коли інші засоби є 
неефективними або позбавляють будь-яких 
надій на д осягнення бажаного результату. 
У частині 5 загальних положень Осно-

вних принципів закріплено, що в усіх ви-
падках, коли застосування вогнепальної 
з брої неминуче, посадові особи з підтриман-
ня правопорядку:

a) виявляють стриманість у такому засто-
суванні сил и та діють виходячи з серйознос-
ті правопорушення та тієї законної мети, що 
повинна бути досягнутою;

b) звод ять до мінімального можливість 
нанесення шкоди та спричинення поранень 
та охороняють людське життя;

c) забезпечують надання медичної та ін-
шої допомоги пораненим або постраждалим 
особам у найкоротші терміни;

d) забезпечують, щоб родичі або близькі 
друзі поранених або постраждалих осіб бу ли 
проінформовані в найкоротший термін. 

Якщо застосування посадовими особами 
з підтримання правопорядку вогнепальної 
зброї призвело до поранення або смерті, 
вони негайно повідомляють про це вище 
керівництво. Уряди забезпечують, щоб 
свавільне або зловмисне застосування вог-
непальної зброї посадовими особами з під-
тримання правопорядку було покарано у 
відповідності до їх законів як кримінальний 
злочин. 
Надзвичайні обставини, такі, як вну-

трішня політична нестабільність, або будь-
які інші надзвичайні суспільні явища, не мо-
жуть виправдовувати будь-який відхід від 
дійсних Основних правил.
Спеціальні положення Основних пра-

вил визначають:
Посадові особи з підтримання правопо-

рядку не застосовують вогнепальну зброю 
проти людей, за винятком випадків самоза-
хисту або захисту інших осіб від неминучої 
загрози смерті або серйозного поранення 
або з метою недопущення скоєння особли-
во серйозного правопорушення, яке тягне 
за собою велику загрозу для життя, з метою 
арешту особи що несе таку загрозу та чинить 
опір, або з метою недопущення його втечі 
й лише в тих випадках, коли менш рішучі 
дії недостатні для досягнення цих цілей.-
У будь-якому випадку навмисне застосуван-
ня сили та вогнепальної зброї зі смертель-
ним результатом має місце лише тоді, коли 
це абсолютно неминуче для захисту життя. 
За обставин, передбачених у попере-

дньому абзаці, посадові особи з підтриман-
ня правопорядку представляються у якості 
таких та дають чітке попередження про на-
мір застосування вогнепальної зброї, нада-
ючи достатньо часу для реакції на відповідь 
на це попередження, за виключенням тих 
випадків, коли ці дії створюють для посадо-
вих осіб з підтримання правопорядку неви-
правдану небезпеку або створюють небез-
пеку смерті або нанесення серйозної шкоди 
іншим особам, або ж були б явно недоречні 
або непотрібні при обставинах, що склали-
ся. 
Правила та норми про застосування вог-

непальної зброї посадовими особами з під-
тримання правопорядку повинні включати 
керівні принципи, які:
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(a) визначають обставини, за яких по-
садові особи з підтримання правопорядку 
уповноважені носити вогнепальну зброю та 
визначають види дозволеної вогнепальної 
зброї та спорядження;

(b) забезпечують, щоб вогнепальна зброя 
застосовувалася лише за належних обставин 
і у такий спосіб, що знижує ризик непотріб-
ної шкоди;

(b) забороняють застосування таких ви-
дів вогнепальної зброї та спорядження, які 
завдають надмірні поранення або станов-
лять надмірну загрозу;

(d) регулюють контроль, зберігання і 
надання вогнепальної зброї, у тому числі 
процедури забезпечення того, щоб посадо-
ві особи з підтримання правопорядку несли 
відповідальність за вогнепальну зброю та 
спорядження, видане їм;

(e) встановлюють обов’язок зробити по-
передження, якщо це доцільно, коли вогне-
пальна зброя має бути застосована;

(f) передбачають систему сповіщення 
про випадки застосування вогнепальної 
зброї службовцями органів правопорядку 
при виконанні службових обов’язків.
Основними правилами визначено умо-

ви підтримання порядку в разі незаконних 
зібрань. Так як кожен може брати участь у 
законних і мирних зібраннях, відповідно до 
принципів, закріплених у Загальній декла-
рації прав людини та Міжнародному пакті 
про громадянські та політичні права, Уряди 
та органи правопорядку та їх службовці ма-
ють визнавати, що сила і вогнепальна зброя 
можуть бути застосовані тільки відповідно 
до принципів, що зазначені нижче. При 
розгоні протиправних, але ненасильниць-
ких зібрань, посадові особи з підтримання 
правопорядку повинні уникати застосуван-
ня сили або, якщо це неможливо, мають зво-
дити їх до необхідного мінімуму. 
Під час розгону зібрань насильницько-

го характеру посадові особи з підтримання 
правопорядку можуть застосовувати вогне-
пальну зброю тільки тоді, коли застосуван-
ня менш небезпечних засобів неефективне 
та тільки в мінімально необхідному обсязі. 
Таким чином, у міжнародних докумен-

тах міститься необхідний інструментарій 
щодо застосування вогнепальної зброї поса-

довими особами з підтримання правопоряд-
ку, при цьому підкреслюючи виключну не-
обхідність її застосування, наголошуючи на 
важливості збереження життя правопоруш-
ника та завдання йому найменшої шкоди.-
У документі зазначено, що він ґрунтується 
на основоположних принципах визначених 
у Загальній декларації прав людини та Між-
народному пакті громадянських та політич-
них прав.
Вищевказані нормативно-право-

ві документи ратифіковані Україною і є 
невід’ємною частиною національного зако-
нодавства. 
Наведені вище принципи та положення 

є важливими, та під час нашого досліджен-
ня ми неодноразово будемо на них посила-
тися, це дасть змогу зрозуміти задум деяких 
положень національного законодавства та 
допоможе виявити недосконалі.
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SUMMARY
The article deals with the theoretical and 

legal principles of the use of fi rearms by the 
military service of Ukraine. On the basis of the 
current legislation and generalizations of the 
practice of its implementation, the author ana-
lyzes the content, grounds, use of fi rearms by 
the servicemen of the Offi ce of the State Pro-

tection of Ukraine, formulates proposals and 
recommendations for their improvement. Rec-
ommendations on the normative and legal reg-
ulation of conditions, order and grounds for 
the use of fi rearms by military servicemen of 
the Military Service of Ukraine have been de-
veloped and substantiated, taking into account 
the specifi cs of their offi cial activities.

The main rules determine the conditions 
for maintaining order in the event of illegal 
gatherings. Since everyone can participate in 
lawful and peaceful assemblies, in accordance 
with the principles enshrined in the Universal 
Declaration of Human Rights and the Interna-
tional Covenant on Civil and Political Rights, 
Governments and law-enforcement bodies and 
their offi cials must recognize that force and 
fi rearms can only be applied in accordance 
with the principles set out below. In dispers-
ing illegal, non-violent gatherings, law enforce-
ment offi cials should avoid the use of force or, if 
that is not possible, to reduce it to the required 
minimum.

On the basis of current international, na-
tional and foreign legislation and generaliza-
tions of the practice of its realization, to analyze 
the content, grounds, use of fi rearms by the 
servicemen of the State Protection Department 
of Ukraine, to formulate proposals and recom-
mendations for their improvement.

The urgency of the study was now of crucial 
importance as a result of the events taking place 
in Ukraine and the factors affecting them.

Key words: current legislation, state guard, 
maintenance of law and order, fi rearms appli-
cation, use of force, offi cial activity.
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ÇÀÐÓÁ²ÆÍÈÉ ÄÎÑÂ²Ä ÎÐÃÀÍ²ÇÀÖ²¯ ÂÇÀªÌÎÄ²¯ ÒÀ 
ÊÎÎÐÄÈÍÀÖ²¯ Ä²ßËÜÍÎÑÒ² ÏÐÀÂÎÎÕÎÐÎÍÍÈÕ 

ÎÐÃÀÍ²Â ÍÀ ÐÅÃ²ÎÍÀËÜÍÎÌÓ Ð²ÂÍ² (ÍÀ ÏÐÈÊËÀÄ² 
ÊÐÀ¯Í Ç ÄÅÖÅÍÒÐÀË²ÇÎÂÀÍÎÞ ÌÎÄÅËËÞ 
ÇÀÁÅÇÏÅ×ÅÍÍß ÂÍÓÒÐ²ØÍÜÎ¯ ÁÅÇÏÅÊÈ)

У статті, на основі аналізу наукової літера-
тури, розглянуто зарубіжний досвід організації 
взаємодії та координації діяльності правоохо-
ронних органів на регіональному рівні на при-
кладі країн з децентралізованою моделлю забез-
печення внутрішньої безпеки.
Встановлено, що за децентралізованого 

підходу до організації системи правоохоронних 
органів і здійснення управління нею, регіональ-
ні суб`єкти правоохоронної діяльності мають 
досить високий рівень автономії, що дозволяє 
їм самостійно вирішувати більшість питань 
взаємодії на регіональному рівні. Координа-
ція діяльності правоохоронних органів також 
здійснюється регіональними органами влади, 
при чому як державної, так і муніципальної. 
Відзначається, що для такого підходу харак-
терним є досить високий рівень залученості 
громадськості до вирішення питань діяльності 
правоохоронних органів на відповідних терито-
ріях.
Обґрунтовано необхідність збільшення 

ролі регіональних поліцейських органів і служб 
у підготовці та здійсненні координації право-
охоронної діяльності на відповідній терито-
рії. Звернено увагу, що в Україні дане питання 
практично повністю зав’язане на прокурату-
рі, що практично позбавляє керівників інших 
правоохоронних органів ініціативи в частині 
організації взаємодії та координації спільних, 
сумісних правоохоронних заходів.
Акцентується увага на необхідності більш 

активного впровадження елементів децентра-
лізації у систему управління правоохоронними 
органами в Україну, це має підвищити ініціа-
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правоохоронного механізму є надзвичайно 
важливим завданням на шляху розбудо-
ви України як демократичної та правової 
держави. Адже такою, права, свободи і за-
конні інтереси громадян – це головні соці-
альні цінності, забезпечення яких вимагає 
підтримки належного рівня законності і 
правового порядку в країні. Правоохорон-
ний механізм Україні являє собою складну, 
багатоелементну та багаторівневу систему, 
якість і ефективність функціонування якої 
визначається цілим рядом факторів і, у пер-
шу чергу, якістю та ефективністю управ-
ління даною системою як у цілому, так і її 
окремими структурними ланками. Особли-
ва роль при цьому належить таким аспектам 
управляння, як взаємодія та координація, 
через які досягається злагодженість і ціліс-
ність зазначеної системи. Звідси, розмірко-
вуючи про реформування правоохоронного 

тивність останніх та оперативність їх реагу-
вання на наявні проблеми на місцевому рівні. 
Розширення повноважень регіональних право-
охоронних органів у частині самостійного ви-
рішення ряду управлінських завдань і функцій 
змусить їх керівників не чекати відповідних ке-
рівних вказівок згори, а розв’язувати проблемні 
питання власними силами
Ключові слова: зарубіжний досвід, органі-

зація, взаємодія, координація, правоохоронні 
органи, регіональний рівень, децентралізована 
модель забезпечення внутрішньої безпеки.
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механізму, з метою підвищення його надій-
ності, ефективності та дієвості, надзвичай-
но важливим завданням є вдосконалення 
політико-правових та організаційно-управ-
лінських засад здійснення взаємодії та ко-
ординації в ході роботи правоохоронних 
органів як на загальнодержавному, так і 
регіональному рівнях. При цьому особлива 
увага має бути приділена саме останньому, 
тобто регіональному рівню, оскільки на ньо-
му, як правило, безпосередньо вирішується 
(виконується) основний обсяг практичних 
завдань і функцій правоохоронних органів 
із підтримки правопорядку та зміцнення ре-
жиму законності. Враховуючи вище викла-
дене, важливого значення надаємо вивчен-
ню зарубіжного досвіду організації взаємодії 
та координації діяльності правоохоронних 
органів на регіональному рівні. 

Стан дослідження
Слід відмітити, що на необхідності та 

доцільності вивчення досвіду інших країн 
у сфері правоохоронної діяльності, зокрема 
щодо її організації та управління нею, неодно-
разово наголошували українські дослідни-
ки, зокрема: О.В. Кузьменко, О.М. Клюєв, 
О.М. Музичук, В.В. Сокуренко, І.Д. Пастух, 
О.Є. Користін, М.Ф. Криштанович, Л.В. Го-
ляк, А.С. Мацко, О.В. Тюріна, О.С. Проневич, 
Є.Ю. Соболь, С.С. Коломойцев, О. М. Джужа, 
В. В. Василевич, О. Ф. Гіда та багато інших. 
Однак, незважаючи на вказане вище, в юри-
дичній літературі відсутнє єдине комплек-
сне дослідження, присвячене зарубіжному 
досвіду організації взаємодії та координації 
діяльності правоохоронних органів на регі-
ональному рівні

Саме тому метою статті є: розглянути 
зарубіжний досвід організації взаємодії та 
координації діяльності правоохоронних 
органів на регіональному рівні на прикладі 
країн з централізованою моделлю забезпе-
чення внутрішньої безпеки.

Виклад основного матеріалу
Сьогодні в країнах ЄС спостерігаються 

три моделі забезпечення внутрішньої без-
пеки – це: 1) централізована, або (конти-
нентальна) модель з домінуючою роллю мі-

ністерства внутрішніх справ, директивним 
стилем управління й жорсткою вертикаллю 
підпорядкування низових ланок централь-
ним органам; 2) децентралізована модель, 
для якої характерна особливість – відсут-
ність єдиного загальнонаціонального орга-
ну, множинність поліцейських сил загаль-
нодержавного, регіонального та місцевого 
рівнів, переважне зосередження важелів 
управління поліцейськими силами в руках 
обласних (регіональних) органів державної 
влади та органів місцевого самоврядування, 
яка передбачає значну роль муніципальних 
органів влади в управлінні поліцією; 3) ком-
бінована (напівцентралізована) модель, осо-
бливістю якої є: наявність загальнонаціо-
нального органу (міністерства), відповідаль-
ного за забезпечення внутрішньої безпеки, 
координація діяльності розрізнених полі-
цейських служб; співіснування державних 
поліцейських служб загальнонаціонально-
го (федерального) та регіонального (рівня 
штату, землі), а також державної та муніци-
пальної поліції з пріоритетністю розвитку 
державної поліції [1, с.148]. На жаль, рам-
ки представленого наукового дослідження 
не дадуть змогу розкрити досвід усіх країн, 
а тому більш детальну увагу ми приділимо 
саме державам з децентралізованою модел-
лю забезпечення внутрішньої безпеки.
Щодо децентралізованої моделі органі-

зації правоохоронних органів і управління 
ними, то чи не єдиним її представником є 
Швейцарія. Децентралізована (фрагментар-
на) модель поліцейської системи держави, 
пише М. Ф. Криштанович, характерна для 
країн, де побоювання нації потенційно мож-
ливих зловживань з боку силових держав-
них структур приводить до створення низ-
ки самостійних поліцейських агентств на 
регіональному і місцевому рівні. У кранах 
ЄС модель децентралізованої поліції, орга-
нізованої на принципах самоврядування, 
зберігається лише у Швейцарії. Тут відсут-
ній централізований та монолітний корпус 
державної поліції, чисельність органів пра-
вопорядку і принципи їх функціонування 
визначають окремі місцеві (кантональні) ор-
гани влади [2]. За сферою дії поліція Швей-
царії ділиться на три частини: Федеральну 
службу поліції, поліцію кантонів, поліцію 
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міст і громад. Федеральний департамент 
юстиції і поліції Швейцарії – департамент, 
який займається питаннями, що стосуються 
безпеки в країні, боротьби зі злочинністю та 
тероризмом, політичного притулку, інозем-
ців, поліцейського і судового міжнародного 
співробітництва з нагляду за казино та лоте-
реями і дотриманню авторських прав.
Департамент складається з наступних 

підрозділів:
- Генеральний секретаріат;
- Федеральна гральна комісія;
- Федеральна арбітражна комісія з вико-

ристання об’єктів авторського права і суміж-
них прав;

- Служба моніторингу поштових та теле-
комунікацій;

- Комісія з питань запобігання катуван-
ням;

- Федеральне управління юстиції;
- Федеральне управління поліції;
- Служба аналізу та попередження;
- Федеральна кримінальна поліція;
- Федеральне відомство з питань мігра-

ції;
- Федеральне бюро метрології [3].
Федеральне бюро поліції (ФСП) здійснює 

такі функції: a) захист правової держави і 
його демократичних основ; б) забезпечення 
внутрішньої безпеки Швейцарії; в) боротьба 
зі злочинністю, особливо зі злочинами, що 
становлять загрозу для держави; г) охорона 
службовців і будівель конфедерації, а також 
осіб і будівель, які знаходяться під захис-
том міжнародного права; д) підтримання 
контактів з національними і міжнародними 
правоохоронними органами. Виконуючи 
зазначені функції, ФСП: а) здійснює аналіз 
злочинності; б) виконує функції судової по-
ліції Конфедерації; в) координує і підтри-
мує міжкантональні і міжнародні зв’язки; 
г) є центральним органом для цілей пра-
вової допомоги у кримінальних справах;-
д) здійснює міжнародний обмін поліцей-
ською інформацією; е) впроваджує кримі-
нально-правові, процесуальні та криміна-
лістичні досягнення в практику роботи пра-
воохоронних органів; ж) забезпечує єдину 
стратегію співпраці, використовуючи між-
народні поліцейські інструменти; з) пред-
ставляє інтереси конфедерації в міжнарод-

них та наднаціональних структурах; і) здій-
снює охорону відповідних осіб і будівель [4]. 
Також слід відзначити, що ФСП: здійснює 
функції НЦБ Інтерполу в Швейцарії і «кон-
тактного органу» Європолу; координує ре-
алізацію процесуальних засобів і проведен-
ня аналізу Інтернет-злочинності; здійснює 
загальну координацію діяльності Конфе-
дерації та кантонів по боротьбі зі злочин-
ністю в області інтелектуальної власності та 
Інтернету; координує протидію торгівлею 
людьми між зацікавленими федеральними 
службами і кантонами; координує роботу 
федеральних і кантональних установ у сфері 
виготовлення та видачі документів, що за-
свідчують особу [4]. З викладеного видно, 
одним із важливих напрямків роботи Феде-
рального бюро поліції є співпраця зі своїми 
міжнародними та кантональними партне-
рами, в ході якої ФОП служить інформацій-
ним, координаційним та аналітичним цен-
тром з питань, що стосуються внутрішньої 
безпеки Швейцарії [3].
Щодо поліції кантонів, то вона в межах 

своїх повноважень координує на підвідо-
мчих їй територіях боротьбу зі злочинніс-
тю, дії щодо ліквідації наслідків аварій і 
стихійних лих. Громадська ж поліція була 
створена в кантонах, які або територіально 
роздроблені, або де місцеві громади тради-
ційно мають високий рівень автономії [5]. 
Основний напрямок роботи поліції міст і 
громад – розслідування адміністративних 
правопорушень і злочинів невеликої тяж-
кості. Для підвищення ефективності діяль-
ності муніципальної поліції було створено 
громадське об’єднання, покликане коорди-
нувати взаємодію на рівні глав управлінь – 
Швейцарська асоціація керівників міської 
поліції [3].
Отже, при децентралізованому підході 

до організації системи правоохоронних ор-
ганів і здійснення управління нею, регіо-
нальні суб`єкти правоохоронної діяльності 
мають досить високий рівень автономії, що 
дозволяє їм самостійно вирішувати біль-
шість питань взаємодії на регіональному рів-
ні. Координація діяльності правоохоронних 
органів також здійснюється регіональними 
органами влади, причому як державної, так 
і муніципальної. Також варто відзначити, 
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що для такого підходу характерним є досить 
високий рівень залученості громадськості 
до вирішення питань діяльності правоохо-
ронних органів на відповідних територіях. 
Однак, у той же час, необхідно відзначити, 
що не слід розглядати децентралізацію як 
фактор, що порушує цілість правоохоронно-
го механізму. Зокрема, приклад Швейцарії 
свідчить, що незважаючи на цю граничну 
децентралізацію, у країні діють чіткі фор-
ми взаємовідносин і правила регіонального 
співробітництва у сфері правопорядку, роз-
роблені конфедерацією кантональних ко-
мендантів поліції Швейцарії та об’єднанням 
шефів міської поліції [6].
Отже, і централізований, і децентралі-

зований, і комбінований підходи до органі-
зації правоохоронної системи і управління 
нею мають власні як переваги, так і недолі-
ки. Обрання того чи іншого із них обумов-
люється цілим рядом факторів, як-от: істо-
ричні підвалини формування тієї чи іншої 
держави, її адміністративно-територіальний 
устрій, особливості культурного розвитку, 
рівень правової свідомості і культури насе-
лення тощо. У цілому децентралізований 
підхід у чистому вигляді, окрім Швейцарії, 
не зустрічається в інших розвинених краї-
нах світу. Що ж стосується централізовано-
го, то він притаманний як правило, унітар-
ним державам, із високим рівнем централі-
зації публічної влади, у той час як децентра-
лізований – використовується у державах, у 
складі яких є адміністративно-територіальні 
одиниці із широкою автономією щодо вирі-
шення основних питань суспільного життя 
на даній території. Втім слід відмітити, що 
останнім часом все більше держав усе ж таки 
намагається у тій чи іншій мірі поєднувати 
централізовані важелі впливу на правоохо-
ронну систему з елементами децентралізо-
ваного управління. Так, Часткова децентра-
лізація поліцейської діяльності здійснена в 
таких країнах, як Болгарія, Чехія, Румунія. 
Низьким рівнем децентралізації характери-
зуються організаційні структури поліцей-
ських систем в Угорщині та Польщі.

Висновок
Підсумовуючи вищевикладене, вважає-

мо, що, вирішуючи питання вдосконалення 
взаємодії між правоохоронними органами і 
координації їх діяльності в Україні на регі-
ональному рівні, слід звернути увагу на на-
ступні аспекти зарубіжного досвіду:

- по-перше, збільшення ролі регіональ-
них поліцейських органів і служб у підго-
товці та здійсненні координації правоохо-
ронної діяльності на відповідній території. 
В Україні дане питання практично повніс-
тю зав’язане на прокуратурі, що практично 
позбавляє керівників інших правоохорон-
них органів ініціативи в частині організації 
взаємодії та координації с пільних, сумісних 
правоохоронних заходів;

- по-друге, чіткий розподіл компетенцій 
між центральними та регіональними право-
охоронними органами;

- по-третє, підвищення  ролі муніципаль-
них органів влади у забезпеченні співпраці 
поліцейських служб на відповідній території;

- по-четверте, активне залучення насе-
лення до співпраці із правоохоронними ор-
ганами на містах;
Тож на під ставі вище викладеного може-

мо дійти висновку про необхідність більш ак-
тивного впровадження елементів децентра-
лізації у систему управління правоохорон-
ними органами в Україну, це має підвищити 
ініціативність останніх  та оперативність їх 
реагування на наявні проблеми на місцево-
му рівні. Розширення повноважень регіо-
нальних правоохоронних органів у частині 
самост ійного вирішення ряду управлінських 
завдань і функцій змусить їх керівників не 
чекати відповідних керівних вказівок згори, 
а розв’язувати пр облемні питання власними 
силами, зокрема через встановлення змістов-
ної та глибокої, послідовної та системної вза-
ємодії з іншими правоохоронними органами 
і службами на даній території. Центральні 
ж органи мають визначати загальні правила 
даної взаємодії, а також здійснювати контр-
ольно-наглядову діяльність за нею, тобто 
оцінювати її законність, ефективність та діє-
вість, визначати наявні у ній проблеми і вжи-
вати заходів щодо підвищення її якості через 
створення відповідних політико-правових, 
організаційно-управлінських та інших умов.
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SUMMARY 
In the article, on the basis of the analysis of 

scientifi c literature, the foreign experience of the 
organization of interaction and coordination of the 
activity of law enforcement bodies at the regional 
level is considered on the example of countries 
with a decentralized model of providing internal 
security.

It has been established that, in a decentralized 
approach to the organization of the system of law 
enforcement bodies and its management, regional 
law enforcement offi cers have a rather high level 
of autonomy that allows them to solve most of the 
issues of interaction at the regional level on their 
own. Coordination of law enforcement activities is 
also carried out by regional authorities, with both 
state and municipalities. It is noted that such an 
approach is characterized by a rather high level of 
involvement of the public in solving the issues of 
law enforcement activity in the respective territories.

The necessity of increasing the role of regional 
police authorities and services in the preparation 
and implementation of coordination of law 
enforcement activity in the territory is substantiated. 
Attention is drawn to the fact that in Ukraine this 
question is almost completely tied to the prosecutor’s 
offi ce, which virtually deprives the leaders of other 
law enforcement agencies of the initiative in terms 
of the organization of interaction and coordination 
of joint, compatible law enforcement measures.

The emphasis is on the need for more active 
implementation of the elements of decentralization 
in the system of law enforcement agencies in 
Ukraine, which should increase the initiative of the 
latter and their responsiveness to existing problems 
at the local level. Extending the powers of regional 
law enforcement agencies in the part of solving a 
number of administrative tasks and functions will 
force their leaders not to wait for relevant guidance 
from above, but to solve problem issues on their 
own.

Key words: foreign experience, organization, 
interaction, coordination, law enforcement 
agencies, regional level, decentralized model of 
providing internal security.
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В статье раскрывается современное состо-
яние местных бюджетов Украины. Для этого 
проводится анализ и оценка формирования до-
ходной части местных бюджетов государства по 
годам, в частности рассматриваются объемы 
доходов местных бюджетов Украины без учета 
трансфертов и с учетом таких. На основе ана-
лиза бюджетного законодательства Украины 
предлагается внедрение критериев оценки дея-
тельности органов власти и их использование на 
каждом этапе разработки и принятия управ-
ленческих решений, что позволит предотвра-
тить случаи неэффективного и нерационально-
го использования бюджетных средств.
Местные выборы, как финансово-правовые 

документы, занимают ведущее место в нор-
мативно-правовом обеспечении деятельности 
органов местной власти и органов местного 
самоуправления. От качества их разработки и 
реализации зависит эффективность деятель-
ности органов публичной власти по проблемам 
удовлетворения социальных потребностей на-
селения. Особое значение приобретает взаимо-
зависимость местных бюджетов между собой и 
от государственного бюджета, требует необходи-
мость усовершенствования процедуры и порядка 
расчета межбюджетных трансфертов.
В статье проведен анализ формирования 

местных бюджетов в течение нескольких по-
следних лет, который показывает рост объемов 
их полномочий, свидетельствующие о развитии 
экономики Украины, даже в условиях агрессии 
которая ведется против Украины со стороны 
Российской Федерации и о результативности 
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децентрализации власти, которая осуществля-
ется в Украине.
Совершенствование механизма форми-

рования доходов местных бюджетов невоз-
можно без изменения правовых подходов к ор-
ганизации проведения бюджетного процесса, 
прежде всего, внедрение среднесрочного плани-
рования доходов и переходе от полной формы 
содержание бюджетных учреждений к форми-
рованию целевых среднесрочных программ, в 
которых бюджетные средства выделяются под 
конкретные цели.

Постановка проблеми
Стратегічні цілі та напрямки розвитку дер-

жави передбачають розвиток демократичного 
суспільства, основою якого є місцеве самовря-
дування, що визнається одним із пріоритетів 
у рамках напрямків державної політики сучас-
ної України. 
Розширення функцій та повноважень 

органів місцевого самоврядування, що від-
булося останнім часом, не супроводжувалося 
збільшенням фінансових ресурсів останнього. 
Власні доходи органів місцевого самовряду-
вання, а також надходження від підприємств 
та організацій, пов’язаних із місцевою еконо-
мікою, залишаються незначними. Залежність 
місцевих бюджетів від державного бюджету 
постійно зростає, подальше вдосконалення 
вимагає процедури розрахунку бюджетних 
трансфертів. Серйозною перешкодою на 
шляху зміцнення місцевих бюджетів стала 
невиправдана нестабільність законодавства, 
її невідповідність певним положенням. Тому 
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виникла нагальна необхідність дослідження 
сучасного стану наповнення місцевого бюдже-
ту держави.

Стан наукової розробленості
Проблеми місцевих бюджетів займають 

важливе місце в роботах як іноземних, так і 
вітчизняних вчених. Дослідженням теоре-
тичних і практичних аспектів формування 
доходів місцевих бюджетів займалися такі 
вчені, як Бандурка О.М., Бандурка О.О., Вла-
димиров К.М., Власюк Н.І., Врублевська О.В., 
Геєць В.М., Кириленко О.П., Кремень О.І., 
Кулик І.О., Кучерявенко М.П., Лисяк Л.В., 
Луніна І.О., Мельник В.С., Пасечник Ю.В., 
Петков С.В., Пилипів В.В., Попова С.М., 
Рогальський О.Ф., Романовський М.В., Сав-
ченко Л.А., Сиба Л.О., Симов’ян С.В., Слу-
хай С.М., Сунцова О.О., Федосова В.М., Чуй-
ко Н.Г., Юрій С.І. та ін. Але чимало питань, 
пов’язаних з подальшим дослідженням місце-
вих бюджетів, сучасного стану їх наповнення 
поки що залишаються відкритими.

Метою даної статті є вивчення сучасного 
стану формування та використання фінансо-
вих ресурсів бюджету України з урахуванням 
аналізу та оцінки доходів місцевих бюджетів 
держави та внесених змін до бюджетного за-
конодавства.

Виклад основного матеріалу
Місцеві бюджети є важливою складовою 

системи місцевих фінансів для реалізації по-
треб громади. Поряд з державним бюджетом, 
місцеві бюджети забезпечують процес розши-
реного відтворення. За допомогою певних ва-
желів місцевими органами влади, відповідно 
до їх компетенції, забирається частина коштів 
у виробничих, підприємницьких та інших 
структур, та частина населення у вигляді по-
датків, зборів, платежів, які акумулюються у 
місцевих бюджетах. З іншого боку, ресурси 
місцевих бюджетів спрямовуються на утри-
мання установ соціально-культурної сфери та 
охорони здоров’я, підприємств житлово-ко-
мунального господарства, виплати соціальної 
допомоги, тобто фінанси місцевих бюджетів 
відіграють основну роль у забезпеченні со-
ціальних потреб населення. Відбувається 
процес накопичення фінансових ресурсів 

місцевих бюджетів та їх розподілу і викорис-
тання на різні сфери діяльності… В місцевих 
бюджетах зосереджуються не лише фінансові 
ресурси цього регіону. Місцеві органи влади 
та органи місцевого самоврядування можуть 
отримувати до місцевого бюджету відповідно-
го рівня грошові засоби з бюджетів іншого рів-
ня (державного або місцевих) або передавати 
грошові засоби цього бюджету до інших ланок 
бюджетної системи [1, с. 61–62].
Місцевий бюджет виступає важливим ін-

струментом регулювання і стимулювання еко-
номічних відносин, а також підвищення ефек-
тивності виробництва продукції та надання 
різноманітних послуг. Важливе значення при 
цьому має соціально-правова спрямованість 
бюджетних коштів.
Основою місцевих фінансових ресурсів є 

місцеві бюджети, тому в сучасних умовах над-
звичайно важливого значення набуває ви-
значення обсягів і складу їх дохідної частини. 
Саме бюджет і його дохідна частина характе-
ризують рівень економічного розвитку країни 
і її регіонів, зокрема, а завдяки правильному 
здійсненню бюджетного процесу забезпечу-
ється економічна і соціальна стабільність та 
належний життєвий рівень населення. Струк-
тура доходів місцевих бюджетів має відобра-
жати баланс самодостатності органів місцевої 
влади та фінансової залежності від держави.
У Законі України «Про місцеве самовряду-

вання в Україні» зазначається, що доходи міс-
цевих бюджетів формуються за рахунок влас-
них, визначених законом, джерел та закріпле-
них у встановленому порядку загальнодер-
жавних податків, зборів та інших обов’язкових 
платежів [2]. Кулик В.О. стверджує, що дохо-
дами бюджету є кошти, що надходять у постій-
не користування на безповоротній основі, які 
забезпечують стабільність бюджету і фінансу-
вання його видатків [3]. 
Місцеві бюджети виконують особливу 

роль у кожній унітарній країні, тому що вони є 
фінансовою основою місцевого самоврядуван-
ня. За рахунок коштів місцевих бюджетів фі-
нансуються найбільш значні заходи держави 
в галузі освіти, охорони здоров’я, соціального 
захисту, тобто здійснюються всі ті витрати, які 
зачіпають інтереси широких верств населен-
ня. Крім того, бюджети є одним з важелів, за 
допомогою якого проводиться перерозподіл 
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валового внутрішнього продукту, перш за все 
серед окремих соціальних груп населення та 
територій. І тому те, наскільки раціонально 
побудована система місцевих бюджетів, зале-
жать ефективність функціонування усієї бю-
джетної системи, успішне здійснення фінан-
сової політики, а в кінцевому підсумку, всієї 
системи місцевої виконавчої влади та органів 
місцевого самоврядування. Нинішній стан 
економіки України характеризується поступо-
вим збільшенням диференціації рівнів еконо-
мічного і соціального розвитку регіонів та об-
сягів податкових і неподаткових доходів, які 
надходять до бюджетів. Найбільше значення у 
формуванні доходів місцевих бюджетів мають 
податкові надходження, а перш за все – по-
даток на прибуток підприємств, які належать 
до комунальної форми власності, прибутковий 
податок з громадян, платежі за користування 
природними ресурсами (плата за воду, плата 
за землю тощо).
З року в рік місцеві бюджети набувають 

дедалі більшої ваги як за обсягом фінансових 
ресурсів держави, так і щодо розв’язання соці-
ально-економічних проблем регіонів, де про-
живає більшість населення країни. В Україні 
кількість місцевих бюджетів чи не найбільша в 
Європі. Так, станом на 1 січня 2016 р. кількість 
місцевих бюджетів нараховувала понад 11 800, 
з них: сільські і селищні складали понад 8 000; 
обласні – 24; бюджети міст загальнодержавно-
го і обласного підпорядкування – 223; районні 
та міст районного підпорядкування – 2 753. В 
зв’язку з цим, логічно було б вважати, що обся-
ги фінансових ресурсів, які перебувають у роз-
порядженні місцевих органів влади, постійно 
зростають, про що свідчать дані таблиці 1.
Простеживши динаміку зміни обсягів до-

ходів місцевих бюджетів за 2014 – 2017 рр. в 

таблиці 1, слід зауважити, що з 2014 р. спо-
стерігається тенденція зростання доходів міс-
цевих бюджетів як з урахуванням трансфер-
тів, так і без них. Так, доходи з урахуванням 
трансфертів у 2015 р. зросли на 62 758 млн. 
грн. порівняно з 2014 р., в 2016 р. зросли на 
71 683 млн. грн. порівняно з 2015 р., але вже 
в 2017 р. доходи з урахуванням трансфертів 
зменшилися на 93 541 млн. грн. порівняно з 
2016 р. Що стосується доходів без урахування 
трансфертів, то простежується динаміка зрос-
тання. У 2016 р. вони складають 170 748 млн. 
грн., що на 50 268 млн. грн. більше, ніж у 2015 
р., а вже у 2017 р. – 191 953 млн. грн., що лише 
на 21 205 млн. грн. більше, ніж у 2016 р.
Однією із ключових трансформацій, запу-

щених владою ще в 2014 році, стала реформа 
місцевого самоврядування. В її рамках пе-
редбачено переглянути напрями, механізми, 
строки формування територіальної організації 
влади, підвищити якість та доступність публіч-
них послуг, перебудувати бюджетно-фінансові 
відносини держави та територіальних громад. 
Реформою місцевого самоврядування також 
передбачено передачу значної частини повно-
важень центрального уряду на територіаль-
ні рівні. Щоб забезпечити місцеві громади та 
органи влади достатніми фінансами для ви-
конання розширених повноважень, до Бю-
джетного кодексу України було внесено низку 
змін та доповнень [5]. Разом із бюджетною де-
централізацією реформою також передбачено 
створення Державного фонду регіонального 
розвитку. До його повноважень віднесено фі-
нансування інвестиційних проектів розвитку 
територіальних громад, що мають на меті роз-
виток регіонів, створення інфраструктури ін-
дустріальних та інноваційних парків і відпові-
дають пріоритетам, визначеним у Державній 

Таблиця 1
Обсяги доходів місцевих бюджетів України у 2014 – 2017 рр. [4]

Роки

Доходи місцевих бюджетів, млн. грн. Частка у ВВП, %

без урахування транс-
фертів

з урахуванням транс-
фертів

доходів без урахування 
трансфертів

2014 101 177 231 702 5,7
2015 120 480 294 460 6,1
2016 170 748 366 143 7,2
2017 191 953 272 602 6,4
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стратегії регіонального розвитку та відповід-
них стратегіях розвитку регіонів [6].
До проекту Державного бюджету України 

майже на кожний рік закладається [7]: 
– зростання власних доходів місцевих бю-

джетів;
– зростання доходів місцевих бюджетів з 

урахуванням міжбюджетних трансфертів ;
– зростання доходів державного бюджету, 

якими розпоряджається уряд;
– інфляція на певному рівні. 
Однак є підстави очікувати, що за підсум-

ками поточного року фактичне зростання цін 
виявиться вищим за заплановане.
Фінансові підсумки за 2017 рік показали, 

що у минулому році збереглося зростання 
місцевих бюджетів, а також частки місцевих 
бюджетів у зведеному бюджеті України та ди-
наміка збільшення обсягів надання державної 
фінансової підтримки на розвиток громад та 
розбудову інфраструктури.
Протягом січня-грудня 2017 року надхо-

дження до загального фонду місцевих бюдже-
тів України (без урахування міжбюджетних 
трансфертів) склали 192,0 млрд. грн., що біль-
ше від прогнозних показників Міністерства 
фінансів України на 21,3 млрд. грн. А у порів-
нянні з 2016 роком надходження зросли на 
45,4 млрд. грн. або на +31%.
Це свідчить про підвищення зацікавле-

ності органів місцевого самоврядування у 
збільшенні надходжень до місцевих бюджетів, 
реалізації заходів щодо пошуку резервів їх на-
повнення та підвищення ефективності адміні-
стрування податків і зборів.
Частка фінансових ресурсів, які отримують 

місцеві бюджети з державного бюджету дося-
гає 50%, тобто органи місцевої влади володі-
ють половиною фінансових ресурсів зведеного 
бюджету.
Частка місцевих бюджетів в зведеному 

бюджеті досягає 50%, тобто органи місцевої 
влади мають у своєму розпорядженні вагомий 
фінансовий ресурс, щоб ним ефективно управ-
ляти та спрямовувати на розвиток громад (у 
відносинах з державою – 50/50).
Зупинимося окремо на досягненні рефор-

ми місцевого самоврядування у частині ре-
зультатів ефективності управління бюджетни-
ми ресурсами об’єднаними територіальними 
громадами (ОТГ).

Показники моніторингу свідчать, що ОТГ 
демонструють кращі темпи зростання власних 
доходів, ніж вони становлять по всіх інших 
рівнях місцевих бюджетів України, навіть 
більше, ніж по бюджетах міст обласного зна-
чення.
Надходження власних доходів місцевих 

бюджетів 366 ОТГ за січень-грудень 2017 року 
зросли на 87,0 % та склали 9,3 млрд. грн. (+4,3 
млрд. грн.).
Враховуючи те, що нові 2017 ОТГ, у яких 

перші місцеві вибори були проведені в 2016 
році, тільки в 2017 році отримали 60% надхо-
джень від податку на доходи фізичних осіб до 
своїх місцевих бюджетів, то їх власні ресурси у 
порівнянні з аналогічним періодом минулого 
року зросли в 2,9 рази та склали 4,9 млрд. грн. 
(+3,2 млрд. грн.).
Необхідно зазначити, що темп зростан-

ня власних доходів 159 ОТГ, які вже у 2016 
році отримували зарахування 60% податку 
на доходи фізичних осіб (ПДФО) до своїх 
бюджетів,становить +34,2% (+1,1 млрд. грн.). 
Це більше, ніж на 3% від середнього показни-
ка по Україні (темп зростання власних доходів 
по місцевих бюджетах України – 31%).
Такі темпи зростання власних доходів 

місцевих бюджетів обґрунтовують необхід-
ність подальших дій Уряду з громадськістю, 
спрямованих на фінансову децентралізацію. 
Нові умови підвищили зацікавленість органів 
місцевого самоврядування збільшувати над-
ходження до місцевих бюджетів, вживати за-
ходи з пошуку резервів їхнього наповнення 
та підвищувати ефективність адміністрування 
податків і зборів.
Крім того, сьогодні місцеве самоврядуван-

ня поступово відходить від притаманної рані-
ше споживацької позиції. Очікування дотацій 
вони сьогодні замінюють активними діями у 
створенні ефективного управлінського апара-
ту, спрямовують кошти на розвиток громад, 
здійснюють аналіз витрачання бюджетних ко-
штів та запобігають випадкам неефективного, 
нераціонального їх використання [8].
Таким чином, місцеві бюджети виступа-

ють головним інструментом реалізації держав-
ної регіональної політики. Якщо робити більш 
глибокий порівняльний аналіз, то слід зазна-
чити, що частка видатків місцевих бюджетів 
України у структурі зведеного бюджету краї-
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ни в період з 2012 по 2017 рр. складала понад 
40%. Це свідчить про посилення ролі місцевих 
бюджетів у соціально-економічному розвитку 
адміністративно-територіальних одиниць, що 
зумовлено зростанням державних соціальних 
гарантій. Як зазначає Зайчикова В.В. «частка 
видатків місцевих урядів у валовому внутріш-
ньому продукті (ВВП) дає можливість оцінити 
рівень функціональної децентралізації» [9, с. 
48]. Відповідно в Україні на органи місцевого 
самоврядування покладається достатньо ши-
рокий спектр видаткових повноважень.
Більше 80% фінансових ресурсів місцевих 

органів влади направлені на покриття поточ-
них видатків.
Протягом січня – серпня 2018 року надхо-

дження до загального фонду всіх місцевих бю-
джетів України (без урахування міжбюджет-
них трансфертів) склали 148,7 млрд. грн. У 
порівнянні з аналогічним періодом 2017 року 
надходження зросли на 27,9 млрд. грн. або на 
+23%. Про це свідчать показники результа-
тів фінансової децентралізації, які є частиною 
Моніторингу процесу децентралізації влади та 
реформування місцевого самоврядування..
Показник приросту доходів по відно-

шенню до минулого року по бюджетах 665 
об’єднаних територіальних громад склав 
+65,5% (+5,0 млрд. грн.).
У 2018 році на прямих міжбюджетних від-

носинах з державним бюджетом перебувають 
665 ОТГ, з яких у 299 у 2017 році проведе-
но перші вибори і в цьому році вони вперше 
отримують доходи, передбачені для бюджетів 
ОТГ. За січень – серпень поточного року над-
ходження по 366 ОТГ, утворених у 2015 –2016 
роках, зросли на 22,2% і склали 6,8 млрд. грн. 
По 299 громадах, які лише в цьому році поча-
ли отримувати ПДФО, надходження склали 
5,9 млрд. грн.,що у 2,8 рази (+3,8 млрд. грн.) 
більше від обсягу доходів, отриманих ними за 
8 місяців 2017 року [10].
Разом з тим слід звернути увагу на спеці-

альний фонд державного бюджету. З 2018 
року, наприклад, в складі спеціального фонду 
державного бюджету створюється Державний 
дорожній фонд у розмірі 37 млрд. грн. (згідно 
із Законами України «Про внесення змін до 
Закону України «Про джерела фінансування 
дорожнього господарства України» щодо удо-
сконалення механізму фінансування дорож-

ньої галузі» № 1762 та «Про внесення змін до 
Бюджетного кодексу України щодо удоско-
налення механізму фінансового забезпечення 
дорожньої галузі» № 1763). За рахунок коштів 
Державного дорожнього фонду для місцевих 
бюджетів передбачено 11,5 млрд. грн. субвен-
ції на фінансове забезпечення будівництва, ре-
конструкції, ремонту і утримання автомобіль-
них доріг загального користування місцевого 
значення, вулиць і доріг комунальної власнос-
ті у населених пунктах [11].
Сьогодні удосконалення механізму форму-

вання доходів місцевих бюджетів неможливе 
без зміни підходів до організації і проведення 
бюджетного процесу, який полягає у запро-
вадженні середньострокового планування до-
ходів і переході від наявної форми утримання 
бюджетних установ до фінансування цільових 
середньострокових програм, в яких бюджетні 
кошти виділяються під конкретну мету. 
Сучасною формою організації бюджетно-

го процесу є програмно-цільовий метод, сут-
ність застосування якого полягає в здійснені 
бюджетного процесу на центральному, галу-
зевому і регіональному рівнях відповідно до 
програм, які зорієнтовані на досягнення мети 
і кінцевого результату. 
Моніторинг програмних показників ді-

яльності бюджетної сфери при застосуванні 
програмно-цільового методу дасть можливість 
оцінювати ефективність використання бю-
джетних коштів, досягнення мети під час ре-
алізації бюджетних програм. Велике значення 
має удосконалення механізму формування до-
ходів бюджету через встановлення стабільних 
ставок розподілу податкових надходжень між 
державним та місцевими бюджетами. Удо-
сконалення потребує чинне законодавство, 
адже, оцінюючи вплив на формування доходів 
бюджету, можна говорити про його недоско-
налість та неадекватність теперішнім умовам 
господарювання, оскільки доходи бюджету в 
сучасних умовах не стали стабільними й пе-
редбачуваними як загалом, так і в розрізі окре-
мих джерел їх надходжень. 
Прогноз, планування, виконання, контр-

оль і моніторинг доходів бюджету й чинного 
законодавства мають відбуватися в межах єди-
ного механізму формування та функціонуван-
ня доходів бюджету. За таких умов функціону-
вання податкових зобов’язань їх нарахування 
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та мобілізація мають стати основою мобілізації 
доходів місцевого бюджету як єдиного непо-
дільного процесу формування доходів бюдже-
ту [12].
Велику роль у цьому питанні відіграє 

впровадження критеріїв оцінки та їх вико-
ристання на кожному етапі розробки та при-
йняття управлінських рішень. Але на сьогодні 
впровадження критеріїв оцінки та їх викорис-
тання на кожному етапі розробки та прийнят-
тя управлінських рішень знаходиться ще на 
стадії розробки. Головною причиною такого 
стану є відсутність комплексних досліджень 
зазначеного питання та певного набору кри-
теріїв оцінки якості послуг, що надаються на-
селенню місцевою владою. У цілому, критерії 
оцінки: 

· сприяють кращій оцінці щодо продуктив-
ності та ефективності діяльності органів влади; 

· надають інформацію, яку органи вла-
ди можуть використовувати при прийнятті 
управлінських рішень для поліпшення якості 
їх діяльності; 

· підвищують відповідальність органів вла-
ди перед населенням; 

· покращують контроль за поточним вико-
нання і плануванням на майбутнє з більшою 
точністю та гнучкістю; 

· забезпечують оцінку результатів діяль-
ності, що сприяє використанню у майбутньо-
му найбільш успішних варіантів. 
Переваги критеріїв оцінки результатив-

ності діяльності: 
· підвищення відповідальності органів влади;
· широке поле для інновацій;
· ефективність витрат;
·  поліпшення якості діяльності;
· зосередження уваги на майбутніх резуль-

татах;
· прозорість діяльності влади [13, с. 73 – 75].

Висновок
Аналіз та оцінка місцевих бюджетів на су-

часному етапі розвитку держави проводиться 
з урахуванням багатьох факторів та критеріїв. 
Формування дохідної частини місцевих бю-
джетів відбувається у достатньо складних су-
часних умовах. Незабезпечення фінансової ав-
тономії місцевого самоврядування, а саме: не-
стача фінансових ресурсів і нестабільність у них 
дохідних джерел стали актуальною і гострою 

проблемою. Існують різні джерела формуван-
ня фінансових ресурсів, використовуючи які, 
органи місцевого самоврядування мають мож-
ливість поповнювати ними місцевий бюджет 
та виконувати покладені на них функції, осно-
вними з яких є податкові надходження… Прі-
оритетами формування потужної фінансової 
бази регіонів мають стати подальший розпо-
діл повноважень між центральними органами 
влади й органами місцевого самоврядування, 
пошук додаткових джерел формування дохо-
дів місцевих бюджетів, розширення дохідної 
бази місцевих бюджетів, а також удосконален-
ня перерозподільних процесів у бюджетній 
системі.
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SUMMARY 
The article reveals the current state of local 

budgets of Ukraine. For this purpose, the analysis and 
estimation of the formation of the revenue part of the 
local budgets of the state for the years are carried out, 
in particular, the volume of revenues of local budgets 
of Ukraine without taking into account transfers and 
taking into account such. On the basis of the analysis 
of the budget legislation of Ukraine, it is proposed to 
introduce criteria for evaluating the activities of the 
authorities and their use at each stage of development 
and adoption of managerial decisions, which will 
prevent cases of ineffi cient and ineffi cient use of 
budget funds.

Local elections, as fi nancial and legal documents, 
occupy a leading place in the regulatory provision of 
local government and local self-government bodies. 
The quality of their development and implementation 
depends on the effectiveness of the public authorities 
on the problems of meeting the social needs of 
the population. Of particular importance is the 
interdependence of local budgets between themselves 
and from the state budget, which requires the need to 
improve the procedure and procedure for calculating 
budget transfers.

The article analyzes the formation of local budgets 
in the last few years, which shows an increase in the 
volume of their powers, which testify to the development 
of the Ukrainian economy, even in conditions of 
aggression against the Ukraine by the Russian 
Federation and the effectiveness of decentralization of 
power that is being implemented in Ukraine.

Improvement of the mechanism of forming local 
budget revenues is impossible without changing legal 
approaches to organizing the budget process, fi rst of 
all, the introduction of medium-term income planning 
and the transition from the full form of retention of 
budget institutions to the formation of medium-term 
targeted programs, in which budget funds are allocated 
for a specifi c purpose.

Key words: fi nancial resources, state budget 
of Ukraine, local budgets, budget process, budget 
legislation, Budget Code of Ukraine.

АНОТАЦІЯ 
У статті розкривається сучасний стан міс-

цевих бюджетів України. Для цього проводиться 
аналіз та оцінка формування дохідної частини 
місцевих бюджетів держави за роками, зокрема 
розглядаються обсяги доходів місцевих бюджетів 
України без урахування трансфертів та з ураху-
ванням таких. На основі аналізу бюджетного за-
конодавства України пропонується впроваджен-
ня критеріїв оцінки діяльності органів влади та 
їх використання на кожному етапі розробки й 
прийняття управлінських рішень, що дозволить 
запобігти випадкам неефективного та нераціо-
нального використання бюджетних коштів.
Місцеві вибори, як фінансово-правові доку-

менти, займають провідне місце в нормативно-
правовому забезпеченні діяльності органів міс-
цевої влади і органів місцевого самоврядування. 
Від якості їх розроблення і реалізації залежить 
ефективність діяльності органів публічної вла-
ди з проблем задоволення соціальних потреб на-
селення. Особливого значення набуває взаємо-
залежність місцевих бюджетів між собою і від 
державного бюджету, що вимагає необхідності 
удосконалення процедури і порядку розрахунку 
бюджетних трансфертів. 
В статті проведено аналіз формування 

місцевих бюджетів в продовж кількох останніх 
років, який показує зростання обсягів їх повно-
важень, що свідчать про розвиток економіки 
України, навіть в умовах агресії яка ведеться 
проти України з боку Російської Федерації та про 
результативність децентралізації влади, яка 
здійснюється в Україні.
Удосконалення механізму формування до-

ходів місцевих бюджетів неможливе без зміни 
правових підходів до організації проведення бю-
джетного процесу, насамперед, запровадження 
середньострокового планування доходів і переході 
від повної форми утримання бюджетних уста-
нов до формування цільових середньострокових 
програм, в яких бюджетні кошти виділяються 
під конкретну мету.
Ключові слова: фінансові ресурси, державний 

бюджет України, місцеві бюджети, бюджетний 
процес, бюджетне законодавство, Бюджетний 
кодекс України.
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ÐÅÀÃÓÂÀÍÍß ÍÀ ÊÐÈÒÈÊÓ ÍÀ ÀÄÐÅÑÓ ÎÐÃÀÍ²Â 
ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÈ Â ÓÌÎÂÀÕ ¯¯ ÐÅÔÎÐÌÓÂÀÍÍß 

В статье автором исследовано админи-
стративно-правовое обеспечение политики ре-
агирования на критику органов прокуратуры 
путем установления критериев недопустимых 
высказываний, а также совершенствования 
правовых способов защиты прокурора как 
формы реагирования на неприемлемую кри-
тику. Автором обосновано, что основными 
правовыми предпосылками разработки 
проблемы реагирования на критику прокуроров 
есть необходимость эффективного обеспече-
ния независимости прокуратуры. По резуль-
татам исследования, автор установил, что 
положения законодательства по вопросам про-
курорской деятельности не охватывают все 
возможные правовые способы реагирования на 
критику и требуют дополнения.
Ключевые слова: органы прокуратуры, 

критика, выражения взглядов, независимость 
прокуратуры, административно-правовое обес-
печение, правовые способы защиты прокурора.

 ÁÀÃÀÍÅÖÜ Îëåêñàíäð - çäîáóâà÷ ÌÀÓÏ (Êè¿â, Óêðà¿íà)

лює та дисциплінує діяльність прокуратури, 
стимулює усунення різного роду недоліків 
та удосконалює їх процесуальну діяльність. 
Більше того, за конституційною доктриною, 
критика є правовим засобом вираження по-
глядів, контролю влади, а також позитив-
ним правом громадського суспільства на ле-
гітимну зміну влади.
Але, на жаль, різноманітність та багато-

гранність проявів форм реалізації прав гро-
мадського суспільства не в усіх випадках 
лежать у рамках закону чи загальноприй-
нятих доступних межах добросовісної пове-
дінки. Подібного роду поведінка-критика, 
яка використовується в цілях дезінформо-
ваності, руйнування авторитету прокурату-
ри чи окремих прокурорів у суспільстві чи 
вчиняється з метою впливу на незалежну 
законну діяльність прокурора повинна бути 
належним чином ідентифікована та припи-
нена. Саме пошук балансу меж допустимої 
критики публічних осіб, а також реагування 
на недобропорядну та неправдиву крити-
ку є одним із ключових напрямків стратегії 
управління в органах прокуратури, що до-
сягається за допомогою системи адміністра-
тивно-правового забезпечення.

Аналіз дослідження проблеми запуск 
реформи функцій органів прокуратури не 
єдина причина актуальності проведення 
даного правового дослідження. Незважа-
ючи на те, що загалом засада незалежності 
прокуратури неодноразово піднімалася та-
кими вченими, як Д. М. Добровольський, 

Постановка проблеми
У демократичному суспільстві та право-

вій державі як не існує перерв при реалі-
зації принципу верховенства права, так не 
існує «перехідних періодів» чи то під час 
реформування влади чи після. Органи про-
куратури, їх посадові особи, як і посадові 
особи інших публічних адміністрацій, мо-
жуть бути піддані обґрунтованій, справед-
ливій критиці дій чи рішень незалежно від 
строків виконання функцій держави, стажу, 
авторитету тощо. На наш погляд, здорова 
критика є позитивним явищем, що оздоров-
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О. С. Проневич, О. В. Маслова, втім праць, 
пов’язаних із захистом прокурорів від не-
прийнятної та неправдивої критики, фак-
тично немає на теренах адміністративно-
правової науки.

Мета дослідження полягає у вивченні 
адміністративно-правового забезпечення 
політики реагування на критику органів 
прокуратури шляхом встановлення крите-
ріїв неприйнятних висловлювань, а також 
удосконалення правових способів захисту 
прокурора від них.

Виклад основного матеріалу
Переосмислення політики реагування 

на критику прокурорів органів прокурату-
ри обумовлено інституційними змінами до 
Конституції України в частині правового ре-
гулювання органів прокуратури та законо-
давства з питань прокурорської діяльності, 
а також суттєвими політичними та інформа-
ційними чинниками, загалом до яких мож-
на віднести наступні: широкі темпи розви-
тку інформатизації державно-владних про-
цесів; підвищення вимог до прозорості, в 
тому числі органів прокуратури; недієвість 
реформ та їх загального ефекту; виконан-
ня вимог програми входження України в 
членство Європейського Союзу; відсутність 
єдності позицій суду щодо інтерпретації 
норм етичної поведінки та їх застосування; 
недосконалість адміністративно-правового 
забезпечення функціонування системи про-
куратури поза межами кримінального про-
цесу; поява положення в Законі України 
«Про прокуратуру» від 14.10.2014 № 1697-
VII про те, що межі обґрунтованої критики 
діяльності прокурора визначаються з ураху-
ванням Конвенції про захист прав людини 
й основоположних свобод та практики Єв-
ропейського суду з прав людини [6], яке по-
требує грунтовного вивчення.
Виходячи із того, що основні положен-

ня про критику прокурорів розміщені саме 
в ст. 16 Закону України «Про прокуратуру» 
«Гарантії незалежності прокурора», мож-
на констатувати, що основними правовими 
передумовами розробки даної проблеми 
є ефективне втілення засади незалежнос-
ті прокуратури. У першу чергу, необхідно 

процитувати ч. 2 ст. 16 Закону України «Про 
прокуратуру», яка зазначає, що «здійснюю-
чи функції прокуратури, прокурор є неза-
лежним від будь-якого незаконного впливу, 
тиску, втручання і керується у своїй діяль-
ності лише Конституцією та законами Укра-
їни [6]». Звичайно, таке положення було б 
недієвим, якби не наявність спеціальних га-
рантій та інструментів, за допомогою яких і 
забезпечується фактична незалежність про-
курора. 
Отже, незалежність прокуратури, яка 

охоплюється як індивідуальною, так загаль-
ною складовою, є станом можливості вико-
нання повноважень без незаконного проти-
правного впливу прокурора, який досяга-
ється механізмом попередження, протидії 
реальним та потенційним ризикам. Одним 
із таких ризиків є необґрунтована, неспра-
ведлива критика. 
Загалом правовий феномен критики 

влади в європейській демократичній тради-
ції асоціюється із правом особи, яка не наді-
лена владними повноваженнями, висловлю-
вати свої погляди з приводу компетенційної 
діяльності публічної особи. Ч. 1 ст. 10 Кон-
венції про захист прав та основоположних 
свобод закріплено за кожним право на сво-
боду вираження поглядів. Це право вклю-
чає свободу дотримуватися своїх поглядів, 
одержувати і передавати інформацію та ідеї 
без втручання органів державної влади [2]. 
Але, у ч. 2 ст. 10 Конвенції чітко зазначено, 
що «…здійснення таких свобод, оскільки 
воно пов’язане з обов’язками і відповідаль-
ністю, може підлягати таким формальнос-
тям, умовам, обмеженням або санкціям, що 
встановлені законом і є необхідними в демо-
кратичному суспільстві … для підтримання 
авторитету і безсторонності суду» [2]. Отже, 
обмеження критики має легітимний харак-
тер за умови, якщо вираження поглядів має 
шкідливий вплив на авторитет та безсторон-
ність правосуддя. Оскільки органи прокура-
тури є суб’єктами правоохорони та беруть 
участь у судових процесах, існують усі пра-
вові передумови для законного обмеження 
неприйнятної критики щодо їх діяльності. 
Потрібно врахувати важливе зауважен-

ня Т. М. Слінько та В. В. Середюк про пра-
вомірність притягнення до відповідальності 
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засобів масової інформації за критику пред-
ставників органів правосуддя, якщо їхня 
критика практично нічим не обґрунтована. 
Це додатково підтверджується рішенням 
Європейського суду з прав людини у справі 
«Барфод проти  Данії», в якій суд не знайшов 
порушень законності обмеження свободи 
висловлювання журналіста, коли він бездо-
казово поставив під сумнів компетентність 
і повноваження двох судових засідателів, 
«що, ймовірно, негативно позначилося б 
на їх репутації перед громадськістю» [8, с. 
583]. Іншим важливим джерелом захисту 
прокуратури від несправедливої критики є 
Висновок (2013) № 8 Консультативної ради 
європейських прокурорів, де у п. 45 зазна-
чено, що у випадку, якщо окремий проку-
рор піддається неправдивій критиці, він 
має право виправити оскаржувані відомості 
або використати інші засоби захисту прав 
згідно з національним законодавством для 
свого захисту [1]. 
Досить важливим правовим питанням, 

яке потребує з’ясування є ідентифікація 
несправедливої, необґрунтованої крити-
ки, яка своїми наслідками несе загрозу не-
залежності прокуратури, дискредитації чи 
підриву довіри з боку населення в законну 
діяльність прокурорів, а також встановлен-
ня критеріїв співвідношення неправдивої 
критики із прийнятною.
За загальним правилом, нормальною, 

або такою критикою, яка не потребує вжит-
тя заходів реагування, є правдива критика, 
тобто відомості, що містять факти та дані 
про реальний перебіг обставин справи, дій 
чи рішень прокурора. 
Також необхідно врахувати позицію 

Верховного Суду України, який вважає, що 
перевірка недостовірної інформації може 
здійснюватися на предмет з’ясовувати чи є 
вона фактичним твердженням, чи оціноч-
ним судженням [7]. При цьому діє правило, 
при якому коментарі неможливо застосову-
вати до рішень, яка містять відомості з пи-
тань досудового розслідування (слідча таєм-
ниця), фактичні дані, що можуть завадити 
розслідуванню злочинів чи нормальному 
виконанню інших функцій прокуратури. Із 
цього правила також існують винятки, що 
охоплюються положенням ч. 3 ст. 30 Закону 

України «Про інформацію», а саме розголо-
шення та коментування відомостей з обме-
женим доступом можливе за умови надання 
дозволу судом на розголошення таких даних 
або в тому випадку, якщо суд встановить, що 
ця інформація є суспільно необхідною [4]. 
Необхідно взяти до уваги позицію аме-

риканської адвокатської спільноти, яка не 
вважає за можливе реагувати на крити-
ку судді у таких випадках: якщо критика 
є справедливим коментарем або думкою; 
якщо критика відображає вороже ставлен-
ня або сварку між критиком та суддею на 
особистому рівні; якщо критика є розмитою 
або нечітким натяком; якщо у критиці під-
німаються питання суддівської етики, роз-
гляд яких належать до повноважень дисци-
плінарних органів; якщо для встановлення 
фактів, істотних для обґрунтованої відпо-
віді, необхідним є тривале розслідування; 
якщо відповідь на критику розумно розці-
нюється як така, що може вплинути на роз-
гляд спірного питання у судовій справі, що 
триває, або може зробити розгляд такого 
питання упередженим; якщо критика є не-
істотною; якщо критика постає під час полі-
тичної кампанії, а реакція адвокатури може 
бути розцінена як публічна підтримка пев-
ного кандидата; якщо відповідь буде спро-
бою «захистити те, що захистити не можна» 
(defend indefensible), тобто те, що справед-
ливо піддане осуду [3].
Згідно із ч. 1 та ч. 2 ст. 30 Закону України 

«Про інформацію», під адекватну критику 
підпадають оціночні судження, за вислов-
лювання яких ніхто не може бути притяг-
нутий до відповідальності. Такими  оціноч-
ними судженнями, за винятком наклепу, є 
висловлювання, які не містять фактичних 
даних, оцінка дій, а також висловлювання, 
що не можуть бути витлумачені як такі, що 
містять фактичні дані, зокрема, з огляду на 
характер використання мовно-стилістичних 
засобів (вживання гіпербол, алегорій, сати-
ри) [4]. 
Суб’єкта критики необхідно обов’язково 

враховувати при виробленні політики реа-
гування, оскільки вираження заздалегідь 
неправдивих поглядів, наприклад, фахів-
ців у галузі права має більшу руйнівну силу 
,ніж інших суб’єктів. Разом з цим, особли-
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во небезпечними вважаємо, необґрунтовані 
висловлювання з боку засобів масової інфор-
мації, оскільки їх аудиторія є найбільшою а 
відтак, розробка заходів реагування потре-
бує залучення найбільшої кількості ресурсів.
Класифікація критики (виражень погля-

дів), які потребують реагування, може бути 
здійснена за наступними критеріями: 

1) критерій тяжкості негативних необ-
ґрунтованих чи протиправних наслідків, які 
породжують висловлювання: висловлюван-
ня, що містять ознаки втручання та тиску на 
професійну, публічну діяльність прокурора, 
або пов’язані із такою діяльністю; критика, 
інформаційні атаки (напади) необґрунтовані 
висловлювання, які стосуються як публічної 
діяльності прокурора, так і його приватного 
життя та посягають на ділову честь, репута-
цію, професійні якості; 

2) критерій сфери посягання: крити-
ка публічної діяльності, рішень, їх мотивів; 
критика приватного життя прокурора;

3) критерій суб’єкта посягання: крити-
ка окремого прокурора; критика прокуро-
ра, що займає адміністративну посаду; кри-
тика органів прокуратури в цілому.
Критерії співвідношення здорової та не-

здорової критики публічних осіб уже давно є 
актуальним напрямком досліджень та різно-
го роду правових тлумачень на міжнародній 
арені. На наш погляд, найбільшу цінність у 
даному процесі становить судова практика, 
оскільки саме судові рішення розширюють 
межі співвідношення різного роду вислов-
лювань та дають відповідь на питання за-
конності, дотримання меж тощо.

Європейський суд з прав людини неодно-
разово вказував на важливість встановлення 
меж висловлювань критики щодо публіч-
них осіб, і його рішення по-різному тракту-
ють межі допустимої критики. Наприклад, 
у справі «Яновський проти Польщі» суд 
вказує, що державні службовці повинні ко-
ристуватися громадською довірою в умовах 
збереження належного порядку, а отже, це 
може викликати необхідність їхнього захис-
ту під час виконання службових обов’язків 
від образливих і прикрих словесних напа-
док. Від цих державних службовців потріб-
но очікувати – щонайменше – дій відповідно 
до закону [10]. 

У справі «Нікула проти Фінляндії» Єв-
ропейський суд з прав людини не визнав 
порушенням застосування легкого кримі-
нального покарання щодо адвоката, якого 
засуджено за критику рішень прокурора, 
прийнятих останнім по суті обвинувачен-
ня у кримінальній справі. Суд зазначив, що 
факт обвинувачення прокурора у неправо-
мірній поведінці не викликав сумніву, однак 
критика адвоката стосувалась стратегії дій 
обвинувачення, свідомо обраної прокуро-
ром. Мова, зокрема, йшла про процесуальні 
рішення, ухвалені прокурором до початку 
судового розгляду справи, які, з погляду 
адвоката, були спробою маніпулювання до-
казами та порушували службові обов’язки 
прокурора [9]. 
Окремим питання судових кейсів є кри-

тика самими прокурорами системи проку-
ратури чи публічних рішень інших проку-
рорів. З одного боку, це прямо стосується 
свободи вираження поглядів, а з іншого 
– відповідальності та правил етики. Таким 
чином, ідеальний варіант врегулювання си-
туації – пошук балансу. Етичні аспекти ви-
раження поглядів прокурором будуть існу-
вати завжди, але основне питання полягає у 
тому, за яких умов це висловлювання може 
мати юридичне значення для окремих про-
курорів? Як типовий приклад можна при-
вести позицію Європейського суду з прав 
людини у справі Simic vs Bosnia-Herzegovina 
(2016), де суддя Конституційного суду Боснії 
та Герцеговини був звільнений за інтерв’ю 
та за листи високопосадовцям занадто кри-
тичного та образливого змісту щодо діяль-
ності Конституційного Суду. Європейський 
суд з прав людини вказав, що звільненння 
відбулося у зв’язку з damaging authority and 
the reputation of a judge та відхилив заяву 
цього звільненого судді як необґрунтовану 
[12]. За загальним правилом, засада лояль-
ності прокурорів як публічних осіб свідчить 
про те, що вони не можуть публічно звину-
вачувати у порушенні вимог права орган, у 
якому вони самі працюють. Принципи кор-
поративної етики прокурорів також схильні 
до такої аксіоми. На відміну від прокурора, 
суддя, на наш погляд, має певні переваги, 
які полягають у можливості аргументова-
но зазначити в окремій думці, в чому суть 
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помилки, що припустився суд, без узагаль-
нень, оцінок і т.д. У такому випадку врахо-
вуючи позицію Європейського суду з прав 
людини, порушень не буде. 
Норми вітчизняного законодавства з пи-

тань прокурорської діяльності не мають чіт-
кої визначеності, яким чином та які правові 
засоби необхідно використовувати для лік-
відації та припинення негативних наслідків 
від неправдивої критики в сторону проку-
рора при здійсненні ним своєї діяльності. 
Недосконалим є положення ч. 6 ст. 16 

Закону України «Про прокуратуру», в якому 
законодавець ніби намагається встановити 
правовий спосіб захисту незалежності про-
курора, але при цьому у Законі відсутні нор-
ми захищеності від неправдивого висловлю-
вання. Зокрема зазначається, що прокурор 
має право звернутися з повідомленням про 
загрозу його незалежності до Ради проку-
рорів України, яка зобов’язана невідклад-
но перевірити і розглянути таке звернення 
за його участю та вжити в межах своїх по-
вноважень необхідні заходи для усунення 
загрози [6]. З цього приводу необхідно за-
значити наступне: по-перше, критичні ви-
словлювання не в усіх випадках є загрозою 
незалежності прокурора; по-друге, інколи 
предмет критики спрямований не тільки на 
окрему особу прокурора, а на шкоду авто-
ритету системи прокуратури чи її окремих 
структурних підрозділів загалом. У такому 
випадку для Ради прокурорів України іс-
нують законні підстави для відмови на ре-
агування щодо поширення несправедливих 
відомостей; по-третє, об’єкт посягання не-
правдивих висловлювань може стосуватися 
приватного життя особи прокурора, що та-
кож не підпадає під підстави для реагуван-
ня згідно з ч. 6 ст. 16 Закону України «Про 
прокуратуру».
Відомче нормативне регулювання міс-

тить деякі положення в контексті інформа-
ційної захищеності. Так, п. 1.4. Наказу Ге-
неральної прокуратури України «Про орга-
нізацію інформування суспільства щодо ді-
яльності органів прокуратури України» від 
18 вересня 2015 року №218 передбачає опе-
ративне реагування на критичні публікації 
та повідомлення про роботу органів про-
куратури [5]. Також зазначеним Наказом 

стосовно відділу зв’язків із громадськістю 
та засобами масової інформації Генеральної 
прокуратури України передбачено наступні 
обов’язки у сфері реалізації політики вияв-
лення критики органів прокуратури: здій-
снювати аналіз інформаційного простору 
щодо висвітлення діяльності органів проку-
ратури у засобах масової інформації; вияв-
ляти матеріали критичного характеру щодо 
роботи прокуратур нижчого рівня та надси-
лати відповідну інформацію для реагування 
до регіональних прокуратур; систематично 
проводити моніторинг інформаційного про-
стору щодо висвітлення діяльності органів 
прокуратури у ЗМІ, повідомлень про злочи-
ни та інші порушення закону; зміст матері-
алів критичного характеру невідкладно до-
водити до відома керівників прокуратур [5].
І лише одним пунктом наказу Генераль-

ної прокуратури України від 18 вересня 
2015 року №218 передбачено реагування 
на критику прокуратури у формі розробки 
та реалізації необхідних заходів для корегу-
вання висвітлення діяльності органів про-
куратури в засобах масової інформації [5]. 
Але знову ж таки зазначена норма не міс-
тить підстав та умов здійснення діяльності 
із корегування інформаційного контенту, 
механізму ліквідації шкідливих наслідків як 
для окремих прокурорів, так і для органів 
прокуратури в цілому (за їх наявності), видів 
критики, на яку необхідно реагувати тощо. 
Загалом такий вид реагування стосується 
системи органів прокуратури, а не окремих 
прокурорів, у чому вбачаємо суттєвий недо-
лік.
На публічну діяльність та приватне жит-

тя прокурора поширюються особливі га-
рантії недоторканості ділової репутації, які 
зазначені не тільки в Законі України «Про 
прокуратуру». Ст. 299 Цивільного кодексу 
України є однією із ключових норм у кон-
тексті захисту особистих немайнових прав 
прокурора, не просто як публічного обвину-
вача, а як фізичної особи. 
Однак, реалізувати такий захист проку-

рору не завжди вдається, оскільки критика 
та оціночні судження щодо його діяльності 
є допустимим явищем з урахуванням його 
публічно-правового статусу. Це, зокрема, 
підтверджується ухвалою від 15.03.2017 у 
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справі № 569/568/15-ц Вищого спеціалізо-
ваного суду України [11]. Так, суд залишив 
без змін Рішення Рівненського міського суду 
Рівненської області від 25 лютого 2016 року 
та ухвалу апеляційного суду Рівненської 
області від 13 квітня 2016 року, якими від-
мовлено у задоволені позову прокурора про 
захист честі, гідності, ділової репутації та 
відшкодування моральної шкоди. Відмов-
ляючи у задоволені касаційної скарги про-
курора, колегія судів, посилаючись на Де-
кларацію про свободу політичних дебатів у 
засобах масової інформації, схваленої 12 лю-
того 2004 року на 872-му засіданні Комітету 
Міністрів Ради Європи, а також на рекомен-
дації, що містяться у Резолюції 1165 (1998) 
Парламентської Асамблеї Ради Європи про 
право на недоторканість приватного життя, 
зауважила, що межа допустимої критики 
політичного діяча чи іншої публічної осо-
би є значно ширшою, ніж окремої пересіч-
ної особи, що, в тому числі, поширено і на 
діяльність органів прокуратури. Також ко-
легія суддів резюмувала, що при вирішен-
ні такого роду правовідносин та визнання 
поширеної інформації недостовірною, су-
дам необхідно визначати характер такої ін-
формації та встановити, чи є ця інформація 
фактичним твердженням чи оціночними су-
дженнями (не містять фактичних даних, зо-
крема критики, оцінки дій, а також вислов-
лювань, що не можуть бути витлумачені як 
такі, що містять фактичні дані, з огляду на 
характер використання мовних засобів, зо-
крема гіпербол, алегорій, сатири). На дум-
ку Суду, оціночні судження не підлягають 
спростуванню і доведенню їх правдивості 
[11]. Проте незважаючи на склад доведен-
ня, подання прокурором позову про захист 
честі, гідності, ділової репутації та відшко-
дування моральної шкоди (за умови її поне-
сення) повинно бути включено до періоду 
заходів реагування на неправдиву критику.

Висновки
На підставі проаналізованих положень 

нормативних актів з питань діяльності про-
куратури встановлено, що в них не перед-
бачені інші способи захисту прокурора від 
необґрунтованої критики, окрім звернення 
до Ради прокурорів України. Також конста-

тується відсутність норм, які закріплюють 
індивідуальну правову можливість реагу-
вання на неправдиву, несправедливу кри-
тику, інформаційну атаку, або іншого роду 
фактичні твердження, які не відповідають 
дійсності чи спричиняють виникнення не-
гативних наслідків. 
З огляду на національні стандарти та 

практику правотворчої діяльності, най-
більш доцільним вважаємо закріплення 
права прокурора на вжиття заходів щодо 
реагування на неприйнятну критику що 
містить фактичні твердження шляхом вико-
ристання всіх доступних правових способів 
захисту в законодавстві з питань прокурор-
ської діяльності, в тому числі судового.

Література
1. Висновок (2013) № 8 Консультатив-

ної ради європейських прокурорів «Про 
взаємодію прокуратури ти ЗМІ». – [URL] : 
https://www.gp.gov.ua.

2. Конвенція про захист прав людини 
і основоположних свобод : Конвенція; Рада 
Європи від 04.11.1950 // База даних «Законо-
давство України» / Верховна Рада України. 
URL: http://zakon.rada.gov.ua/go/995_004.

3. Пільков К. «Як критикувати суддю? 
— Як?? Критикувати суддю?» // Судебно-
юридическая газета, 2017. – [URL] : https://
court.gov.ua/press/interview/392691.

4. Про інформацію : Закон України від 
02.10.1992 № 2657-XII // База даних «Зако-
нодавство України» / Верховна Рада Украї-
ни. URL: http://zakon.rada.gov.ua/go/2657-12.

5. Про організацію інформування сус-
пільства щодо діяльності органів прокурату-
ри України : Наказ Генеральної прокурату-
ри України від 18 вересня 2015 року №218 
(зі змінами, внесеними наказом Генеральної 
прокуратури України від 23.04.2018 № 79). 
– [URL] : https://www.gp.gov.ua.

6. Про прокуратуру : Закон України; 
Перелік від 14.10.2014 № 1697-VII // База 
даних «Законодавство України» / Верховна 
Рада України. URL: http://zakon.rada.gov.ua/
go/1697-18.

7. Про судову практику у справах про 
захист гідності та честі фізичної особи, а та-
кож ділової репутації фізичної та юридичної 
особи : Постанова Верховного суду України 



Àäì³í³ñòðàòèâíå ïðàâî

62Ïðàâî.ua ¹ 3, 2018

від 27.02.2009 № 1 // База даних «Законо-
давство України» / Верховна Рада України. 
URL: http://zakon.rada.gov.ua/go/v_001700.

8. Слінько Т. М. Свобода вираження 
поглядів у рішеннях Європейського Суду з 
прав людини та загальні критерії її обмежен-
ня / Т. М. Слінько, В. В. Середюк // Форум 
права. - ф2009. - № 3. - С. 580-585. - Режим 
доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.
htm_2009_3_91.

9. Справа «Нікула проти Фінляндії» : 
Справа; Європейський суд з прав людини 
від 21.03.2002 // База даних «Законодавство 
України» / Верховна Рада України. URL: 
http://zakon.rada.gov.ua/go/980_042.

10. Справа «Яновський проти Польщі» 
(Заява N 25716/94) : Рішення; Рада Європи 
від 21.01.1999 // База даних «Законодавство 
України» / Верховна Рада України. URL: 
http://zakon.rada.gov.ua/go/980_248.

11. Ухвала від 15.03.2017 у справі № 
569/568/15-ц Вищого спеціалізованого суду 
України з розгляду цивільних і криміналь-
них справ / Єдиний державний реєстр судо-
вих рішень URL: http://www.reyestr.court.gov.
ua/Page/1.

12. Simic v. Bosnia-Herzegovina 
(2016): ECHR 404 (2016) 08.12.2016. 
– [URL] : https://hudoc.echr.coe.int/
eng#{«itemid»:[«001-169737»]}С.

SUMMARY 
In the article the author analyzes the legal 

support of the policy of responding to the criticism 
of the prosecutor’s offi ce by setting criteria of 
inadmissible statements, and also improves the 
legal methods of prosecutor protecting as a form 
of reaction to unacceptable criticism. The author 
substantiates that effective provision of the 
prosecutor’s independence is a consequence of legal 
developing of a problem of responding to criticism 
of prosecutors. According to the results of the 
study, the author concludes that the provisions of 
the prosecution law don`t cover all possible legal 
grounds for responding to criticism and need to be 
completed.

Key words: prosecutor’s offi ces, critics, 
statements of opinions, independence of the 
prosecutor’s offi ce, legal support, legal ways of 
protecting the prosecutor.

АНОТАЦІЯ 
У статті автором досліджено адміністра-

тивно-правове забезпечення політики реагу-
вання на критику органів прокуратури шля-
хом встановлення критеріїв недопустимих 
висловлювань, а також удосконалення право-
вих способів захисту прокурора як форми ре-
агування на неприйнятну критику. Автором 
обґрунтовано, що основними правовими пере-
думовами розробки проблеми реагування на 
критику прокурорів є необхідність ефектив-
ного забезпечення засади незалежності проку-
ратури. За результатами дослідження, автор 
встановив, що положення законодавства з пи-
тань прокурорської діяльності не охоплюють 
усі можливі правові підстави реагування на 
критику та потребують доповнення.
Ключові слова: органи прокуратури, кри-

тика, висловлювання поглядів, незалежність 
прокуратури, адміністративно-правове забез-
печення, правові способи захисту прокурора.
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В статье автором исследованы инфор-
мационно-правовое положение прокурора ор-
ганов прокуратуры Украины исходя из ана-
лиза правовой природы его информационной 
компетенции. В зависимости от занимаемой 
должности, автором выделены уровни ин-
формационной компетентности прокурора: 
персональную (общую) и административную. 
Автором обосновано, что направленность ин-
формационной компетентности прокурора 
прослеживается по недопущению нарушения 
информационных прав субъектов правоот-
ношений, восстановления нарушенных ин-
формационных прав и интересов, уважения 
к личному информационному пространству 
и частной жизни лиц, а также контроля за 
соблюдением информационного законодатель-
ства при работе с различными видами дан-
ных. В выводах автором предложены измене-
ния в действующее законодательство с целью 
усовершенствования информационной незави-
симости прокурора.
Ключевые слова: прокурор органов проку-

ратуры, информационно-правовой статус, 
информационная компетентность, инфор-
мационное право, субъект властных полно-
мочий, защита прав и интересов, публичные 
информационные отношения.

 ÃÀÉÄÀÉ Ñåðã³é - çäîáóâà÷ ÌÀÓÏ (Êè¿â, Óêðà¿íà)

вок цілком закономірний, якщо врахувати 
той факт, що всі учасники правовідносин 
користуються інформацією задля наповне-
ння їх взаємодії сутністю та змістом. 
Стрімкий розвиток інформаційно-теле-

комунікаційних процесів та інформатиза-
ція демократичних інституцій вимагає пе-
реосмислення ролі інформаційного права 
у сфері публічного адміністрування. Пра-
цівник, який обіймає посаду прокурора в 
органах прокуратури, щодня реалізуючи 
функції прокуратури, здійснює інформа-
ційну діяльність, створюючи, обробляю-
чи, поширюючи, охороняючи відомості та 
дані. В один і той же час прокурор може 
диктувати чи нав’язувати інформаційну 
політику та одночасно бути об’єктом різ-
ностороннього інформаційного тиску. Ін-
формаційне середовище роботи прокурора 
динамічне, піддане впливу ряду чинників 
та факторів, що можуть створювати загро-
зи його інформаційній безпеці. З’ясування 
сутності інформаційно-правового статусу 
прокурора дасть можливість на рівні норм 
закону пристосувати прокурора до сучас-
них викликів інформаційного світу.

Аналіз дослідження проблеми
Якщо правовий статус працівників 

прокуратури неодноразово досліджував-
ся вченими у системі правової доктри-
ни (Чечерський В.І., Малюга В.І., Косю-
та М.В., Бубрика М.М., Кулинич С.А., 
Пряников С.В., Толочко Я.М., О.С. Іщук,-

Постановка проблеми
Інформаційне право – це одна із неба-

гатьох галузей права, у якій беруть участь 
усі види суб’єктів, які можуть вступати у 
правовідношення взагалі. Такий висно-
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О.О. Шандула, М.А. Сурженко та ін.), то у 
питаннях його інформаційної складової, 
на жаль, відсутні праці.

Мета дослідження полягає у з’ясуванні 
сутності та ознак правової природи інфор-
маційного статусу прокурора органів про-
куратури України. 

Виклад основного матеріалу
Загалом, правовий статус суб’єкта ін-

формаційного права – прокурора є зако-
номірним продовженням змісту сутності 
правового статусу суб’єкта публічно-влад-
них повноважень, тобто його компетенції, 
обов’язків та гарантій законної діяльності, 
але із властивими інформаційному праву 
особливостями.
Компетенція прокурора у сфері ін-

формаційного права – це визначена за-
коном сукупність завдань, повноважень, 
обов’язків та норм про юридичну відпові-
дальність прокурора при виробленні, по-
ширенні, обробці, зберіганні, а також охо-
роні інформації, діяльність з якою виникає 
в процесі виконання функцій та завдань 
прокуратури.
Загалом джерела компетенції прокуро-

ра в інформаційно-правовій сфері можна 
визначити із наступних груп нормативно-
го регулювання.
Інформаційно-правове законодавство 

є найбільш широкоохоплюючим за на-
повненням. У цілях виокремлення по-
ложень, які стосуються регулятивної дії 
щодо діяльності прокуратури, інформацій-
но-правове законодавство слід обмежити 
колом актів, які регламентують публічні 
інформаційні правовідносини. 
Положення інформаційно-правового 

законодавства як джерела інформаційної 
компетенції органів прокуратури можуть 
носити стратегічний, правовстановлюю-
чий, правозобов’язуючий характер. На-
приклад, норми Закону України «Про 
Основні засади розвитку інформаційного 
суспільства в Україні на 2007-2015 роки» 
від 09.01.2007 № 537-V містять стратегіч-
ний посил про необхідність впроваджен-

ня новітніх інформаційно-телекомуніка-
ційних технологій у діяльність органів 
державної влади, в числі яких особливе 
місце займає і прокуратура [11]. Продо-
вжуючи питання інформатизації, важливо 
відмітити, що Розпорядженням Кабінету 
Міністрів Про схвалення Стратегії розви-
тку інформаційного суспільства в Україні 
від 15 травня 2013 року № 386-р визнача-
ється пріоритетом напрямок інформацій-
ного менеджменту для державних органів 
щодо переходу на електронний докумен-
тообіг [13], що в даному випадку вимагає, 
проведення подальшої нормативної робо-
ти з питань інформатизації в органах про-
куратури. 
Закони України «Про інформацію» 

та «Про доступ до публічної інформації» 
в частині правового статусу встановлю-
ють загальні інформаційно-правові за-
сади діяльності органів прокуратури як 
суб’єктів інформаційних правовідносин 
та розпорядників публічної інформації, 
а також тих, які уповноважені на захист 
інформаційних прав осіб. Зазначені акти 
законотворення є основою для вироблен-
ня державної інформаційної політики за-
безпечення реалізації права на публічну 
інформацію, яка в тому числі циркулює в 
органах прокуратури. Закони визначають 
правові засади реалізації обов’язків орга-
нів прокуратури як розпорядників публіч-
ної інформації; порядок інформаційної ді-
яльності при розгляді звернень громадян 
та реалізації інших інформаційних потреб; 
захист, охорону інформації та гарантії ін-
формаційної діяльності [9]. 
Специфіка функцій та завдань в ор-

ганах прокуратури відмінні від інших 
суб’єктів публічного адміністрування. Вра-
ховуючи «публічність» особи прокурора в 
суспільстві, високий коефіцієнт впливу 
рішень прокуратури на громадську дум-
ку, значний вплив на інформаційну ком-
петентність справляють акти, що встанов-
люють порядок та стандарти прозорості 
управління прокуратурою. Це також зу-
мовлено необхідністю: підтримання висо-
кого рівня довіри до органів прокуратури 
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та прокурорів; налагодження партнер-
ських відносин між органами прокурату-
ри та громадським суспільством (оскільки 
взаєморозуміння впливає на ефективність 
роботи прокуратури); дисциплінованості 
прокурорів у силу наявності високого сту-
пеня дискреційних повноважень, тобто дій 
які можуть прийматися на власний розсуд; 
підтримки демократичних цінностей та 
демократії загалом у зв’язку із широкою 
інтегрованістю функцій прокуратури у со-
ціально-правові та державницькі процеси. 
Одним із перших Указ Президента 

України «Про заходи щодо розвитку на-
ціональної складової глобальної інформа-
ційної мережі Інтернет та забезпечення 
широкого доступу до цієї мережі в Укра-
їні» від 31.07.2000 № 928/2000 встановив 
пріоритетні напрями державної політики 
у сфері інформатизації, якими є задово-
лення конституційних прав громадян на 
інформацію, у тому числі про діяльність 
органів влади та побудови відкритого де-
мократичного суспільства на цих засадах 
[8]. На виконання положень зазначеного 
наказу, органи влади зобов’язані створити 
та адмініструвати відомчі електронні веб-
сайти з метою оприлюднення та постійно-
го оновлення у мережі Інтернет інформації 
про діяльність органів виконавчої влади, 
що здійснюється для підвищення ефектив-
ності та прозорості діяльності цих органів 
шляхом впровадження та використання 
сучасних інформаційних технологій для 
надання інформаційних та інших послуг 
громадськості, забезпечення її впливу на 
процеси, що відбуваються у державі [7]. 
Інформаційна відкритість прокурорів є 
основою їх інформаційної компетентнос-
ті. Як приклад необхідності підтримання 
такої властивості, у Наказі Генеральної 
прокуратури України «Про організацію 
інформування суспільства щодо діяльності 
органів прокуратури України» № 218 від 
18.09.2015 зазначається, що для макси-
мально повного й об’єктивного донесення 
до громадськості інформації про діяльність 
органів прокуратури Першому заступнику 
та заступникам Генерального прокурора 

України, заступнику Генерального про-
курора України – Головному військовому 
прокурору, заступнику Генерального про-
курора України – керівнику Спеціалізова-
ної антикорупційної прокуратури (після 
призначення), керівникам регіональних 
та місцевих прокуратур необхідно систе-
матично брати безпосередню участь у за-
ходах медійного характеру (брифінгах, 
прес-конференціях, теле- і радіоефірах, 
інтерв’ю тощо) [10]. З цього приводу слід 
погодитись із Г.В. Гаврюшенком [2] та 
стверджувати, що зазначені посади орга-
нів прокуратури володіють медіакомпе-
тентністю, тобто правовою можливістю та 
бажаним обов’язком регулярного офіцій-
ного спілкування із засобами масової ін-
формації.
Спеціалізоване законодавство з питань 

прокурорської діяльності. У Конституції 
України (ст.131-1) та ст. 1 Закону України 
«Про прокуратуру» міститься чітке усві-
домлення мети реалізації повноважень 
прокуратурою – захист прав і свобод лю-
дини, загальних інтересів суспільства та 
держави [5; 12]. Зазначену легітимну мету 
можна розширити, прокоментувавши мір-
кування В.Я. Настюк у тому, що захист 
інформаційних прав громадян органами 
прокуратури може відбуватися у спосіб, на-
самперед, щодо забезпечення доступності 
інформації, захисту приватної інформації 
про особу, підтримки демократичних ін-
ститутів у сфері інформаційної діяльності 
інших суб’єктів, мінімізації ризику інфор-
маційної нерівності [6, с. 29].
Інформаційні права, свободи та інте-

реси, що пов’язані із доступом, обміном та 
поширенням відомостей, без сумніву, яв-
ляються невід’ємним елементом основопо-
ложних природних нематеріальних прав. 
Автори посібника «Інформаційне пра-

во» Бачило І. Л., Лопатин В. Н. міркують, 
що посадовцям органів державної влади, 
виходячи із їх правового статусу, корес-
пондується відповідне інформаційне поле 
та ресурс [1, с. 207-208]. Зазначене теоре-
тичне обґрунтування можна цілком спо-
стерігати в органах прокуратури. Так, За-
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коном України «Про прокуратуру» окремо 
визначаються повноваження прокурорів 
органів прокуратур залежно від рівня ор-
гану в системі прокуратури: Генеральний 
прокурор, керівник регіональної прокура-
тури, керівник місцевої прокуратури [12]. 
Зазначені адміністративні посади реалізу-
ють інформаційну компетентність у межах 
своєї юрисдикції. Наприклад, Генераль-
ний прокурор України уповноважений на 
прийняття управлінських рішень (наказів) 
з питань інформаційної діяльності, яка по-
ширюється на всю систему прокуратури 
України і навіть систему правоохоронних 
органів. Для таких цілей рішення Гене-
рального прокуратура України можуть 
носити статус нормативно-правового акта. 
Керівники регіональних та місцевих про-
куратур, серед іншого, в межах своїх адмі-
ністративних повноважень, організовують 
контроль за діяльністю підлеглих проку-
рорів в інформаційній сфері. Зокрема, п. 
1.5. Інструкції про порядок забезпечення 
доступу до публічної інформації у Гене-
ральній прокуратурі України передбачено 
відповідальність за організацію оприлюд-
нення та надання публічної інформації ке-
рівників структурних підрозділів органів 
прокуратури [3]. 
Ст. 19 Закону України «Про прокурату-

ру» передбачено загальні обов’язки проку-
рора. П. 2 ч. 4 ст. 19 Закону України «Про 
прокуратуру» зобов’язує прокурора не 
розголошувати відомості, які становлять 
таємницю, що охороняється законом [12]. 
Не тільки у сфері інформаційного права, 
а й у інших різновидах відносин особливе 
місце належить правилам прокурорської 
етики, обов’язок дотримання яких перед-
бачено п. 4 ч. 4 ст. 19 Закону України «Про 
прокуратуру». Ст. 11 Кодексу професійної 
етики та поведінки працівників прокура-
тури передбачено обов’язок працівника 
прокуратури забезпечувати конфіденцій-
ність інформації, яка стала йому відома у 
зв’язку з виконанням своїх службових по-
вноважень, крім тих випадків, коли зако-
ном передбачено право чи обов’язок роз-
кривати таку інформацію. Водночас для 

забезпечення прозорості службової діяль-
ності прокурор не має права відмовляти 
фізичним чи юридичним особам у своєчас-
ному наданні повної і достовірної інфор-
мації, у тому числі щодо його діяльності 
чи прийнятих ним рішень, якщо це перед-
бачено законом [4]. Таким чином, можна 
стверджувати про так звану дуалістичну 
ознаку інформаційної компетентності про-
курора, яка полягає, з одного боку, у не-
розголошенні певних відомостей, а з іншо-
го - у забезпеченні відкритості інформації. 
Пошук балансу відкритого та закритого 
сегменту є складним завданням щоденної 
професійної діяльності, оскільки за неви-
конання вимог, як і в першому, так і в дру-
гому випадку, до прокурора може бути за-
стосовано юридичну відповідальність.
Інші обов’язки також доповнюють сут-

ність інформаційної компетентності. Такі 
загальні обов’язки, як «діяти лише на під-
ставі, в межах та у спосіб, що передбаче-
ні Конституцією та законами України» та 
«виявляти повагу до осіб під час здійснен-
ня своїх повноважень [12]» у ракурсі ін-
формаційної компетентності можна інтер-
претувати спрямованістю на недопущення 
порушення інформаційних прав суб’єктів 
правовідносин, поваги до особистого ін-
формаційного простору та приватного 
життя, а також дотримання інформацій-
ного законодавства при роботі з різними 
видами даних.

Висновки та пропозиції
Змістом авторського визначення по-

няття «компетенція прокурора у сфері 
інформаційного права» є визначена за-
коном сукупність завдань, повноважень, 
обов’язків та норм про юридичну відпо-
відальність прокурора при виробленні, 
поширенні, обробці, зберіганні, охороні 
інформації, діяльність з якою виникає в 
процесі виконання функцій та завдань 
прокуратури.
До ознак компетенції прокурора як 

суб’єкта інформаційного права можна 
віднести: наддержавний вплив на фор-
мування концепції інформаційно-пра-
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вового статусу; відсутність приватного 
інтересу при реалізації інформаційної 
компетентності; в залежності від займа-
ної посади, присутня наявність рівнів 
інформаційної компетентності прокуро-
ра, а саме, персональний (властивий для 
усіх посад прокурорів в органах проку-
ратури) та адміністративний (притаман-
ний адміністративним посадам в органах 
прокуратури); «дуалістичність» характе-
ру інформаційної компетентності проку-
рора; спрямованість інформаційної ком-
петентності прокурора прослідковується 
щодо недопущення порушення інфор-
маційних прав суб’єктів правовідносин, 
відновлення порушених інформаційних 
прав та інтересів, поваги до особистого 
інформаційного простору та приватного 
життя осіб, а також контролю за дотри-
манням інформаційного законодавства 
при роботі із різними видами даних; зна-
чний вплив на інформаційну компетент-
ність справляють акти, які встановлюють 
порядок та стандарти прозорості управ-
ління системою прокуратури, оскільки 
специфіка функцій та завдань в органах 
прокуратури відмінні від інших суб’єктів 
публічного адміністрування. 
Посада прокурора потребує наявності 

гарантій незалежності здійснення ним сво-
їх повноважень. На жаль, положення про 
інформаційну незалежність прокурорів не 
є предметом законодавчого та норматив-
ного регулювання, проте їх місце очевидно 
повинно бути складовим елементом пра-
вового положення прокурора. У зв’язку 
із наявністю беззаперечних доводів про 
необхідність правового забезпечення ін-
формаційної незалежності, пропонується 
доповнити ч. 1 ст. 16 Закону України «Про 
прокуратуру» від 14.10.2014 № 1697-VII 
(зі змінами і доповненнями) назвою «Не-
залежність прокурора забезпечується» п. 
7 наступного змісту: «Належною системою 
інформаційної інфраструктури та гаранті-
ями недопущення інформаційної дискре-
дитації за законні дії».
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SUMMARY 
In the article the author investigates the 

information and legal position of the prosecutor 
of the prosecutor’s offi ce of Ukraine through his 
law-information competence. Depending on the 
position occupied, the author identifi es the level 
of information competence of the prosecutor: 
personal (general) and administrative. The author 
substantiates, that the direction of the informational 
competence of the prosecutor is following order 
to: prevention the violation of the information 
rights subjects of legal relations; restoration of 
violated information rights and interests, respect 
for the personal information space and privacy 
of individuals; control over compliance with 
information law during working with different 
types of data. Also, the author proposes changes to 
the current legislation to improve the information 
independence of the prosecutor in the conclusions.

Key words: public prosecutor, information and 
legal status, information competence, information 
law, subject of authority, protection of rights and 
interests, public information relations.

АНОТАЦІЯ 
У статті автором досліджено інформа-

ційно-правове положення прокурора органів 
прокуратури України через аналіз правової 
природи його інформаційної компетенції.-
У залежності від займаної посади, автором 
виокремлено рівні інформаційної компетент-
ності прокурора: персональну (загальну) та 
адміністративну. Автором обґрунтовано, що 
спрямованість інформаційної компетент-
ності прокурора прослідковується щодо не-
допущення порушення інформаційних прав 
суб’єктів правовідносин, відновлення поруше-
них інформаційних прав та інтересів, пова-
ги до особистого інформаційного простору та 
приватного життя осіб, а також контролю 
за дотриманням інформаційного законодав-
ства при роботі із різними видами даних. У 
висновках автором запропоновані зміни до 
чинного законодавства з метою удосконален-
ня інформаційної незалежності прокурора.
Ключові слова: прокурор органів проку-

ратури, інформаційно-правовий статус, ін-
формаційна компетентність, інформаційне 
право, суб’єкт владних повноважень, захист 
прав та інтересів, публічні інформаційні від-
носини.
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ÑÓÄÄ²Â

В статье определены особенности зару-
бежного опыта правового обеспечения добро-
порядочности судей. Автор доказывает, что 
возможность получать достоверную инфор-
мацию о добропорядочности судей зависит от 
создания обоснованной системы критериев до-
бропорядочности, которые могут выступать 
индикаторами состояния коррупции в об-
ществе, развития демократических отноше-
ний. Обеспечение добропорядочности судей 
является неотъемлемым условием построе-
ния эффективной системы противодействия 
коррупции в государстве, что достаточно убе-
дительно доказано опытом многих демокра-
тических государств. Автор обосновывает, 
что наиболее полезным для Украины может 
считаться опыт Королевства Нидерланды, 
где тщательно детализирован правовой ста-
тус субъектов противодействия коррупции. 
Вызывает интерес опыт Федеративной Рес-
публики Германия, где разработаны профи-
ли профессиональной компетентности судей, 
включающие ряд личностных качеств, обус-
лавливающих добропорядочность судьи как при 
осуществлении правосудия, так и в частной 
жизни.
Ключевые слова: административно-пра-

вовое обеспечение, добродетель судей, субъекты 
обеспечения добропорядочности судей, проти-
водействие коррупции, зарубежный опыт.
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табне реформування системи судової влади. 
Судова реформа стала однією з найочікувані-
ших у суспільстві, оскільки справедливий, без-
сторонній та неупереджений суд є важливою 
гарантією ефективної боротьби з корупцією, 
надходження в Україну інвестицій, забезпе-
чення прав і свобод кожного та побудови дер-
жави, керованої верховенством права. Судова 
реформа має забезпечити функціонування 
судової влади, що відповідає суспільним очіку-
ванням щодо незалежного та справедливого 
суду, а також європейській системі цінностей 
та стандартів захисту прав людини [1]. Разом 
з тим, незважаючи на важливість дослідження 
правових аспектів забезпечення доброчеснос-
ті суддів, цій проблематиці ще не приділено 
достатньої уваги на теоретико-методологічно-
му рівні. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій
Дослідження правових засад доброчес-

ності представників органів виконавчої влади 
провела О. Томків, яка вважає, що засада до-
брочесності має бути практично впроваджена 
у процеси набуття та реалізації повноважень 
абсолютно всіх органів державної влади Укра-
їни та їх представників. Високий рівень до-
брочесності необхідно забезпечити в роботі 
апарату Президента України, власне його ді-
яльності як глави держави, у функціонуванні 
парламенту, системі органів виконавчої вла-
ди, судах, прокуратурі, податкових та інших 
державних органах. На її думку, цього можна 
досягти шляхом піднесення вимоги добро-
чесності державної влади до рівня принци-

Постановка проблеми
Проблеми вибору правової моделі забез-

печення доброчесної поведінки суддів є дуже 
важливими сьогодні, коли здійснюється масш-
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пу її організації та здійснення. Цей принцип 
має бути закріплений у Конституції і законах 
України та реалізований у відповідних їм під-
законних нормативно-правових актах [2, с.66]. 
І. М. Бевзюк, досліджуючи проблематику до-
брочесності працівників прокуратури, вважає, 
що в умовах трансформації української про-
куратури в правову інституцію європейсько-
го зразка особливої актуальності набувають 
питання особистісного виміру доброчесності 
прокурора, що можна визначити як психо-
логічну характеристику особистості прокуро-
ра в аспекті світоглядного несприйняття ним 
корупції, антикорупційної стійкості, здатності 
та вміння протистояти й протидіяти корупціо-
генним факторам і загрозам, що виникають 
у процесі прокурорської діяльності [3, с.139]. 
В. І. Федорович, провівши дослідження щодо 
визначення доброчесності в діяльності судді, 
вважає, що рівень довіри до суду має стати тим 
основним критерієм, за яким можна буде суди-
ти про ефективність сучасної судової реформи 
в нашій державі. При цьому, на думку автора, 
рівень довіри і визначає рівень доброчеснос-
ті в діяльності судді (суду). Системно утворю-
ючими показниками даного критерію пови-
нні стати такі основні складові: незалежність 
судової влади; авторитетність судової влади; 
відповідальність судової влади, в першу чергу 
її соціальна та моральна складові. Виходячи 
з цього, В. І. Федорович формулює поняття 
доброчесності в діяльності судді як необхідну 
морально-етичну складову діяльності судді, 
яка визначає межу і спосіб його поведінки, що 
базується на принципах доброго ставлення до 
громадян та чесності у способі власного життя, 
виконанні своїх службових обов’язків та роз-
порядженні державними ресурсами [4, с.187]1. 
Окремим аспектам правового забезпечення 
доброчесності присвячено роботи А. Л. Бор-
ка, Є. В. Кобка, О. А. Кульбашної та інших ав-
торів. Разом з тим особливості зарубіжного та 
міжнародного досвіду забезпечення доброчес-
ності суддів досліджені у науці адміністратив-
ного права фрагментарно, в аспекті вирішен-
ня інших дослідницьких завдань.

1 Федорович В.І. Концептуальні підходи до ви-
значення доброчесності в діяльності судді. Юри-
дичний науковий електронний журнал. 2015. №3. 
С.184-187. http://lsej.org.ua/3_2015/53.pdf

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання)

Мета статті полягала в тому, щоб на під-
ставі аналізу зарубіжного досвіду визначити 
напрями впровадження напрацювань демо-
кратичних європейських держав у галузі за-
безпечення доброчесності суддів.

Виклад основного матеріалу
Намагання підвищити рівень доброчес-

ності представників органів державної влади 
знайшло своє відображення у багатьох право-
вих документах, прийнятих як на міжнарод-
ному, так і на національному рівні. У Резолю-
ції Організації Об’єднаних Націй від 7 верес-
ня 1990 року «Попередження злочинності та 
кримінальне правосуддя у контексті розви-
тку: реалізації та перспективи міжнародного 
співробітництва» підкреслювалося, що стри-
муючий вплив розслідувань, переслідування 
і безпосереднє позбавлення зловмисників 
можливості діяти шляхом усунення їх від по-
сади і ув’язнення можуть зменшити корупцію 
в уряді. Однак, як зазначено у вказаному між-
народному документі, майже всі практичні 
працівники, що займаються боротьбою проти 
корупції, погодяться з тим, що незалежно від 
того, наскільки жорстко або суворо здійсню-
ються заходи кримінального переслідування, 
будь-яке суспільство реально може показати 
лише невелику частину посадових осіб, які 
зловживають своїм службовим становищем. 
Для підвищення рівня доброчесності уря-
дових службовців необхідні адміністративні, 
управлінські, законодавчі механізми і механіз-
ми звітності [5]. 
У Міжнародному кодексі поведінки дер-

жавних посадових осіб закріплено, що держав-
на посада, як вона визначається у національно-
му законодавстві, це посада, наділена довірою, 
яка передбачає зобов’язання діяти в інтер-
есах держави. Тому державні посадові особи 
виявляють абсолютну відданість державним 
інтересам своєї країни, які представлені демо-
кратичними інститутами влади. Державні по-
садові особи виконують свої обов’язки і функ-
ції компетентно й ефективно у відповідності 
до законів або адміністративних положень і з 
повною доброчесністю. Вони постійно праг-
нуть того, щоб забезпечити найефективніше і 
вміле розпорядження державними ресурсами, 
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за які вони несуть відповідальність. Державні 
посадові особи уважні, справедливі і неуперед-
жені при виконанні своїх функцій і, зокрема, у 
своїх відносинах з громадськістю. Вони ніколи 
не надають будь-яку неправомірну перевагу 
будь-якій групі осіб або окремій особі, не до-
пускають дискримінації щодо будь-якої групи 
осіб або окремої особи або не зловживають ін-
шим чином наданими їм повноваженнями та 
владою [6].
У Лімській декларації, прийнятій на VIII 

Міжнародна конференція по боротьбі з коруп-
цією у м. Ліма (Перу) 7-11 вересня 1997 року, 
визначено, що всі уряди мають забезпечувати 
незалежність, доброчесність та деполітизацію 
судової системи як наріжного каменя закону 
права, від якого залежить ефективність бо-
ротьби з корупцією [7].
Водночас, як підкреслювалося у Концепції 

подолання корупції в Україні «На шляху до 
доброчесності», доброчесність суддів є необ-
хідною передумовою існування незалежної 
судової системи в державі. У демократичних 
державах суди відіграють провідну роль у 
протидії корупції. Перші кроки у здійснен-
ні судової реформи в Україні не спричинили 
помітні зміни у забезпеченні доброчесності в 
органах судової влади. До основних коруп-
ційних ризиків в органах судової влади мож-
на віднести: 1) незавершеність формування 
системи спеціальної підготовки суддів; 2) не-
ефективність процедури добору і призначен-
ня суддів (недосконалість вимог до кандидатів 
на посаду судді, відсутність порядку складання 
кваліфікаційного іспиту, методики оцінюван-
ня рівня професійних знань і умінь кандидата, 
неврегульованість процедури співбесіди з кан-
дидатом на посаду судді); 3) законодавчу неви-
значеність етичних стандартів поведінки суд-
дів, незавершеність процедури врегулювання 
конфлікту інтересів під час виконання суд-
дями професійних обов’язків; 4) можливість 
застосування недосконалих процесуальних 
форм для вчинення корупційних діянь; 5) іс-
нування непроцесуальної (фактичної) залеж-
ності суддів від судів вищих ланок; 6) недостат-
ню відкритість і прозорість судового процесу; 
7) недосконалість процедури призначення по-
садових осіб на адміністративні посади в судах 
і можливість використання адміністративних 
повноважень для впливу на прийняття суд-

дями процесуальних рішень; 8) законодавчу 
невизначеність статусу суддів як суб’єктів ко-
рупційних діянь, неефективність діяльності 
спеціально уповноважених органів, що реалі-
зовують повноваження з притягнення суддів 
до відповідальності, відсутність механізмів 
перевірки інформації про вчинення суддями 
правопорушень; 9) недосконалість правового 
регулювання недоторканності суддів, що при-
зводить до звуження гарантій їх незалежності; 
10) низьку ефективність забезпечення безпеки 
осіб, які беруть участь у кримінальному судо-
чинстві, в тому числі суддів, членів їх сімей та 
близьких родичів; 11) недостатній рівень мате-
ріального забезпечення суддів та фінансового 
забезпечення діяльності судів [8]. Незважаючи 
на те, що вказаний документ втратив чинність, 
його положення, на нашу думку, в деяких ас-
пектах зберігають свою актуальність і нині. 
Хоча, безумовно, слід визнати, що за 12 років, 
що минули з моменту затвердження цитова-
ної редакції Концепції подолання корупції в 
Україні, рівень доброчесності у судовій системі 
однозначно змінився на краще. 
Одним із важливих питань, яке сьогодні 

турбує як науковців, так і практиків, є розу-
міння правового статусу Громадської ради до-
брочесності. Як підкреслювалося у Резолюції 
Організації Об’єднаних Націй від 7 вересня 
1990 року «Попередження злочинності та 
кримінальне правосуддя у контексті розви-
тку: реалізації та перспективи міжнародного 
співробітництва», незалежно від того, як часто 
застосовуються кримінальні санкції і яке осо-
бисте задоволення вони викликають у співро-
бітників органів з боротьби з корупцією, вони 
можуть сприяти забезпеченню чесності серед 
державних службовців лише у рамках добре 
керованої організації, яка передбачає достат-
ні стимули. Ця обставина була взята до уваги 
у структурі однієї із створених організацій по 
боротьбі з корупцією - Гонконгська незалеж-
на комісія з боротьби проти корупції. В Комісії 
функціонували три відділи з різними функці-
ями (оперативний відділ проводив роботу з 
розслідування кримінальних справ, відділ по-
передження корупції намагався ліквідувати 
уразливість систем або процедур до корупції, 
а відділ зв’язків з громадськістю інформував її 
про небезпеку корупції. Аналогічним чином 
у Тринідаді і Тобаго були укріплені діючі ме-
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ханізми боротьби з корупцією, такі, як управ-
ління омбудсмена і Комісія забезпечення до-
брочесності урядових службовців, з метою 
встановлення системи подання фінансових 
декларацій державними службовцями [5].
Національне бюро доброчесності Нідер-

ландів (НБД) є одним із органів боротьби з 
корупцією, який надає підтримку державним 
організаціям щодо реалізації заходів у сфері 
етики та доброчесності. Міністр внутрішніх 
справ і зв’язків Королівства відповідає за ко-
ординацію й дотримання принципів добро-
чесності в державному секторі Нідерландів. 
Саме з цією метою, згідно з рішенням міні-
стра, було створено НБД. Відповідно до поло-
жень Конвенції ООН проти корупції від 2003 
року, було прийнято рішення провести ре-
форму НБД, зокрема вивести цю установу за 
межі Міністерства внутрішніх справ і зв’язків, 
об’єднавши її з державною установою, що від-
повідає за надання послуг державного секто-
ру у сфері ринку праці та контролю трудових 
відносин (CAOP). Водночас було збережено 
автономний статус НБД та забезпечено його 
всіма необхідними ресурсами для виконання 
функцій. Нині НБД відповідає за виконання 
трьох завдань: 1) надання підтримки і про-
вадження політики у сфері службової етики 
та доброчесності. Ця функція передбачає 
організацію семінарів, конференцій у різних 
державних установах, а також надання всієї 
необхідної інформації; 2) збір, поширення й 
обмін інформацією та знаннями. НБД здій-
снює моніторинг національного та міжнарод-
ного досвіду у сфері доброчесності, аналізує 
провідний досвід як на національному, так і 
на міжнародному рівні, бере участь у дослі-
дженнях і публікує їх результати; 3) розвиток 
інструментів з упровадження доброчесності 
вдосконалює заходи, що можна використати 
для дискусій, оцінювання або поліпшення до-
брочесності всередині організації. Основною 
метою НБД є підвищення рівня підготовки 
співробітників організації, сприяння тому, 
щоб згодом ця організація самостійно могла 
створити, розвивати й поліпшувати політику у 
сфері службової етики та доброчесності. При-
чому поняття «добропорядність» тлумачать 
як досить широке, що охоплює дотримання 
численних вимог правових актів, адміністра-
тивних рішень і процедур [6, с.136].

Заслуговує на увагу також досвід забез-
печення доброчесності суддів Федеральної 
Республіки Німеччина. Метою низки різно-
манітних процедур набору та відбору є за-
безпечення обрання найбільш підходящих 
кандидатів. Намагаючись сформувати ширшу 
базу для прийняття рішень щодо відбору, де-
які землі зробили спробу визначити подальші 
критерії на додаток до основних критеріїв та 
загальних професійних кваліфікацій, що ви-
значені законом та описані вище. У той час, як 
у минулому набір суддів загалом проводився 
на основі результатів підсумкових державних 
іспитів, зараз усе більше поширюється розу-
міння того, що хороший суддя повинен во-
лодіти й іншими навичками та здібностями, і 
на підкріплення цього підходу вимога щодо 
«соціальних компетенцій» була включена у 
Розділ 9 Закону про судочинство. Адміністра-
ції деяких земель склали списки подальших 
критеріїв, відповідність яким є обов’язковою 
чи рекомендованою для кандидатів. У дея-
ких випадках ці списки (профіль працівника, 
«Anforderungsprofi le») були встановлені тільки 
для вищих суддівських посад (відповідність 
цим вимогам є передумовою для того, щоб 
одержати можливість кар’єрного зростання), 
у той час як в інших випадках вони застосо-
вуються вже під час призначення вперше. 
Дуже деталізовані профілі існують у таких 
землях, як Баварія, Гессен та Нижня Саксонія 
[10]. Отже, можливість отримувати достовір-
ну інформацію щодо доброчесності суддів за-
лежить від створення обґрунтованої системи 
критеріїв доброчесності, які можуть виступати 
індикаторами стану корупції у суспільстві, роз-
витку демократичних відносин тощо.

Висновки
На підставі викладеного вище можна зро-

бити висновок, що забезпечення доброчеснос-
ті суддів є невід’ємною умовою побудови ефек-
тивної системи протидії корупції у державі, 
що досить переконливо доведено досвідом ба-
гатьох демократичних держав світу. На нашу 
думку, найбільш корисним для України може 
вважатися досвід Королівства Нідерланди, 
де прискіпливо деталізовано правовий статус 
суб’єктів протидії корупції, а також Федера-
тивної Республіки Німеччина, де розроблено 
профілі професійної компетентності суддів, 
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SUMMARY 
The article defi nes the features of the foreign 

experience of legal support of judges’ integrity. 
The author proves that the possibility of obtaining 
reliable information on the integrity of judges 
depends on the establishment of a sound system of 
criteria of integrity, which can serve as indicators of 
the state of corruption in society, the development of 
democratic relations. Ensuring the integrity of the 
judiciary is an essential condition for building an 
effective anti-corruption system in the state, which 
is quite convincingly proven by the experience of 
many democratic states. The author substantiates 
that the experience of the Kingdom of the 
Netherlands, where the legal status of the subjects 
of counteraction to corruption is carefully detailed, 
is considered the most useful for Ukraine. The 
experience of the Federal Republic of Germany is of 
interest, where profi les of professional competence 
of judges have been developed, including a number 
of personal qualities that determine the integrity of 
the judge both in the administration of justice and 
in private life.

Key words: administrative and legal support, 
virtue of judges, subjects of ensuring the integrity 
of judges, counteraction to corruption, foreign 
experience.

АНОТАЦІЯ 
У статті визначено особливості зарубіж-

ного досвіду правового забезпечення доброчес-
ності суддів. Автор доводить, що можливість 
отримувати достовірну інформацію щодо до-
брочесності суддів залежить від створення об-
ґрунтованої системи критеріїв доброчесності, 
які можуть виступати індикаторами стану 
корупції у суспільстві, розвитку демократич-
них відносин. Забезпечення доброчесності суд-
дів є невід’ємною умовою побудови ефективної 
системи протидії корупції у державі, що до-
сить переконливо доведено досвідом багатьох 
демократичних держав світу. Автор обгрунто-
вує, що найбільш корисним для України може 
вважатися досвід Королівства Нідерланди, 
де прискіпливо деталізовано правовий статус 
суб’єктів протидії корупції. Викликає інтерес 
досвід Федеративної Республіки Німеччина, 
де розроблено профілі професійної компетент-
ності суддів, що включають низку особистіс-
них якостей, які обумовлюють доброчесність 
судді як під час здійснення правосуддя, так і у 
приватному житті.
Ключові слова: адміністративно-правове 

забезпечення, доброчесність суддів, суб’єкти 
забезпечення доброчесності суддів, протидія 
корупції, зарубіжний досвід.

що включають низку особистісних якостей, 
які обумовлюють доброчесність судді як під 
час здійснення правосуддя, так і у приватному 
житті.
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Статья содержит анализ администра-
тивно-правовых основ создания и ликвидации 
аттестационных комиссий. Проанализиро-
ваны теоретические подходы к процедурам 
создания и ликвидации аттестационных 
комиссий. Автор доказывает, что совершен-
ствование административно-правовых основ 
создания и ликвидации аттестационных ко-
миссий требует изменений норм значитель-
ного количества ведомственных правовых 
актов. Такие нормы должны содержать опре-
деление субъектов создания административ-
ных комиссий и процедуры прекращения их 
деятельности. Автор предлагает собственную 
классификацию аттестационных комиссий 
по критерию порядка образования.
Ключевые слова: аттестационные комис-

сии, аттестация, административно-право-
вые основы, создание аттестационных комис-
сий, ликвидация аттестационных комиссий.
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здатності. Вказане обумовлює необхідність 
визначення ролі та місця атестаційних ко-
місій у системі публічного управління і обу-
мовлює актуальність та новизну цієї статті.

Аналіз останніх досліджень                     
і публікацій

У наукових джерелах питання право-
здатності достатньо докладно висвітле-
но, наприклад, у роботах С. С. Алексєєва, 
С. М. Алфьорова, Д. М. Бахраха, Ю. П. Би-
тяка, А. А. Бровія, М. М. Бурбики, Л. В. Го-
ловій, Я. В. Греца, І. І. Дзюби, В. П. Дюка-
рєва, С. В. Ківалова, З. Р. Кісіля, Р. В. Кісіля, 
В. К. Колпакова, С. Г. Стеценка, Р. Й. Хал-
фіної та багатьох інших. Разом з тим, 
адміністративно-правовим засадам проце-
дур створення та ліквідації атестаційних 
комісій вітчизняними науковцями майже 
не приділялось уваги. Одночасно, аналіз 
нормативно-правових джерел свідчить про 
значні прогалини у цій сфері. Ми спробуємо 
окреслити деякі з них.

Формулювання цілей статті                   
(постановка завдання)

Мета статті полягала в тому, щоб на під-
ставі аналізу теоетичних джерел та право-
вих актів визначити особливості процедур 
створення та ліквідації атестаційних комісій.

Виклад основного матеріалу
У цілому, адміністративна правоздат-

ність – одна із небагатьох правових катего-
рій, що не викликає суперечностей серед 

Постановка проблеми
Протягом останніх років спостерігається 

суттєве збільшення кількості позовів, пода-
них до адміністративних судів, предметом 
яких є оскарження діяльності атестаційних 
комісій. Однак, незважаючи на активізацію 
правозастосовної практики у цьому напря-
му, на теоретико-методологічному рівні ро-
зуміння атестаційних комісій як суб’єктів 
адміністративно-правових відносин ще не 
набуло загального визнання. Недостатньо 
дослідженими залишаються і створення та 
ліквідація атестаційної комісії – дві невід-
дільні частини її адміністративної право-
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науковців. Зазвичай вона визначається, як 
здатність суб’єкта мати права та обов’язки, 
визначені її службовими повноваженнями, 
які закріплені в законі або в інших правових 
актах [1, с. 60; 2, с. 17; 3, с. 46; 4, с. 41]. Вона 
з’являється з моменту виникнення суб’єкта 
(зокрема, створення), а припиняється - з мо-
менту його зникнення (наприклад, ліквіда-
ції) [5, с. 127; 6, с. 36; 7, с. 74; 8, с. 35].
Необхідно зазначити, що адміністратив-

на правоздатність є структурним елементом 
адміністративної правосуб’єктності. 

 С. Г. Стеценко наголошує, що «щоб ува-
жатися суб’єктом адміністративно-правових 
відносин, він повинен мати адміністратив-
ну правоздатність (потенційна можливість 
брати участь в адміністративно-правових 
відносинах) та адміністративну дієздатність 
(здатність своїми діями набувати й реалізо-
вувати права та виконувати обов’язки, вста-
новлені нормами адміністративного права)» 
[8, с. 33]. 
Як і С. Г. Стеценко, переважна більшість 

науковців серед елементів правосуб’єктності 
виділяє правоздатність та дієздатність (зо-
крема, С. С. Алексєєв [9], Р. Й. Халфіна [10], 
В. К. Колпаков [7]; Я. В. Греца [11] та багато 
інших).
З. Р. Кісіль та Р. В. Кісіль зазначають, 

що поєднання адміністративної правоздат-
ності і дієздатності створює умови, при яких 
суб’єкт адміністративного права стає учас-
ником (стороною) адміністративно-правово-
го відношення [3, с. 47].
М. М. Бурбика підкреслює, що наяв-

ність у особи (юридичної чи фізичної) еле-
ментів адміністративної правосуб’єктності є 
обов’язковою умовою визнання її суб’єктом 
адміністративного права [1, с. 58].
Попри те, що обидва елемента адміні-

стративної правосуб’єктності органів управ-
ління виникають одночасно з їх утворенням 
і визначенням компетенції, саме адміністра-
тивна правоздатність є основою адміністра-
тивної дієздатності [3, с. 244]. 
Розглядаючи адміністративну право-

здатність атестаційних комісій, водночас, 
необхідно зазначити, що вона має спеці-
альний характер. Це пов’язано з її особли-
востями у системі суб’єктів адміністратив-
но-правових відносин. Зокрема, тим, що 

атестаційна комісія у цілому є колегіаль-
ним органом без ознак юридичної особи, 
утвореним адміністрацією підприємства, 
установи, організації (у т.ч. органів вико-
навчої влади та місцевого самоврядуван-
ня) для виконання публічних функцій, 
пов’язаних із забезпеченням якості діяль-
ності представників певних професій ви-
могам громадян, громадянського суспіль-
ства і держави. 
Щодо різниці між загальною і спеціаль-

ною правоздатністю органів управління, зо-
крема, З. Р. Кісіль та Р. В. Кісіль зазначають, 
що загальна правоздатність відображається 
у наданні органам можливості здійснювати 
управлінську діяльність у межах їх компе-
тенції. Спеціальна правоздатність доповнює 
загальну і відображається у можливості 
органів виконувати специфічні завдання 
або функції управління, властиві лише цій 
структурі або конкретному органу (напри-
клад, контрольно-наглядову, юрисдикційну 
діяльність). Для цього створюються органи, 
призначені винятково для виконання поді-
бних завдань (наприклад, адміністративні 
комісії) [3, с. 47].
Так, у відомчому нормативному акті у 

сфері міського електротранспорту визна-
чається: «Атестаційна комісія утворюється 
на кожному підприємстві міського електро-
транспорту для визначення кваліфікації во-
діїв трамвая та тролейбуса; розгляду питань 
щодо присвоєння та підвищення класу ква-
ліфікації водіям трамвая (тролейбуса); роз-
гляду порушень транспортної дисципліни 
та недоліків у роботі водіїв та інших посадо-
вих осіб, що мають посвідчення водія трам-
вая (тролейбуса)» [12].
Як правило, порядок створення та лік-

відації органу науковці визначають як орга-
нізаційно-структурний елемент його адмі-
ністративно-правового статусу. Так, напри-
клад, Д. М. Бахрах, Л. В. Головій, В. П. Дю-
карєв до складу такого блоку відносять 
правові приписи, що регламентують поря-
док утворення (обрання, призначення), ле-
галізацію, реорганізацію, ліквідацію органу, 
лінійну і функціональну підпорядкованість, 
встановлення та зміни внутрішньоорганіза-
ційної структури тощо [13, с. 85; 14, с. 44; 15, 
с. 80]. Або, виходячи із видів діяльності ор-
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гану, характеризують заходи по його ство-
ренню та ліквідації як організаційно-штатну 
діяльність [16, с. 282; 17, с. 38]. 
В. М. Плішкін визначає створення – як 

заснування органу уповноваженою на те 
особою в межах її компетенції для виконан-
ня завдань та функцій, покладених на орган 
чинним законодавством [16, с. 282].
Атестаційні комісії в Україні, незалежно 

від їх відомчої належності, підпорядкова-
ності тощо, утворюються шляхом видання 
певного наказу уповноваженим органом 
(посадовою особою). З огляду на порядок 
утворення, а саме, на наявність або відсут-
ність безпосередньої підпорядкованості 
об’єкта атестації суб’єкту, який має повнова-
ження утворення комісії, а також на галузе-
ву приналежність (або навпаки) останнього 
відносно атестованих, ці комісії можна поді-
лити на: 

- місцеві – атестаційні комісії, що створю-
ються наказами керівників органів (установ, 
закладів) у яких безпосередньо проводить-
ся атестація співробітників (наприклад, на-
вчальні заклади та навчально-методичні 
установи сфери культури [18]);

- відомчі – атестаційні комісії, що утворю-
ються наказами керівників галузевих орга-
нів, які уповноважені проводити атестацію 
співробітників певної сфери незалежно від 
підпорядкування та форми власності уста-
нови (закладу), до яких вони належать (на-
приклад, територіальні атестаційні комісії із 
проведення атестації тренерів (тренерів-ви-
кладачів), спортивних суддів, фахівців з пи-
тань фізкультурно-спортивної реабілітації, 
які беруть участь у фізкультурно-оздоров-
чих, фізкультурно-реабілітаційних та спор-
тивних заходах для інвалідів та працюють 
у закладах фізичної культури і спорту інва-
лідів – наказами начальників регіональних 
центрів з фізичної культури і спорту інвалі-
дів «Інваспорт» [19]);

- міжвідомчі – атестаційні комісії, що 
утворюються наказами керівників органів 
(установ, закладів), що уповноважені про-
водити атестацію осіб (об’єктів), які не зна-
ходяться з ними ні в управлінських, ні у га-
лузевих відносинах (наприклад, Кабінетом 
Міністрів України утворюється міжвідомча 
атестаційна комісія, яка проводить атеста-

цію аварійно-рятувальних служб і рятуваль-
ників [20]).
Надаючи найменування видам атеста-

ційних комісій, ми спирались на погляди 
вчених щодо природи компетенційних ак-
тів. 
Так, В. Б. Авер’янов локальні компе-

тенційні акти поділяє на місцеві й відомчі 
[21, с. 76]. Саме поняття «відомчий» він 
розглядає як синонім «галузевого». Напри-
клад, при визначенні компетенції органів 
виконавчої влади у сфері культури [21, 
с. 129, 209]. Крім того, звертає увагу на те, 
що органи виконавчої влади України (зо-
крема, міністерства, державні комітети, інші 
центральні органи виконавчої влади) часто 
узагальнено визначають як «відомства» [21, 
с. 88]. Аналогічної точки зору тримається і 
Ю. П. Битяк [4, с. 25].
На думку М. В. Онищука, відомство – це 

установа, яка відає певною галуззю або сфе-
рою суспільного життя і входить до системи 
органів виконавчої влади [22, с. 437].
Словник української мови тлумачить 

поняття «відомство» як галузь державного 
управління й сукупність установ, які її об-
слуговують [23, с. 615].
Г. В. Атаманчук визначає відомчі норма-

тивні акти як такі, що видаються органами 
спеціальної компетенції і поширюються на 
ведення управлінських справ і поведінку 
осіб, які входять до відповідних підсистем 
державного управління. У той же час, міс-
цеві, на його думку, – це нормативні акти, 
що видаються місцевими органами держав-
ної влади і управління, органами місцевого 
самоврядування у межах своєї компетенції з 
управлінських процесів на території юрис-
дикції [24, с. 218].
Враховуючи вищесказане, під «відо-

мчим» ми розуміємо наявність управлін-
ської компетенції у певній галузі або сфері 
суспільного життя. 
Досліджуючи питання утворення атеста-

ційних комісій, ми не можемо не звернути 
увагу на недоліки, допущені при формулю-
ванні норм значної кількості правових актів, 
що регламентують діяльність атестаційних 
комісій. Так, наприклад, «Типове положен-
ня про атестацію педагогічних працівни-
ків», затверджене наказом Міністерства осві-
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ти і науки України від 06.10.2010 р. № 930, 
надає наступне формулювання: «Атестацій-
ні комісії I рівня створюються у дошкільних, 
загальноосвітніх, позашкільних, професій-
но-технічних, вищих навчальних закладах» 
[25]. Тобто, щоб дізнатись, яка саме посадо-
ва особа уповноважена на видання наказу 
про створення атестаційної комісії, необхід-
но звертатись до іншого правового акту (По-
ложення, Статуту тощо), який містить нор-
ми щодо правового статусу органу, його ор-
ганізації, управління тощо. На наш погляд, 
це, по-перше, не зручно, по-друге, підхід 
на практиці «і так зрозуміло, що це дирек-
тор школи» (якщо мова йде про створення 
атестаційної комісії у загальноосвітному на-
вчальному закладі) є неприпустимим. Не ка-
жучи вже про приклад, що має місце у «По-
ложенні про атестацію осіб, які займаються 
тренінгом, випробуваннями та суддівством 
випробувань племінних коней верхових, 
рисистих і ваговозних порід, і присвоєння 
їм кваліфікаційних звань», затвердженому 
наказом Міністерства аграрної політики та 
продовольства України від 01.07.2013 р. 
№ 401, а саме: «Для забезпечення прове-
дення атестації іподром утворює атестацій-
ну комісію» [26]. На наш погляд, таке фор-
мулювання норми для початку потребує її 
усвідомлення.
Ми вважаємо, що чітке викладення нор-

ми у правовому акті не призводить до дво-
значності у її тлумаченні, не вимушує звер-
татись до інших джерел, не створює склад-
нощі при практичному застосуванні. Так, 
наприклад, у «Положенні про атестацію пе-
дагогічних працівників навчальних закла-
дів та навчально-методичних установ сфери 
культури», затвердженому наказом Мініс-
терства культури України від 31.10.2011 р. 
№ 75, закріплено, що «керівники органів 
управління сфери культури та керівники на-
вчальних закладів видають накази про про-
ведення атестації педагогічних працівників, 
створення атестаційних комісій та затвер-
дження їх складу» [18]. 
Як ми вже зазначали, ліквідація атеста-

ційної комісії є другою частиною її адміні-
стративної правоздатності як суб’єкта адмі-
ністративно-правових відносин.

У наукових джерелах ліквідація органу, 
зазвичай, визначається як припинення його 
діяльності без переходу прав та обов’язків у 
порядку правонаступництва до інших орга-
нів [16, с. 282].
Одразу необхідно зауважити, що на цей 

час жоден правовий акт, який регламентує 
діяльність атестаційних комісій в Україні, 
не містить норм, що визначають цю проце-
дуру. На відміну від деяких уже скасованих 
правових актів. Так, наприклад, «Порядок 
проведення атестації осіб рядового і началь-
ницького складу Державної кримінально-
виконавчої служби України», затверджений 
наказом Міністерства юстиції України від 
02.12.2013 р. № 2543/5 (втратив чинність 
14.02.2017 р.), передбачав, що рішення про 
утворення чи ліквідацію атестаційної комі-
сії затверджує Голова Державної пенітенці-
арної служби, керівник органу чи установи 
Державної кримінально-виконавчої служби 
України [27]. Проте, чинний «Порядок про-
ведення атестування осіб рядового і началь-
ницького складу Державної кримінально-
виконавчої служби України», затверджений 
наказом Міністерства юстиції України від 
24.01.2017 р. № 172/5 [28], аналогічної нор-
ми не містить.
Переважна більшість атестаційних комі-

сій (зрозуміло, що крім тих, що діють на по-
стійній основі) створюється строком на один 
рік. Як правило, їх діяльність припиняється 
по закінченню визначеного строку (напри-
клад, у сфері освіти: «Атестаційні комісії усіх 
рівнів створюються на один рік до форму-
вання нового складу атестаційної комісії» 
[25]).

Висновки
Отже, удосконалення адміністратив-

но-правових засад створення та ліквідації 
атестаційних комісій потребують змін норм 
значної кількості відомчих правових актів з 
метою усунення прогалин щодо правоздат-
ності цих суб’єктів публічних відносин. Такі 
норми повинні передбачити визначення 
не лише органу – суб’єкта створення, але й 
уповноважену посадову особу; недвозначно 
окреслювати порядок процедури припи-
нення діяльності атестаційної комісії.
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З огляду на порядок утворення, атеста-
ційні комісії можна поділити на: 

- місцеві – атестаційні комісії, що створю-
ються наказами керівників органів (установ, 
закладів), у яких безпосередньо проводить-
ся атестація співробітників;

- відомчі – атестаційні комісії, що утво-
рюються наказами керівників галузевих 
органів, які уповноважені проводити атес-
тацію співробітників певної сфери незалеж-
но від підпорядкування та форми власності 
установи (закладу), до яких вони належать;

- міжвідомчі – атестаційні комісії, що 
утворюються наказами керівників органів 
(установ, закладів), що уповноважені про-
водити атестацію осіб (об’єктів), які не зна-
ходяться з ними ні в управлінських, ні у га-
лузевих відносинах.
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SUMMARY 
The article contains an analysis of the 

administrative and legal framework for 
the creation and liquidation of certifi cation 
commissions. Analyzed the theoretical approaches 
to the procedures for creating and liquidating 
certifi cation commissions. The author argues that 
the improvement of the administrative and legal 
framework for the creation and liquidation of 
certifi cation commissions requires changes in the 
norms of a signifi cant number of departmental 
legal acts. Such rules should contain a defi nition 
of the subjects of creation of administrative 
commissions and procedures for the termination 
of their activities. The author proposes his own 
classifi cation of certifi cation commissions according 
to the criterion of the order of education.

Key words: certifi cation commissions, 
certifi cation, administrative and legal framework, 
the creation of certifi cation commissions, the 
elimination of certifi cation commissions.

АНОТАЦІЯ 
Стаття містить аналіз адміністратив-

но-правових підстав створення і ліквідації 
атестаційних комісій. Проаналізовано теоре-
тичні підходи до процедур створення та лікві-
дації атестаційних комісій. Автор доводить, 
що удосконалення адміністративно-правових 
засад створення та ліквідації атестаційних 
комісій потребує змін норм значної кількос-
ті відомчих правових актів з метою усунення 
прогалин щодо їх правоздатності. Такі норми 
мають містити визначення суб’єктів ство-
рення адміністративних комісій та процеду-
ри припинення їх діяльності. Автор пропонує 
власну класифікацію атестаційних комісій за 
критерієм порядку утворення. 
Ключові слова: атестаційні комісії, атес-

тація, адміністративно-правові засади, ство-
рення атестаційних комісій, ліквідація атес-
таційних комісій.
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ÍÅÇÀÊÎÍÍÅ ÏÅÐÅÒÈÍÀÍÍß 
ÄÅÐÆÀÂÍÎÃÎ ÊÎÐÄÎÍÓ: ÍÀÇÀÄ Ó 
ÌÀÉÁÓÒÍª ÀÁÎ ÊÐÈÌ²ÍÀË²ÇÀÖ²ß 

ÄÅÊÐÈÌ²ÍÀË²ÇÎÂÀÍÎÃÎ

Статья посвящена анализу истории ис-
ключения и возвращения в уголовный закон 
нормы о незаконном пересечении государ-
ственной границы. Доказывается, что основ-
ной целью законопроекта было противодей-
ствие вооруженному конфликту, а не усиление 
защиты государственной границы вне ука-
занного контекста. В результате принятия 
соответствующего закона парламент создал 
искусственную конкуренцию норм различных 
разделов Особенной части УК, что, с точки 
зрения теории криминализации, не может 
быть оценено положительно.
Ключевые слова: криминализация, пре-

ступление, незаконное пересечение, государ-
ственная граница.

 ÃÀÖÅËÞÊ Â³òàë³é Îëåêñàíäðîâè÷ - êàíäèäàò þðèäè÷íèõ íàóê, ñòàðøèé 
íàóêîâèé ñï³âðîá³òíèê â³ää³ëó êðèì³íàëüíîãî ïðàâà, êðèì³íîëîã³¿ òà ñóäîóñòðîþ 
²íñòèòóòó äåðæàâè ³ ïðàâà ³ìåí³ Â.Ì. Êîðåöüêîãî ÍÀÍ Óêðà¿íè, Çàñëóæåíèé 
þðèñò Óêðà¿íè

причиною (ре)криміналізації незаконного 
перетину державного кордону, а також які 
саме зміни у суспільному житті відбулися в 
контексті зміни оцінки законодавцем сус-
пільної небезпеки таких діянь. Не менш 
важливим є аналіз юридичних наслідків по-
яви у КК нової за номером (але не за зміс-
том) норми, в тому числі прогноз механізму 
її застосування. 
Фактично, йдеться про необхідність до-

слідження реалізації принципів криміналі-
зації в цьому випадку, що дозволяє оцінити 
як доцільність та обгрунтованість самого 
рішення про включення до КК відповідної 
норми, так і його юридичну коректність, як 
з матеріально-правової, так і з процесуаль-
ної точки зору, що і є метою даної публіка-
ції.
Проблеми криміналізації, незважаючи 

на те, що вони досить детально піддані ана-
лізу у роботах І.М. Гальперіна, О.А. Герцен-
зона, П.Ф. Гришаніна, П.С. Дагеля, Ю.А. Де-
мидова, М.І. Загороднікова, Г.А. Злобіна, 
І.І. Карпеця, В.Й. Квашиса, С.Г. Келіної, 
М.І. Ковальова, B.C. Комісарова, О.І. Коро-
бєєва, В.М. Кудрявцева, Н.Ф. Кузнецової, 
Д.О. Балобанової, Ю.В. Бауліна, В.І. Бо-
рисова, В.К. Грищука, О.М. Костенка, 
О.М. Литвака, М.І. Мельника, В.О. Мерку-
лової, А.А. Митрофанова, В.О. Навроцько-
го, В.В. Сташіса, В.Я. Тація, В.О. Тулякова, 
П.Л. Фріса, М.І. Хавронюка, В.І. Шакуна та 
інших учених, залишаються актуальними.
Важливо встановити, що саме і чому від-

булося із нормою про відповідальність за не-

Законом України «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України щодо 
перетинання державного кордону Украї-
ни» [1] від 18 травня 2004 року з тексту КК 
України було вилучено статтю 331 «Неза-
конне перетинання державного кордону». 
Водночас, відповідні діяння були залишені 
у складі адміністративних правопорушень 
(ст. 2041 КУпАП). 
Натомість, у жовтні 2018 року парламент 

ухвалив закон, яким аналогічну за назвою 
статтю було знову включено до КК, що, у 
свою чергу, на тлі відсутності «дзеркальних» 
змін до законодавства про адміністративні 
правопорушення з метою створення зако-
нодавчого підгрунтя для розмежування зло-
чинів і адміністративних правопорушень 
ставить низку питань. Зокрема, що стало 
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законне перетинання державного кордону, 
тобто хронологію її криміналізації1. 
Ініціатором декриміналізації цього діяння 

у 2004 році був Уряд. Обгрунтування цього 
кроку полягало у тому, що «нагальна необхід-
ність у розробленні законопроекту обумовле-
на потребою усунення розбіжностей у квалі-
фікації діянь, пов’язаних із незаконним пере-
тинанням державного кордону, яка виникла 
після набрання чинності з 1 вересня 2001 
року новим Кримінальним кодексом України. 
Склалася ситуація, за якої диспозиція ч.1 ст. 331 
КК України і диспозиція ч.1 ст. 204-1 КУпАП 
за своїм змістом повністю ідентичні. Це по-
родило суттєві розбіжності між трактуванням 
Верховним Судом України і Генеральною 
прокуратурою України застосування норм 
матеріального права при притягненні осіб до 
відповідальності за незаконне перетинання 
державного кордону України. Тоді як Верхо-
вним Судом рекомендовано судовим органам 
притягати зазначених осіб до адміністратив-
ної відповідальності, Генеральна прокурату-
ра вбачає законним притягнення останніх до 
кримінальної відповідальності» [2]. 
Разом з іншими проблемами2 це і ста-

ло фактичною підставою до декриміналі-

1 У даному випадку криміналізація розуміється як 
процес.
2 Уряд зазначив: “Аналіз практики застосування су-
довими органами положень статей 331 КК України 
та 204-1 КУпАП свідчить про те, що більшість по-
рушників державного кордону притягається саме 
до адміністративної відповідальності. Так, протя-
гом 2002 року за незаконне перетинання держав-
ного кордону України притягнено до адміністра-
тивної відповідальності 1205 осіб. Водночас за таке 
ж правопорушення органами охорони державно-
го кордону у 232 випадках порушено кримінальні 
справи. 
Через недосконалість у законодавстві (звільнення 
законодавцем від адміністративної відповідальності 
громадян України, які, незаконно перетнувши дер-
жавний кордон з України в бік суміжної держави, 
повертаються назад (при одночасному існуванні за 
це діяння кримінальної відповідальності) та сумнів-
ність законності притягнення до адміністративної 
відповідальності осіб, яких затримано при спро-
бі незаконного перетинання державного кордону 
(адже в чинній на сьогодні редакції ст. 204-1 Кодек-
су України про адміністративні правопорушення 
відповідальність за спробу незаконного перетинан-
ня державного кордону не передбачена), значна 
кількість порушників державного кордону уникну-

зації діяння, тобто законодавець погодив-
ся із позицією Верховного Суду в оцінці 
суспільної небезпечності незаконного 
перетинання державного кордону, рі-
вень якої на той момент оцінювався цими 
суб’єктами як недостатній для визнання 
незаконного перетину кордону злочином. 
Зауважимо, що відповідно до части-

ни другої статті 9 КупАП адміністратив-
на відповідальність за правопорушення, 
передбачені цим Кодексом, настає, якщо 
ці порушення за своїм характером не тяг-
нуть за собою відповідно до закону кримі-
нальної відповідальності. Отже, оскільки 
текстуально норми КК та КУпАП співпа-
дали, вищий судовий орган не вбачав у 
цьому діянні злочину саме за характером, 
тобто за якісною суспільно-політичною 
ознакою. 
У контексті поняття малозначності в 

сенсі статті 11 КК можемо зробити висно-
вок, що станом на 2004 рік перетинання 
державного кордону України будь-яким 
способом поза пунктами пропуску через 
державний кордон України або в пунктах 
пропуску через державний кордон Украї-
ни, але без відповідних документів чи до-
зволу не становило суспільної небезпеки, 
тобто не заподіювало і не могло заподіяти 
істотної шкоди фізичній чи юридичній 
особі, суспільству або державі.
Зазначимо, проте, що законопроект, 

поданий у 2004 році на перше читання 
із наведеною вище аргументацією, не пе-
редбачав виключення статті 331 з тексту 
КК, а лише містив пропозицію внести 
зміни до статті 331 КК, обмеживши її дію 
випадками вчинення цього злочину «з ме-
тою постійного незаконного проживання 
на території України чи незаконної мі-
грації в інші держави іноземцями або осо-
бами без громадянства». Тобто, на думку 
іцініаторів законопроекту, наявність та-
кої мети давали підстави для зміни оцін-
ки суспільної небезпечності незаконного 
перетинання державного кордону.

 Втім, внаслідок обгрунтованої критики 
такого підходу з боку Головного науково-
експертного управління Апарату Верховної 

ла відповідальності. Пропонований законопроект 
повинен усунути зазначені суперечності”.
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Ради України3 законодавець пристав на по-
зицію експертів та виключив з КК статтю 
331. 
Вагоме значення в контексті аналізу 

включення до КК статті 3322 у 2018 році 
мають аргументи на користь декриміналі-
заціїї незаконного перетинання державно-
го кордону, викладені у висновку ГНЕУ до 
законопроекту 2004 року: 1) недоцільність 
перевантаження слідчих органів масови-
ми справами про перетин кордону; 2) від-
носно низька «витратність» притягнення 
до адміністративної відповідальності для 
держави у порівнянні з кримінальним про-
вадженням; 3) адміністративний штраф як 
правовий наслідок вчинення цього діяння 
наповнював би державну скарбницю, на 
відміну від кримінально-правових наслід-
ків вчинення злочину (на той час покаран-
ня у вигляді арешту, обмеження чи позбав-
лення волі), які лише вимагали би витрат з 
бюджету. 
Остання теза є особливо цікавою: що має 

бути мірилом оцінки типу державної реак-
ції на девіантну поведінку? Резонанс діяння, 
вартість притягнення особи до відповідаль-
ності, складність доведення її вини або інші 
фактори?
Відповідь може бути знадено В обгрун-

туванні криміналізації незаконного перети-
нання державного кордону, що міститься у 
Пояснювальній записці до відповідного за-
конопроекту 2018 року [3].

3 “Таке формулювання має певні недоліки. Адже як 
кримінальна, так і адміністративна відповідальність 
за незаконне перетинання державного кордону 
України виключається у випадках, коли іноземець 
чи особа без громадянства має за мету, наприклад:
а) «тимчасове незаконне проживання на території 
України з подальшою міграцією в інші держави на 
законних підставах»;
б) “тимчасове незаконне проживання на території 
України з подальшим поверненням в свою держа-
ву”.
При цьому достовірно установити визначену про-
ектом мету буде досить складно, оскільки це пере-
дусім залежатиме від показань затриманої особи, 
яка, крім усіх складнощів, пов’язаних з відсутністю 
належної кількості досвідчених перекладачів з мов 
Східної Азії та Африки, до того ж, має конститу-
ційне право (ст. 63 Конституції України) не давати 
свідчень щодо себе, членів сім’ї чи близьких роди-
чів» [2] 

Автори законопроекту наводять наступні 
підстави для відповідного законодавчого кро-
ку: 

• суверенітет та територіальна цілісність 
України стали об’єктом посягання внаслідок 
військового міждержавного конфлікту; 

• на територію України незаконно 
проникають громадяни іншої держави, в 
тому числі, які є представниками військових 
та правоохоронних формувань, що також 
несе загрозу національній безпеці України; 

• незаконне проникнення на терито-
рію України представників держави-агресо-
ра вже саме по собі несе чималу суспільну 
небезпечність;

• вид відповідальності та розмір санк-
ції, передбачені за незаконне перетинання 
кордону представниками держави-агресо-
ра, в умовах сьогодення є неспівмірними із 
суспільною небезпечністю таких діянь.
Пропонувалася наступна редакція статті 

331 КК: «Перетинання державного кордо-
ну України особою, яка має громадянство 
(підданство) держави-агресора, або іншою 
особою в інтересах держави-агресора, що су-
перечать національним інтересам України, 
будь-яким способом поза пунктами пропуску 
через державний кордон України або в пунк-
тах пропуску через державний кордон Укра-
їни без відповідних документів або за доку-
ментами, що містять недостовірні відомості».
Пряма вказівка на державу-агресора міс-

титься у Законі України «Про особливості 
державної політики із забезпечення дер-
жавного суверенітету України на тимчасово 
окупованих територіях у Донецькій та Лу-
ганській областях» [4]. 
У преамбулі зазначеного законодавчого 

акту детально описані відповідні діяння, які 
(за логікою авторів законопроекту) могли б 
містити ознаки відповідного складу злочину 
незаконного перетинання державного кордо-
ну, а саме: «збройна агресія Російської Федера-
ції розпочалася з неоголошених і прихованих 
вторгнень на територію України підрозділів 
збройних сил та інших силових відомств Ро-
сійської Федерації, а також шляхом організа-
ції та підтримки терористичної діяльності»..., 
«Російська Федерація чинить злочин агресії 
проти України та здійснює тимчасову окупа-
цію частини її території за допомогою зброй-
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них формувань Російської Федерації, що скла-
даються з регулярних з’єднань і підрозділів, 
підпорядкованих Міністерству оборони Ро-
сійської Федерації, підрозділів та спеціальних 
формувань, підпорядкованих іншим силовим 
відомствам Російської Федерації, їхніх радни-
ків, інструкторів та іррегулярних незаконних 
збройних формувань, озброєних банд та груп 
найманців, створених, підпорядкованих, ке-
рованих та фінансованих Російською Федера-
цією, а також за допомогою окупаційної адмі-
ністрації Російської Федерації, яку складають 
її державні органи і структури, функціонально 
відповідальні за управління тимчасово оку-
пованими територіями України, та підконт-
рольні Російській Федерації самопроголошені 
органи, які узурпували виконання владних 
функцій на тимчасово окупованих територіях 
України».
З огляду на це, запропонована редакція 

статті 331 КК має бути піддана критиці в 
контексті визначення ознак складу злочину. 
По-перше, не є очевидним, чи незаконне пе-
ретинання державного кордону будь-якою 
особою держави-агресора несе в собі суспіль-
ну небезпеку. По-друге, відсутність примітки 
(яка була у статті 331 КК до її виключення у 
2004 році4) щодо виключення з-під дії нор-
ми випадків, повязаних Із жертвами торгівлі 
людьми чи пошукачами притулку чи статусу 
біженця вимагало б формування практики 
застосування у таких випадках норми про ма-
лозначність діяння або прямого застосуван-
ня норм відповідних міжнародних договорів 
для непритягнення особи до відповідальнос-
ті. По-третє, формулювання «в інтересах дер-
жави-агресора, що суперечать національним 
інтересам України», значно ускладнювало б 
практику правозастосування, оскільки суд 
мав би визначати, чи є перетинання держав-
ного кордону України вчинене в інтересах 
іншої держави, а також чи ці інтереси супе-
речать національним інтересам України. 

4 «4. Чинність цієї статті не поширюється на випад-
ки прибуття в Україну іноземців чи осіб без грома-
дянства без відповідних документів чи дозволу для 
використання права притулку відповідно до Кон-
ституції України, а також з метою набуття статусу 
біженця, і на випадки прибуття в Україну без вста-
новленого документа її громадян, які стали жертва-
ми злочинів, пов’язаних з торгівлею людьми».

Крім того (і насамперед), з огляду на 
опис у наведеному вище Законі дій держа-
ви-агресора перетинання в її інтересах дер-
жавного кордону відповідними особами як 
складова «злочину агресії», очевидно, не є 
діянням проти недоторканності державних 
кордонів і повинно розглядатися в межах 
правового регулювання військових кон-
фліктів. Так само, перетинання державно-
го кордону, наприклад пілотом військового 
літака, в тих самих умовах (в інтересах дер-
жави-агресора), очевидно, не є порушенням 
правил міжнародних польотів («Вліт в Укра-
їну або виліт з України без відповідного до-
зволу» – стаття 334 КК) і мало б отримувати 
абсолютно іншу кваліфікацію. 
Під час пленарного засідання парла-

менту [5] автори підтвердили логіку цієї за-
конотворчої пропозиції, а саме спрямуван-
ня її на протидію діянням, що вчиняються 
в межах збройного конфлікту, що триває з 
2014 року. 
Втім, народні депутати також торка-

лися питань протидії проявам незаконної 
міграції, що, очевидно, стосується карди-
нально іншої суспільної проблематики, яка 
насправді значно ближчА до суспільних від-
носин, що перебувають під охороною норм 
Розділу XIV Особливої частини КК. 
У свою чергу, «фокус» цього законопро-

екту саме на реакцію у відповідь на збройну 
агресію чітко прослідковується у логіці про-
фільного комітету, яка викладена у Порів-
няльній таблиці при підготовці законопро-
екту до другого читання. Так, відхиляючи 
пропозицію одного з народних депутатів5, 
що пропонувала прямо визначити у диспо-

5 Абзац третій пункту 1 (частину 1 нової статті 331) 
викласти у такій редакції:
«1. Перетинання державного кордону України 
поза пунктами пропуску через державний кордон 
України або в пунктах пропуску через державний 
кордон України без відповідних документів або за 
документами, що містять недостовірні відомості, 
вчинене будь-якою особою з метою участі в агре-
сивній війні, яку веде проти України іноземна дер-
жава, або з метою вчинення дій проти національ-
них інтересів України, а саме - дій, спрямованих на 
насильницьку зміну чи повалення конституційного 
ладу, захоплення державної влади, перешкоджан-
ня діяльності органів державної влади чи порушен-
ня територіальної цілісності» [3].
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зиції норми таку форму об’єктивної сторо-
ни, як перетинання державного кордону, 
«вчинене будь-якою особою з метою участі 
в агресивній війні, яку веде проти України 
іноземна держава, або з метою вчинення 
дій проти національних інтересів України, 
а саме: дій, спрямованих на насильницьку 
зміну чи повалення конституційного ладу, 
захоплення державної влади, перешко-
джання діяльності органів державної влади 
чи порушення територіальної цілісності», 
Комітет навів таке обгрунтування: «У націо-
нальному законодавстві визначено поняття 
держава-агресор; до відповідальності доцільно 
притягувати не лише тих, хто перетинає кор-
дон з метою безпосередньої участі в агресивній 
війні (курсив наш – В.Г.), а й тих, хто перети-
нає кордон з метою заподіяння шкоди дер-
жаві іншими будь-якими способами». 
Це, очевидно, було підтримано парла-

ментом під час розгляду законопроекту у 
другому читанні і в результаті КК було до-
повнено новим злочином, основний склад 
якого сформульовано наступним чином:

«Перетинання державного кордону 
України з метою заподіяння шкоди інтересам 
держави або особою, якій заборонено в’їзд 
на територію України, або представниками 
підрозділів збройних сил чи інших силових 
відомств держави-агресора у будь-який спо-
сіб поза пунктами пропуску через держав-
ний кордон України або в пунктах пропуску 
через державний кордон України без відпо-
відних документів, або за документами, що 
містять недостовірні відомості». 
Отже, очевидно, що у 2018 році небез-

пека незаконного перетинання державного 
кордону в контексті, в якому автори законо-
проекти внесли цю пропозицію на розгляд 
парламенту і який був взятий до уваги єди-
ним законодавчим органом при ухваленні 
законопроекту, обумовлена військовим кон-
фліктом та пов’язаними із ним обставинами. 
Поза цим контекстом важко говорити про 
якісні зміни характери суспільної небезпеки 
цих діянь. 
На користь цієї тези свідчить, зокрема і 

те, що Стратегія розвитку Державної при-
кордонної служби України, схвалена розпо-
рядженням Кабінету Міністрів України від 
23 листопада 2015 р. № 1189-р [6], не перед-

бачала жодних заходів щодо зміни право-
вого регулювання відповідальності за неза-
конне перетинання державного кордону.
На цьому тлі, криміналізація діянь, 

які оцінюються парламентом як складо-
ва збройної агресії та за своїм характером, 
спрямовані на заподіяння суттєвої шкоди 
основам національної безпеки, у нормі про 
незаконний перетин державного кордону 
як злочину проти недоторканності держав-
ного кордону, має бути оцінена критично. 
На наш погляд, обраний шлях не відповідає 
задекларованій меті, оскільки таким чином 
законодавець створює штучну конкуренцію 
цієї норми із нормами Розділу І Особливої 
частини КК.
Подальші дослідження в цій сфері мають 

бути спрямовані на визначення ознак скла-
дів злочину, що містяться у статті 3322 КК, 
та створення рекомендацій щодо її вдоско-
налення та застосування.
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The article is devoted to the analysis of 
the history of exclusion and return of the im-
proper entry to the criminal law. It is argued 
that the main objective of the draft bill was 
to counteract the armed confl ict, and not to 
strengthen the protection of the state border be-
yond of the specifi ed context. As a result of the 
adoption of the relevant draft, the parliament 
created artifi cial competition of legal norms 
of various sections of the Special Chapter of 
the Criminal Code, which, given the theory of 
criminalization, can not be commended.

It is argued that the wording of Article 331 
of the Criminal Code proposed for the fi rst 
reading should be criticized in the context of 
determining corpus delicti. First, it is not clear 
whether the illegal crossing of the state border 
by any person representing aggressive state 
carries a social danger. Secondly, the absence 
of a note (which was in Article 331 of the 
Criminal Code prior to its expulsion in 2004) 
regarding the exclusion from the scope of the 
norm of cases involving victims of traffi cking in 
persons or asylum seekers or refugee status is 
not acceptable. This would require developing 

the practice of applying in such cases rules on 
insignifi cance of the act or direct application 
of the norms of the relevant international 
treaties in order not to bring relevant person to 
liability. Thirdly, the wording «in the interests 
of the aggressive state, contrary to the national 
interests of Ukraine» would heavily complicate 
the practice of law enforcement, since the court 
should determine if the illegal crossing of the 
state border of Ukraine is in the interests of 
another state, and whether these interests are 
in confl ict with national interests Of Ukraine.

In addition (and above all), taking into 
account the description in the above-mentioned 
Law of the state-aggressor’s actions, crossing 
the interests of the state border by the persons 
concerned as a component of the «crime of 
aggression» is clearly not an act against the 
inviolability of state borders and should be 
considered within the framework of legal 
regulation of military confl icts.

Thus, the criminalization of acts that are 
assessed by the Parliament as a component of 
armed aggression and by their nature aimed at 
causing substantial harm to the fundamentals 
of national security, in the norm about the 
illegal crossing of the state border as a crime 
against the inviolability of the state border, 
should be critically assessed. In our opinion, 
the chosen path does not correspond to the 
declared goal, because in this way the legislator 
creates artifi cial competition of this norm with 
the norms of Section І of the Special Chapter of 
the Criminal Code.

 Key words: criminalization, crime, improp-
er entry, state border.

АНОТАЦІЯ 
Стаття присвячена аналізу історії ви-

ключення та повернення до кримінального 
закону норми про незаконне перетинання дер-
жавного кордону. Доводиться, що основною 
метою законопроекту була протидія збройно-
му конфлікту, а не посилення захисту держав-
ного кордону поза зазначеним контекстом. В 
результаті ухвалення відповідного закону пар-
ламент створив штучну конкуренцію норм 
різних розділів Особливої частини КК, що з 
огляду на теорію криміналізації не може бути 
оцінене схвально.
Ключові слова: криміналізація, злочин, 

незаконне перетинання, державний кордон.

SUMMARY 
The article is devoted to the analysis of the 

history of exclusion and return of the improper 
entry to the criminal law. It is argued that the main 
objective of the draft bill was to counteract the 
armed confl ict, and not to strengthen the protection 
of the state border beyond of the specifi ed context. 
As a result of the adoption of the relevant draft, the 
parliament created artifi cial competition of legal 
norms of various sections of the Special Chapter 
of the Criminal Code, which, given the theory of 
criminalization, can not be commended.

Key words: criminalization, crime, improper 
entry, state border.
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ÒÅÎÐÅÒÈ×Í² ÏÐÎÁËÅÌÈ ÐÅÀË²ÇÀÖ²¯ ÇÀÑÀÄ 
(ÏÐÈÍÖÈÏ²Â) ÊÐÈÌ²ÍÀËÜÍÎÃÎ ÏÐÎÖÅÑÓ ÏÐÈ 
ÇÄ²ÉÑÍÅÍÍ² ÊÐÈÌ²ÍÀËÜÍÎÃÎ ÏÐÎÂÀÄÆÅÍÍß 

В научной статье сделана попытка ана-
лиза теоретических проблем реализации основ 
(принципов) уголовного процесса при осущест-
влении уголовного производства. Определены 
пути совершенствования реализации принци-
пов уголовного производства.
Ключевые слова: суд, уголовный процесс, 

принципы, независимость, норма права, 
естественное право.

 ÊÀÏËß Îëåêñàíäð Ìèêîëàéîâè÷ - äîêòîð þðèäè÷íèõ íàóê, ñòàðøèé 
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ÓÄÊ 343.1

буде слугувати захисту конкретної людини, 
можна вважати, що судова реформа відбула-
ся, а в державі склалася незалежна і спра-
ведлива судова влада»[1]. Засади (принци-
пи) кримінального процесу як визначальна 
категорія привертає увагу науковців різних 
галузей правової науки. У цій сфері відзна-
чаємо праці таких авторів, як М. Дженіс, 
Р.Кей, Э.Бредлі, В. Сорокін, В. Карташов-
та ін. 

Мета статті
При оцінці ролі принципів юридичного 

процесу неминуче постає питання про «іде-
альне і реальне». А в спеціально-юридично-
му аспекті воно стає питанням про співвід-
ношення принципу процесу і процесуальної 
норми, про способи втілення принципу в 
процесуальному законодавстві, про норма-
тивність або обов’язковість процесуального 
принципу і т.ін. Спробуємо послідовно об-
говорити кожну з поставлених проблем.

Виклад основного матеріалу
По суті, ця проблема є вічним, протя-

гом багатьох століть відомим науці проти-
стоянням природного і позитивного права. 
Вважаємо, що для концепції кримінального 
процесу ця проблема не менш значуща, ніж 
для матеріально-правових проявів права. 
«Хоча, дійсно, ця проблема (співвідношення 
природнього і позитивного права) у своїй 
основі є філософською, вона стає важливою 
і для теорії права, особливо у своїх практич-
них аспектах. Іншими словами, визначення 

Постановка проблеми
Будь-які принципи і процедурні нор-

ми, внесені до процесу волею законодавця, 
не будуть працювати, законодавство піде 
в один бік, а правозастосування – в інший, 
якщо принципи процесу не будуть сприй-
няті як ідеали правової державності і одні-
єю, і іншою стороною – і державою, і її гро-
мадянами.
Вельми значущими в цьому сенсі вбача-

ються широкі громадські дискусії з проблем 
смертної кари, про участь засідателів у про-
цесі і т.ін., відродження релігійних основ 
моральності, держави і права, публікації 
робіт західних і дореволюційних філософів, 
правознавців.

Аналіз останніх досліджень 
і публікацій

Стан наукової проблеми в цілому, зва-
жаючи на принципи права влучно, на наш 
погляд, окреслила Т.Н. Нешатаєва: « Лише 
в разі, якщо загальновизнаний принцип 
права припинить бути загадкою для суддів, 
стане доступним і відомим джерелом права і 
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та зміст природнього права, його співвідно-
шення з законами, проблема пріоритетів у 
правових спорах природнє або позитивне 
право і т.п. – це дійсно сфера перетину на-
укових інтересів філософії та теорії права».
Коротка ще історія українського пар-

ламентаризму й інституту президентства 
вчить, що процесуальне законодавство, не-
зважаючи на всі проголошені Конституці-
єю принципи «загальнолюдського» права, 
в повній мірі страждає хворобами лобізму, 
кон’юнктури, політичної і групової обумов-
леності і т.п.
У результаті спостерігається протиріччя, 

що призводить до висновків про можливість 
непокори, опору нормам закону. 
Якщо мати на увазі обов’язковість прин-

ципів процесу, які прямо зазначені в Кон-
ституції України, то важко погодитися з 
думкою, що виражені наукою принципи 
«стають обов’язковими ... як для пересічно-
го учасника кримінального процесу, так і 
для законодавця». Справа тут полягає саме в 
тому, що для пересічного учасника процесу 
обов’язковими є принципи не абстрактно-
го, а конкретного процесу, врегульованого 
системою чинних кримінально-процесуаль-
них норм, а не системою наукових поглядів. 
Інакше зникає межа між поняттями науко-
вого дослідження і правового регулювання.
Теорія правової державності робить 

правими прихильників не цієї, а протилеж-
ної точки зору, яка в період панування юри-
дичного позитивізму здавалася, щонаймен-
ше, дивною. Гуманітарні принципи, загаль-
носоціальні пріоритети, втілені у принципи 
юридичного процесу, повинні визнаватися 
нормативними, тобто володіти властивістю 
юридичної обов’язковості більше за всі інші 
норми і правила.
Проблема в разі такого визнання по-

вертається іншою стороною: при деклару-
ванні і застосуванні обов’язковості прин-
ципів юридичного процесу, чи мають вони 
одночасно і властивість нормативності? 
Адже Конституція серед інших закріплює і 
принцип пріоритету міжнародного догово-
ру і міжнародного права. Іншими словами, 
якщо принцип «не є нормативним» або «не 
володіє чіткою нормативністю» з точки зору 
внутрішньої правової системи, він може міс-

титися в нормах міжнародного права, набу-
ваючи тим самим справжнісіньку норматив-
ність відповідно до наведеного положення 
Конституції. Інша справа, що кримінальний 
процес, як власне і будь-який інший вид 
юридичного процесу, повинен у правовій 
державі набувати все більш «оціночного ха-
рактеру», вчитися, у першу чергу, виходити 
із загальногуманітарних принципів як пра-
ва, так і процесу, проявляти більше ініціа-
тиви у встановленні та визнанні такими, що 
не відповідають принципам тих чи інших 
процедур, що суперечать цим принципам. 
Та, на жаль, для досягнення стану справ, 
що відповідав би правовій державності і 
«правовому» юридичному процесу, ще дуже 
далеко. Більшою мірою в «оціночній» судо-
вій діяльності досягли успіху міжнародні 
організації та суди з прав людини – Суд Єв-
ропейського Союзу, Суд першої інстанції в 
Люксембурзі, а перш за все – Європейський 
суд з прав людини в Страсбурзі, який діє у 
рамках Ради Європи. 
Прикладів подібної діяльності міжна-

родних судів безліч. Один із них – справа 
Sanchez-Reisse проти Швейцарії (№107) 9 
Е.Н.R.R.71, що розглядався Європейським 
судом з прав людини в Страсбурзі 21 жовтня 
1986 року. Наводимо рішення суду в корот-
кому переказі. Громадянин Аргентини пан 
Санчес-Рейсс ... був заарештований у Лозан-
ні і утримувався у в’язниці, поки уряд Ар-
гентини порушував справу про його видачу 
зі Швейцарії ... Заявник скаржився як на 
характер процедури, по якій розглядалися 
його клопотання про звільнення, так і на за-
тримки у розгляді. ... Перш за все, він скар-
жився, що не міг звернутися безпосередньо 
до суду. ... Так як пан Санчес-Рейсс заявив, 
що заперечує проти своєї видачі, Федераль-
ний суд мав виключну компетенцію при-
йняти рішення про його звільнення. Хоча 
в правовому плані клопотання було адресо-
ване тільки Федеральному суду, на практиці 
– за Законом 1981 р, – воно спочатку надій-
шло до Управління Федеральної поліції, яке 
розглянуло його і затвердило висновок. ... 
Пан Санчес-Рейсс стверджував, що повинен 
мати можливість заперечити проти висно-
вку Управління, який є негативним, оскіль-
ки сама його наявність передбачає відмову 
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адміністративного органу звільнити заявни-
ка. У той же час він скаржився на те, що не 
мав можливості з’явитися до суду за законом 
або за своїм клопотанням, щоб представити 
докази на користь свого звільнення. ... Від-
сутність будь-яких контактів з судом, заявив 
він, несумісне з природою habeas corpus. ... 
Уряд оспорював наявність будь-якого права 
особистої явки на підставі комплексного тлу-
мачення статті 5 ... і у зв’язку з цим послав-
ся на прецеденти суду... Згідно з позицією 
уряду, позбавлення волі особи, щодо якої 
проводиться процедура видачі, є мірою між-
народного співробітництва, тому конкретне 
становище особи має вторинне значення. 
На думку суду, в даному випадку п. 4 ст. 5 
вимагав, щоб г-ну Санчес-Рейсс було так чи 
інакше дозволено скористатися змагальною 
процедурою. Надання йому можливості 
зробити письмові зауваження щодо висно-
вку Комісії були б відповідним засобом, але 
ніщо не показує, що така можливість йому 
пропонувалася. Проте, він уже вказав у сво-
єму клопотанні на обставини, які, на його 
думку, обґрунтовували його звільнення, 
але одне це ще не забезпечувало необхідної 
«рівності засобів»: пізніше у висновку могло 
бути зроблено посилання на нові факти або 
норми права, що викликали б у затриманого 
реакції, критики чи навіть нові запитання, 
які Федеральний суд повинен був мати мож-
ливість прийняти до відома, перш ніж ви-
нести рішення. ... Можливість для затрима-
ного «бути заслуханим особисто, а при необ-
хідності з використанням тієї чи іншої фор-
ми представництва» ... відноситься до числа 
основоположних процедурних гарантій, 
що застосовуються в питаннях позбавлення 
волі. ... Г-н Санчес-Рейсс не отримав мож-
ливості скористатися справді змагальною 
процедурою. ... На думку суддів, виключно 
письмова процедура не задовольняє вимоги 
п.4 ст.5 Конвенції, навіть якщо зацікавлена 
особа має можливість користуватися послу-
гами адвоката і оскаржити в компетентних 
судах законність свого затримання, ... тільки 
можливість для ув’язненого бути заслуха-
ним особисто повністю відповідає цій нормі. 
В основі останньої лежить інститут habeas 
corpus, що, по суті, полягає в особистій явці 
в суд ... Іншими словами, особиста явка за-

явника до суду була необхідна .... Суд роз-
глянув також питання, чи виконала швей-
царська влада вимоги п.4 ст.5 про те, що 
питання має вирішуватися «невідкладно». 
Затримки виникали, коли Управління фе-
деральної поліції обробляло документи (21 
і 20 днів) і коли питання знаходилося на 
розгляді суду (10 і 26 днів). Суд постановив 
(шість голосів проти одного), що при прямій 
відповіді на питання ці затримки є надмір-
ними[2, с. 406-410]. 
Відомо, що наші суди, особливо першої 

інстанції, ще дуже і дуже рідко проявляють 
ініціативу щодо вирішення справи на основі 
«норм-принципів». Хоча саме для таких си-
туацій у Конституції проголошено пріори-
тет Конституції, її найвища юридична сила 
і пряма дія, а отже, застосовувати принцип 
Конституції, а не ту, що суперечить їй норму 
закону – обов’язок, а не право судді, іншого 
правозастосовувача в кримінальному про-
цесі. 
Проблема обов’язковості або 

необов’язковості, нормативності та не-
нормативності принципів кримінального 
процесу вимагає і необхідності з’ясування 
співвідношення принципу і норми права. 
Часто принцип і визначають через понят-
тя норми. Так, В.Д. Сорокін зазначає, що 
норми розрізняються за конкретним зміс-
том регульованих ними суспільних відно-
син ... Перша група норм регулює питання 
загального плану. Зокрема, він відносить 
до них норми, що регулюють принципи 
процесуальної діяльності. А відтак, вони «є 
в тій же мірі обов’язковими для виконан-
ня»[3, с. 66]. На наш погляд, це по суті пра-
вильне твердження слід прийняти з двома 
поправками. 1. Його слід розповсюдити на 
принципи будь-якого юридичного процесу 
або юридичного процесу в цілому. 2. Прин-
ципи процесу радше більшою, а не в тій же 
мірі обов’язкові, ніж звичайні процесуальні 
норми. Саме така постановка питання від-
повідає європейському праву в галузі прав 
людини, як його розуміють усі члени Ради 
Європи, до числа яких належить і Україна. 
Але слід зазначити, що принципи про-

цесу своєрідно співвідносяться з нормою як 
юридико-технічним способом викладу ви-
мог законодавства. У першому випадку про-
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цесуальний принцип може бути вербально 
виражений однією нормою, що міститься в 
одній статті процесуального акту. У другому 
– принцип може бути вербально виражений 
і в декількох статтях чи системі норм, але не 
бути сформульований як єдине правило. У 
третьому випадку процесуальний принцип 
може взагалі тільки братися уваги, виходячи 
із загального змісту законодавства, або існу-
вати у вигляді декларації в тексті міжнарод-
ного акту – таким є принцип забезпечення в 
кримінально-процесуальному законодавстві 
об’єктивно максимально можливої свободи 
особистості. Однак у всіх трьох випадках 
специфіка процесуальних принципів в тому, 
що вони ніколи не обмежені прямим спосо-
бом вираження в законодавстві. «Вони ніби 
розчинені в праві, розлиті в ньому, прони-
зують собою всі або майже всі правові нор-
ми»[4, с. 102-103]. Принципи процесу неза-
лежно від способу вираження не повинні 
бути деклараціями, які в цілому за посеред-
ництвом процесуальних норм певним чином 
впливають на правозастосовну діяльність. Вони 
є нормами прямої безпосередньої дії і можуть 
бути реалізовані поза межами тих норм, що їх 
конкретизують[5, с. 54]. Більше того, наразі 
варто зазначити, що не «можуть», а «пови-
нні» реалізовуватися навіть поза нормами, 
що їх конкретизують. 
Що ж стосується юридичної техніки ви-

раження принципу в законодавчому акті, 
то В.М. Карташов з цього приводу зазна-
чає: «Якщо юридичні норми є формально 
визначеними правилами поведінки з чітко 
обумовленою структурою (гіпотеза, диспо-
зиція, санкція), то принципи такої структу-
ри не мають»[6, с. 52]. Ми б трохи скорегу-
вали цю думку, причому слова того ж авто-
ра: «У деяких випадках, щоб сформулювати 
певний принцип, потрібно проаналізувати 
значну кількість юридичних норми». Це ж 
слід сказати і про виявлення триланкової 
структури норми-принципу: всі елементи 
наявні, тільки вони мають настільки ж за-
гальний характер, як і сам принцип. Хіба 
диспозицію принципу змагальності в кримі-
нальному провадженні не складає більшість 
норм кримінального процесуального права 
– всі «доказові» норми, правила про права 
й обов’язки учасників процесу, правила по-

ведінки при проведенні слідчих дій і в су-
довому засіданні і т.п? Хіба процесуальною 
санкцією цього принципу не є норми про 
підстави і порядок скасування рішення апе-
ляційною та касаційною інстанціями і т.п.? 
Вважаємо, що є. А тому проблема трилан-
кової структури принципів кримінального 
процесу вирішується, на наш погляд, тради-
ційно.
Отже, якщо поглянути на засади (прин-

ципи) кримінального процесу як на окре-
мий об’єкт дослідження, можна виявити, 
що і самому принципу для його реалізації 
потрібні гарантії. Такі гарантії можуть бути 
виражені, як зазначалося вище, в норматив-
ному закріпленні принципу у внутрішньому 
чи міжнародному законодавстві, в забезпе-
ченні його процесуальними санкціями, на-
решті, у закріпленні його у свідомості сус-
пільства, посадових осіб, усвідомлені, а не 
нав’язані їх дотримання та реалізація.
В усякому разі варто пам’ятати, що зміст 

будь-якого процесуального принципу про-
являється крізь систему процесуальних 
норм. Настав час, коли наукові і громадські 
дискусії на цю тему будуть надзвичайно важ-
ливими. Про пріоритет і правовий характер 
норм природнього права і про значення у 
зв’язку з цим принципів процесу багато го-
ворилося і не тільки у цій праці. Однак слід 
з усією очевидністю визнати, що механізми 
втілення природного права в позитивне в 
нашій правотворчості, а тим більше в пра-
вореалізації, ще не відпрацьовані; і профе-
сійні учасники кримінального процесу, що 
представляють державу, і фізичні особи, так 
і правосвідомість суспільства в цілому ще не 
готові до «оціночного» стилю юридичного 
мислення. Це становить глобальну пробле-
му нашої правової (в тому числі і процесу-
альної системи). 

Як висновок, можна зазначити, що прин-
ципи кримінального процесу, як і будь-які 
принципи права, повинні мати властивість 
нормативності хоча б на рівні міжнародного 
права. Будучи втіленням природнього пра-
ва, але маючи позитивне вираження, прин-
ципи повинні стати містком між природнім 
(неписаним) та позитивним (писаним) пра-
вом.
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АНОТАЦІЯ 
У науковій статті зроблено спробу аналізу 

теоретичних проблем реалізації засад (прин-
ципів) кримінального процесу при здійсненні 
кримінального провадження. Визначено шля-
хи вдосконалення реалізації принципів кримі-
нального провадження. 
Ключові слова: суд, кримінальний процес, 

принципи, незалежність, норма права, при-
роднє право. 

SUMMARY 
The scientifi c article attempts to analyze the 

theoretical problems of the implementation of the 
principles (principles) of the criminal process in the 
implementation of criminal proceedings. The ways 
of improving the implementation of the principles 
of criminal proceedings are defi ned.

Keywords: court, criminal trial, principles, 
independence, rule of law, natural law
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The aim of the article is to determine the 
role of the principles of the legal process in 
terms of representations of “ideal and real”, 
which in a special legal aspect is transformed 
into the question of the relationship between 
the principle of the process and the procedural 
norm, how to implement the principle in pro-

cedural law, normative or binding procedural 
principle, etc. The subject of the research is 
theoretical problems of the criminal process 
principles implementation in the conduct of 
criminal proceedings. The methodology of the 
research is based on the normative legal acts 
analysis from the point of view of the legal pro-
ceedings principles implementation. On the 
basis of the comparative legal method of cer-
tain provisions investigation of Ukrainian leg-
islation and international acts, the possibilities 
of reforming the criminal-procedural law are 
determined.

The results of the research showed that 
the principles of the criminal process, as well 
as any principles of law, should have the prop-
erty of normativity at least at the level of inter-
national law. Being an embodiment of natural 
law, but with a positive expression, principles 
should become the bridge between natural 
(unwritten) and positive (written) law. Practi-
cal implications. In order to ensure the rule 
of law in Ukraine, it is necessary to create a le-
gal culture of the basic principles observance of 
criminal proceedings at all levels, and the rule 
of law principle should be considered as a legal 
principle in the framework of international and 
European integration processes. Correlation 
/ originality. An analysis of the criminal pro-
ceedings basics can become the basis for devel-
oping of the most promising directions for the 
evolvement of domestic criminal-procedural 
legislation of Ukraine.
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ÐÅÉÄÅÐÑÒÂÎ ßÊ ÇÀÃÐÎÇÀ 
ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍ²É ÁÅÇÏÅÖ² ÓÊÐÀ¯ÍÈ

В статье исследован феномен рейдерства 
как угрозы национальной безопасности Укра-
ины. Определены признаки и виды рейдеров в 
соответствии с инструментов захвата. Уста-
новлены основные направления по противо-
действию рейдерству в Украине, с учетом из-
менений законодательства и внутренней, и 
внешней политики государства, состояния 
экономического и социального развития. 
Ключевые слова: рейдерство, националь-

ная безопасность, слияние и поглощение, эко-
номическая безопасность, преступность.

 ÇÀÃÓÌÅÍÍÀ Þë³ÿ Îëåêñàíäð³âíà - êàíäèäàò þðèäè÷íèõ íàóê, äîöåíò, 
ïðîôåñîð êàôåäðè òåîð³¿ òà ³ñòîð³¿ äåðæàâè ³ ïðàâà ôàêóëüòåòó ¹1 Õàðê³âñüêîãî 
íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó âíóòð³øí³õ ñïðàâ

протидії злочинності, запобігання злочинам 
та іншим правопорушенням і профілактичної 
роботи з населенням. 
Серед викликів та загроз, які негатив-

но впливають на стан національної безпеки 
України, слід віднести неефективність за-
хисту права власності, відсутність умов для 
формування необхідного інвестиційного по-
тенціалу в національній економіці, зокрема 
розвинених фінансового та фондового ринків, 
несприятливий макроекономічний та політи-
ко-правовий клімат для залучення іноземних 
інвестицій та розвитку внутрішнього інвести-
ційного процесу. На тлі зазначених процесів 
стурбованість громадськості та підприємців 
України викликає поширення протиправних 
схем перерозподілу та відчуження власності 
на ринку злиття та поглинання підприємств. 
Феномен «рейдерства» останнім часом набув 
значного поширення в Україні, можна ба-
чити, що в засобах масової інформації дедалі 
частіше з’являються публікації про факти рей-
дерського захоплення власності. 

Стан наукової розробки проблеми
Сьогодні проблема рейдерства є об’єктом 

вивчення та дослідження багатьох учених, 
але не втрачає своєї актуальності. Основні 
напрями діяльності держави у сфері забезпе-
чення національної безпеки та протидії рей-
дерству розглядалися О. М. Бандуркою щодо 
ролі правоохоронних органів у зміцненні фі-
нансової безпеки держави, В. В. Сокуренко 
щодо державної безпеки, В. А. Ліпканом у 
науковій добірці з проблем націобезпекознав-

Постановка проблеми
Проголошення та реалізація Україною 

стратегії європейської інтеграції як головно-
го пріоритету зовнішньої та внутрішньої по-
літики обумовлює необхідність забезпечення 
національної безпеки як комплексу заходів 
щодо захисту національних інтересів і гаран-
тування безпеки особи, суспільства і держа-
ви від зовнішніх та внутрішніх загроз у всіх 
сферах життєдіяльності, чіткої визначеності 
держави у стратегічних пріоритетах і цілях, 
які мають відповідати викликам і загрозам 
сьогодення, її інтеграції у сучасні системи 
міжнародної і регіональної безпеки. Одним з 
пріоритетів національних інтересів є створен-
ня конкурентоспроможної, соціально орієн-
тованої ринкової економіки та забезпечення 
постійного зростання рівня життя і добробу-
ту населення [1], що визначає важливу роль 
економічної безпеки як складової цілісної сис-
теми національної безпеки України. У цьому 
контексті особливо гостро постають питання 
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ства, В. В. Крутовим висвітлено сучасні викли-
ки й загрози економічній діяльності підпри-
ємств, О. М. Литвиновим стосовно зовнішніх 
корупційних загроз безпеці України, Ю. А. Бер-
лач розглядав адміністративно-правовий ме-
ханізм протидії рейдерству та ін., але зазна-
чена політико-економічна ситуація потребує 
додаткового дослідження основних напрямів 
забезпечення національної безпеки України 
та протидії рейдерству. 
Відповідно, метою статті є дослідження 

рейдерства як загрози національній безпеці 
України, встановлення основних напрямків 
протидії рейдерству в Україні, з урахуванням 
змін законодавства та внутрішньої та зовніш-
ньої політики держави, стану економічного й 
соціального розвитку.

Виклад основного матеріалу
За даними рейтингу, складеного на 

основі ноказників за 2017-2018 роки, фахів-
цями Всесвітнього економічного форуму, 
Україна носідає 113 місце у списку країн із 
найвищим рівнем злочинності, який скла-
дається із 137 країн та 81 місце у рейтин-
гу рівня впливу організованої злочинності 
на бізнес [2]. Крім цього, у міжнародному 
рейтингу найбезнечніших для життя країн 
«Global Peace Index», Україна у 2018 році по-
сіла 152 сходинку із 163 можливих. У свою 
чергу, для розуміння масштабів проблеми 
необхідно зазначити, що у 2009, 2010-2013, 
2014, 2015, 2016-2017 роках Україна займа-
ла 118, 120, 144, 152, 156 місця у вказаному 
вище рейтингу відновідно [3]. З 2013 року 
в Україні зафіксовано 1690 рейдерських за-
хоплень, у тому числі 539 - за останні півто-
ра року. Найбільша кількість рейдерських 
атак сталася в 2017 році - 414. Найменша за-
фіксована в 2014 році - 234. Генеральна про-
куратура України відносить до рейдерських 
захоплень правопорушення, які проходять 
за двома статтями кримінального кодексу: 
протидія законній господарській діяльнос-
ті (ст. 206 КК) та протиправне заволодіння 
майном підприємства, установи, організації 
(ст. 206-2 КК). Протидія законній господар-
ській діяльності зустрічається майже у три 
рази частіше [4]. Про масштаб цього явища 
свідчить той факт, що об’єктами атак з боку 
рейдерів вже стали великі компанії, а також 

підприємства, де контрольний пакет акцій 
належить державі.
Наведені вище показники зумовлюють 

актуальність розгляду рейдерства як суттєвої 
загрози національній безпеці у внутрішньо-
політичній, соціально-економічній та інфор-
маційній сферах.
Суспільна небезпека рейдерства проявля-

ється у підриві економічної безпеки держави, 
негативному впливі на міжнародний імідж 
країни, зниження її інвестиційної привабли-
вості, оскільки динаміка закордонного інвес-
тування в економіку України визначається 
насамперед такими факторами, як внутрішня 
політична стабільність, характер і темпи здій-
снення ринкових реформ, сприятливі зовніш-
ньоекономічні умови, стабільність економіч-
ного законодавства, гарантії недоторканості 
приватної власності та закордонних вкладень 
тощо.
У більшості випадків науковці розгляда-

ють рейдерство як систематичну недружню 
діяльність суб’єктів господарювання, спря-
мована на несилове (або силове) отримання 
контролю над активами інших суб’єктів еко-
номічної діяльності всупереч їх волі як закон-
ними, так і незаконними методами із завдан-
ням їм економічних та інших видів збитків, 
що здійснюється з використанням недостат-
ності правової бази, шляхом ініціювання біз-
нес-конфліктів та з корупційним використан-
ням адміністративних та силових ресурсів [5, 
с.80-84]. Бердач Ю А. визначає рейдерство 
як процес одержання контролю над підпри-
ємством ( чи його майном) всупереч волі за-
конного власника/власників, що здійснюється 
вчиненням протиправних дій з метою швид-
кого перепродажу об’єкта рейдерського на-
паду чи подальшого управління ним [6, с.12].
Крім цього, рейдерство можна розглядати 

як одну із форм реалізації недружніх злиттів і 
поглинань, яка характеризується застосуван-
ням неправомірних засобів та методів впливу 
на компанію. Вітчизняні і зарубіжні науковці 
поділяють злиття і поглинанні на два основні 
види: дружні (добровільні) та недружні (воро-
жі). При всьому цьому вітчизняні правники 
часто змішують поняття «недружнє погли-
нання (придбання)» і «поглинання із застосу-
ванням незаконних методів». Слід відмітити, 
що далеко не кожне недружнє поглинання 
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носить незаконний характер. Поглинання 
набуває кримінально-правового забарвлення 
лише тоді, коли у конкретному прояві недруж-
нього поглинання додатково з’являються ще 
й ознаки незаконного поглинання. І.М. Зеле-
ниця зазначає, що за своєю юридичною при-
родою недружнє поглинання може мати як 
законний (із застосуванням легальних методів 
набуття контролю над суб’єктом господарю-
вання), так і незаконний характер (у випад-
ку застосування силових заходів захоплення 
майнових комплексів підприємств, окремих 
видів майна тощо). Таким чином, за формою 
зовнішнього вираження недружні поглинан-
ня можна розділити на правові та неправові 
[7, с. 146-147.].
За результатами матеріалів Комітету з 

питань законодавчого забезпечення право-
охоронної діяльності, рейдерство визначе-
но одним із видів організованої злочинної 
діяльності, що передбачає вчинення низки 
злочинів, пов’язаних спільним умислом на 
протиправне захоплення чужої власності, по-
єднане з використанням неправосудних су-
дових рішень та корупції у правоохоронних 
органах. Це, насамперед, злочини загально-
кримінальної спрямованості (шахрайство, 
грабіж, підробка документів тощо), службові 
злочини (зловживання владою або службовим 
становищем, перевищення службових повно-
важень, хабарництво тощо), злочини проти 
правосуддя (постановлення завідомо непра-
восудного рішення, ухвали або постанови, за-
відоме неправдиве показання тощо).
Основною ознакою рейдерства є вчинен-

ня протиправних дій із заволодіння чужою 
власністю під прикриттям зовні законних під-
став:

- вирішення бізнес-конфлікту;
- поновлення порушених прав міноритар-

них акціонерів;
- усунення від керівництва неефективного 

менеджменту тощо. 
Головними ознаками кримінального рей-

дерства в Україні є:
- організований характер рейдерської ді-

яльності;
- забезпечення злочинного результату 

шляхом вчинення низки протиправних діянь 
кримінального характеру (підробка докумен-
тів, хабарництво, застосування фізичного та 

психічного насилля тощо), об’єднаних метою 
заволодіння чужою власністю;

- залучення до рейдерських нападів ко-
румпованих представників органів влади та 
правоохоронних органів;

- використання неправосудних рішень 
суду для юридичного прикриття рейдерсько-
го нападу та отримання можливості розпоря-
джатися чужим майном;

- надзвичайно висока рентабельність рей-
дерської діяльності [8].
Відповідно до інструментів захоплення, 

що використовуються, рейдерів поділяють на 
такі види: 

«Білі рейдери» − ті, які зазвичай діють у 
межах чинного законодавства і використову-
ють для досягнення мети різні маніпуляції з 
акціями і прогалини в корпоративному праві.

«Сірі рейдери» − ті, які застосовують сум-
нівні засоби (наприклад, подвійний реєстр, 
фальсифікацію результатів виборів акціоне-
рів), балансуючи на межі закону.

«Чорні рейдери» − ті, які використовують 
усі інструменти захоплення, включаючи під-
робку документів, реєстрацію компаній на 
підставних осіб, підкуп працівників правоохо-
ронних органів, посадових осіб органів управ-
ління і державних виконавців та насильниць-
кі дії. До таких дій слід віднести, пред’явлення 
сторонніми особами керівництву компанії 
підробленого рішення суду, що зобов’язує 
передати акції неіснуючій особі (фізичній або 
юридичній), за якою, природно, ці акції і ре-
єструються, після чого негайно продаються 
іншій (нефіктивній) особі - добросовісному 
набувачеві акцій. Нерідко «чорні рейдери» за-
стосовують для захоплення підприємства фі-
зичну силу і залякування, залучаючи «бійців» 
із вогнепальною зброєю (таке правопорушен-
ня називають індикатором рейдерства).

«Грінмейлери» (від англ. Greenmail (букв, 
зелена пошта) - корпоративний шантаж) – 
рейдери-шантажисти, які заважають акціо-
нерному товариству вести нормальну госпо-
дарську діяльність. У результаті цього робота 
підприємства паралізується, і воно змушене 
викуповувати акції у таких рейдерів за дуже 
високу ціну [9, с. 39]. Даний вид рейдерства є 
найбільш «необразливим» видом українсько-
го рейдерства (цікаво, що на заході взагалі не 
вважається рейдерством).
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Грінмейл, або корпоративний шантаж, у 
класичному розумінні являє собою комплекс 
різних корпоративних дій, що вживаються 
міноритарним (дрібним) акціонером з метою 
змусити товариство або основних його акці-
онерів придбати акції, що належать цьому 
міноритарію, та за досить високою ціною. Ін-
шими словами, грінмейл є різновидом висо-
коінтелектуального вимагання [10, с. 120].

«Чорні» або «криваві» рейдери – це най-
небезпечніший вид рейдерства. Вони вико-
ристовують усі інструменти для захоплення, 
включаючи і кримінальні: підробка докумен-
тів, реєстрація компаній на підставних осіб, 
підкуп силових структур, чиновників, суддів.
У більш розвинених країнах це робить-

ся іншими способами, шляхом використан-
ня економічних важелів із: аналізу ринку, 
з’ясування кон’юнктури, участі у біржових 
торгах, іграх па ринку цінних паперів і т.п.      
У той час, як у майже всіх пострадянських 
країнах, з особливостями їх правової системи, 
все це відбувається із використанням судів, 
поліції, судових виконавців, за «мовчазної зго-
ди» прокуратури [11, с.8,12].
В Україні чітких меж між вказаними вида-

ми рейдерства немає. Адже, як показує прак-
тика, завершитись «чорним, кривавим рей-
дерством» може і звичайне, нібито законне 
поглинання підприємства. Відсутність чіткого 
поділу легального (дружнього) поглинання 
від явно бандитського захоплення призво-
дить до того, що злочинці уникають кримі-
нальної відповідальності і їх дії не відмежову-
ються від правомірного поглинання.
Основною відмінністю «рейдерства по-

українськи» від зарубіжних аналогів є те, що 
у Європі поглинання компаній зазвичай за-
кінчуються вдосконаленням технологічного 
ланцюга виробництва, підвищенням вартості 
акцій, взагалі є ефективним інструментом у 
системі перерозподілу власності, адже перед-
бачає реструктуризацію підприємства з по-
дальшим його «здоровленням та виведенням 
на якісно повий рівень». У той час, як в Укра-
їні в результаті рейдерських атак наноситься 
значна шкода економіці як окремого підпри-
ємства, так і держави в цілому.
Світова практика країн з розвинутою рин-

ковою економікою свідчить про те, що у тих 
випадках, коли рейдерство в межах закону, 

то це не завдає жодного руйнівного впливу, 
адже злиття і поглинання це нормальні при-
родні процеси, у разі їх чіткого законодавчого 
визначення та, відповідно, регулювання.
За результатами опитування працівни-

ків прокуратури щодо поширеності, динамі-
ки, причин та умов існування «рейдерства» в 
Україні А.М. Орлеан зазначає, що до найбільш 
ефективних засобів протидії «рейдерству» 
опитувані відносять: 39% - суттєве зменшен-
ня рівня корупції в судових і правоохоронних 
органах; 31% - встановлення кримінальної від-
повідальності за такі дії; 16% - удосконалення 
корпоративного законодавства та 14% - вне-
сення до регулятивного законодавства змін, 
які зменшили б ризик недооцінки активів 
підприємства під час продажу [12, с. 42]. Ре-
зультати опитування додатково свідчать про 
необхідність комплексного підходу до вива-
женого вирішення проблеми протиправних 
захоплень підприємств в Україні - одними 
лише кримінально-правовими засобами це 
складне явище навряд чи вдасться подолати.
Рейдерство не тільки сповільнює темпи 

економічних перетворень, створюючи бага-
то нововведень, але й загрожує самому ходу 
реформ, створює серйозні загрози національ-
ній безпеці суспільства і держави. Виходячи з 
цього, в умовах перехідного періоду протидія 
рейдерству повинна здійснюватися на основі 
використання двох прогностичних моделей:
− «силова модель», що має більше підстав 

для реалізації в найближчій перспективі з ме-
тою подолання пікових показників;
− «демократична модель», що має більше 

віддалені перспективи розвитку і реалізації. 
На сучасному етапі перед правоохоронними 
органами України пріоритетним є завдання 
з організації протидії рейдерству, а для цього 
необхідно, перш за все організувати тісну вза-
ємодію між ними, скоординувати їх дії.
Особлива роль держави у протидії рей-

дерству обумовлена самою природою її соці-
ального призначення. Як форма політичної 
організації суспільства, вона має на централь-
ному, регіональному і місцевому рівнях від-
повідні владні повноваження, має у своєму 
розпорядженні соціальні, культурно-виховні, 
примусові, а також інші засоби впливу і несе 
перед громадянами обов’язок надійно захи-
щати їх від протиправних посягань.
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Основними цілями політики в цій області, 
на погляд автора, є:
− чітке визначення пріоритетів і шляхів 

протидії рейдерству і боротьби зі чинністю 
взагалі в сучасних умовах;
− удосконалення законодавства, органі-

зації, засобів і методів протидії, запобігання і 
припинення протиправних діянь, усієї діяль-
ності кримінальної юстиції;
− забезпечення активної, наступальної 

протидії рейдерству, досягнення в рамках пе-
рехідного періоду перелому в ситуації еконо-
мічної безпеки. Виконанню зазначеної мети 
повинні сприяти заходи, спрямовані на: ство-
рення атмосфери суспільної нетерпимості до 
рейдерства, особливо у бізнес середовищі;
− мінімізацію дії криміногенних факторів, 

поступове усунення деяких з них сфери злит-
тя та поглинань компаній;
− припинення зрощування кримінальних 

і владних структур, подальшого розширення і 
консолідації організованої та інших найнебез-
печніших форм прояву злочинності у сфері 
рейдерства;
− недопущення втягування в неї нових 

соціальних груп, витиснення рейдерства зі 
стратегічних галузей економіки;
− зниження рівня корупції і криміналі-

зації економіки; створення надійних засло-
нів ескалації кримінального насильства; об-
меження фонових явищ, які супроводжують 
рейдерство.
Рейдерство як соціально-економічне, сус-

пільно-політичне явище є необов’язковим, 
але природнім продуктом трансформації 
економіки і провокується системними недо-
ліками державної політики у сфері розвитку 
корпоративних відносин, відносин власності 
та захисту приватних інвестицій у корпора-
тивні цінні папери. Зволікання з усуненням 
цих недоліків може загрожувати національній 
економічній безпеці, оскільки рейдерство під-
риває економічно-правовий базис функціону-
вання національної економіки, формує нега-
тивний інвестиційний імідж країни, гальмує 
демократичні перетворення в суспільстві.

Висновки
Таким чином, можна зробити певні ви-

сновки, що на сьогодні існує певна неузгодже-
ність наукових позицій щодо питань про по-

няття, конкретні способи та суб’єктів протидії 
««рейдерству»». Висловлені підходи, з одного 
боку, збільшують коло можливих варіантів 
якщо не подолання, то принаймні мінімізації 
проблеми «рендерства». З іншого боку, розма-
їття точок зору й авторських підходів сигна-
лізують про багатовимірність і високу мінли-
вість проявів цього феномену, його юридично 
визнану нестабільність. Активні наукові по-
шуки у цьому напрямку є позитивними, але 
однак вони симптоматизують про відсутність 
однозначності щодо змісту феномену «рендер-
ства», наділення його чіткими юридичними 
ознаками.
Протиправне захоплення суб’єктів госпо-

дарювання не лише безпосередньо посягає на 
відносини вільної ринкової економіки, а мас 
значно більший масштаб негативного впли-
ву - загрожує національній безпеці держави 
в разі здійснення «рейдерських» захоплень 
підприємств, діяльність яких пов’язана з ви-
рішенням стратегічних питань (наприклад, 
транспортна та енергетична сфери, добуван-
ня корисних копалин). Не варто забувати і 
про постраждалих власників протиправно за-
хоплених суб’єктів господарювання, а також 
про широке коло осіб, соціальна захищеність 
яких істотно знижується внаслідок скорочен-
ня робочих місць, позбавлення можливості 
користуватись товарами і послугами, виро-
бленими на захопленому підприємстві тощо.
Подолання рейдерства є першочерговим 

спільним завданням суспільства, бізнесу і вла-
ди на сучасному етапі економічного розвитку 
України та вимагає здійснення скоординова-
них комплексних заходів усіма гілками дер-
жавної влади - законодавчої, виконавчої, су-
дової. Рішучі невідворотні кроки у подоланні 
цього ганебного явища зумовлюються цивілі-
заційним євроінтеграційним вектором розви-
тку України.
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АНОТАЦІЯ 
У статті досліджено феномен рейдерства 

як загрози національній безпеці України. Ви-
значено ознаки та види рейдерів відповідно 
до інструментів захоплення. Встановлено 
основні напрямки щодо протидії рейдерству в 
Україні, з урахуванням змін законодавства та 
внутрішньої та зовнішньої політики держави, 
стану економічного й соціального розвитку. 
Зроблено висновок, що на сьогодні існує певна 
неузгодженість наукових позицій щодо питань 
про поняття, конкретні способи та суб’єктів 
протидії ««рейдерству»». Висловлені підходи, з 
одного боку, збільшують коло можливих варі-
антів, якщо не подолання, то хоча б мінімі-
зації проявів «рендерства». З іншого боку, роз-
маїття поглядів науковців сигналізують про 
багатовимірність і високу мінливість проявів 
цього феномену, його юридично визнану не-
стабільність. Активні наукові пошуки у цьо-
му напрямку є позитивними, але однак вони 
симптоматизують про відсутність однознач-
ності щодо змісту феномену «рендерства», на-
ділення його чіткими юридичними ознаками. 
Ключові слова: рейдерство, національна 

безпека, злиття та поглинання, економічна 
безпека, злочинність.

SUMMARY 
The author of the article has studied the 

phenomenon of raidership as a threat to the national 
security of Ukraine. The features and types of 
raiders have been determined in accordance with the 
manners of the acquisition by seizure. The author 
has established the main directions of counteracting 
raidership in Ukraine, taking into account the 
amendments in legislation, internal and foreign 
policy of the state, the state of economic and social 
development. It has been concluded that nowadays 
there is a certain inconsistency of scientifi c positions 
on the issues about the concepts, concrete methods 
and subjects of counteraction to “raidership”. These 
approaches, on the one hand, increase the range of 
possible options, if not overcome, at least minimize 
the manifestations of “raidership”. On the other 
hand, the diversity of views of scholars signalize on 
the multidimensionality and high variability of the 
manifestations of this phenomenon, on its legally 
admitted instability. Active scientifi c studies in this 
direction are positive, however they signalize on the 
lack of unambiguousness regarding the content of 
the phenomenon of “raidership”, endowing it with 
clear legal features.
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ÓÑÒÀÍÎÂ ÌÂÑ ÓÊÐÀ¯ÍÈ

В статье, на основе анализа научных 
взглядов ученых, предоставлено авторское 
понимание понятия «методы организации 
деятельности научно-исследовательских экс-
пертно-криминалистических учреждений 
МВД Украины». Определен перечень методов, 
который наиболее содержательно отражает 
все аспекты организации деятельности на-
учно-исследовательских экспертно-кримина-
листических учреждений МВД Украины. От-
мечено, что все указанные методы должны 
использоваться комплексно и обоснованно, с 
учетом специфики правового статуса научно-
исследовательских экспертно-криминалисти-
ческих учреждений МВД Украины
Ключевые слова: методы, методы управ-

ления, организационные методы, научно-ис-
следовательские экспертно-криминалистиче-
ские учреждения.
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діяльність. А тому, на нашу думку, особливої 
актуальності набувають дослідження при-
свячені з’ясуванню методів організації діяль-
ності науково-дослідних експертно-криміналіс-
тичних установ МВС України (НДЕКУ), адже 
саме в методах знаходить своє об’єктивне ві-
дображення те, у який спосіб буде досягнута 
ефективна робота цих установ. 

Стан дослідження
Окремі питання організації діяль-

ності науково-дослідних експертно-кри-
міналістичних установ МВС України в 
різні часи розглядали у своїх наукових 
роботах: С.С. Алексєєв, О.Ф. Андрійко, 
О.М. Бандурка, О.І. Безпалова, Ю.П. Би-
тяк, І.Л. Бородін, А.І. Берлача, Є.Г. Ля-
хов, Г.М. Міньковський, М.Ф. Мусаелян, 
Г.В. Овчіннікова, А.В. Павлінов, В.Є. Пе-
трищев, В.П. Рєвін, І.Л. Трунов, А.Т. Ком-
зюк, О.М. Музичук, О.В. Негодченко, 
В.І. Олефіра, В.Ф.Опришко, М.Ф. Орзіх та 
багато інших. Однак, серед науковців май-
же не приділялась увага питанню методів 
організації діяльності науково-дослідних 
експертно-криміналістичних установ МВС 
України.

Саме тому метою статті є розглянути ме-
тоди організації діяльності науково-дослід-
них експертно-криміналістичних установ 
МВС України.

Постановка проблеми
На сучасному етапі соціально-економіч-

ного та політичного розвитку суспільства, 
зміцнення законності та правопорядку є од-
ним із пріоритетних завдань кожної демо-
кратичної держави. Її вирішення потребує 
не тільки постійної й активної діяльності 
практичних підрозділів з розслідування і 
розкриття злочинів, а також ефективно-
го функціонування підрозділів Експертної 
служби МВС України, одним із яких є на-
уково-дослідні експертно-криміналістичні 
установи МВС України. Однак, якість та 
ефективність роботи цих установ напряму 
залежить від того, як буде організовано їх 
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Виклад основного матеріалу
Виклад основного матеріалу представ-

леної наукової праці необхідно розпочати 
із визначення сутності поняття метод. Так, 
відповідно до Великого тлумачного слов-
ника української мови метод – це прийом 
або система прийомів, що застосовуються 
в якій-небудь галузі діяльності [1, с.663]. З 
точки зору соціології, доводить Г.В. Оси-
пов, існує два визначення, що відобража-
ють сутність методу, а саме: по-перше, ме-
тод – це свідомо і послідовно застосовува-
ний спосіб досягнення мети; а по-друге, 
спосіб пізнання, дослідження явищ при-
роди і суспільства, життя з метою побудо-
ви і обґрунтування системи знання [2]. З 
філософських позицій, метод – це спосіб 
побудування й обґрунтування системи фі-
лософського знання; сукупність прийомів 
та операцій практичного та теоретичного 
освоєння діяльності [3, c. 358].
Метод у найзагальнішому значенні, за-

значає О.Г. Данильян, - це певний спосіб 
дослідження якоїсь проблеми чи завдання, 
тобто метод являє собою систему правил, 
принципів і прийомів підходу до вивчення 
явищ і закономірностей розвитку природи, 
суспільства і мислення або практичної пе-
ретворюючої діяльності людини [4]. Метод, 
на переконання С.П. Щерби, (у тій або ін-
шій формі) зводиться до сукупності певних 
правил, прийомів, способів, норм пізнання 
та діяльності. Він є системою принципів, 
вимог, які орієнтують суб’єкта на вирішен-
ня конкретного завдання, досягнення ре-
зультатів у певній сфері діяльності. Метод 
дисциплінує пошук істини, дає змогу зеко-
номити сили і час, рухатися до мети найко-
ротшим шляхом, регулюючи пізнавальну та 
інші форми діяльності людини [5]. Досить 
розгорнуте визначення поняття «метод» на-
дає В. С. Зеленецький. Відповідно до точ-
ки зору автора, під методами слід розуміти 
сукупність взаємопов’язаних правил, техно-
логічних прийомів і наукових положень, які 
визначають оптимальні шляхи та способи 
реалізації пізнання й перетворення дійснос-
ті. За думкою вченого, відповідні методи 
можуть бути реалізовані лише за допомогою 
конкретних дій, тобто тактичних прийомів 
їх реалізації [6, с. 213]. 

Таким чином, у загальному розумінні 
метод - це сукупність способів та прийомів, 
які використовують особи для досягнення 
кінцевої мети. В контексті представленої на-
укової роботи під методами слід розуміти су-
купність законодавчо визначених прийомів 
та способів, які використовують уповноваже-
ні суб’єкти з метою належної організації ді-
яльності науково-дослідних експертно-кри-
міналістичних установ МВС України. Варто 
зазначити, що сучасна система методів є до-
сить розгалуженою, як і правовідносини, які 
упорядковуються шляхом їх використання. 
Зазначене, у свою чергу, обумовлює велику 
кількість підходів до класифікації цих ме-
тодів. Однак, проаналізувавши положення 
чинного законодавства України, що визна-
чає організаційні засади діяльності науко-
во-дослідних експертно-криміналістичних 
установ МВС України, вважаємо, що методи 
організації діяльності вказаних установ най-
більш доцільно поділити на дві групи: 1) за-
гальні методи управління, тобто методи, які 
використовуються для упорядкування будь-
яких правовідносин та які передбачають 
існування впливу суб’єктів управління на 
відповідні об’єкти; 2) організаційні методи – 
це спеціальні методи, які спрямовані безпо-
середньо на організацію діяльності якогось 
суб’єкта, в тому числі і науково-дослідних 
експертно-криміналістичних установ МВС 
України.
Так, О.М. Бандурка зазначає, що методи 

управління — це юридичний інструмента-
рій, що впливає на характер і прояви вольо-
вої поведінки людей у суспільній організа-
ції. Існує визначення методів управління 
як сукупності прийомів, операцій і проце-
дур підготовки та прийняття, організації та 
контролю виконання управлінських рішень, 
які приймаються учасниками управлінсько-
го процесу [7, с. 5]. Ю.М. Козлов визначає 
метод управління як засоби і прийоми без-
посереднього управлінського впливу вико-
навчих органів (посадових осіб) на керова-
ні об’єкти ( на керуючих) [9, с. 283]. Варто 
погодитись із точкою зору В.К. Колпакова, 
який доводить, що методи управління - це 
різні способи, прийоми та засоби цілеспря-
мованого, організуючого впливу суб’єктів 
управління на об’єкти, які віднесені до їх 
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ведення [9, с.184]. На наше переконання, 
можна виділити наступні загальні методи 
організації діяльності науково-дослідних 
експертно-криміналістичних установ МВС 
України:

- імперативний метод. Це метод вла-
ди-підпорядкування, який діє за принци-
пом субординації, підпорядкування одних 
суб’єктів іншим. При застосуванні цього 
методу будується вертикаль підпорядкова-
них і підлеглих суб’єктів. Він зазвичай за-
стосовується при заборонах, зобов’язаннях, 
покараннях [10, с.17]. Отже, застосування 
імперативного методу при організації ді-
яльності науково-дослідних експертно-
криміналістичних установ МВС України є 
необхідністю. Зазначене, у першу чергу, 
пояснюється тим, що НДЕКУ обов’язково 
мають узгоджувати свою діяльність із Екс-
пертною службою Міністерства внутрішніх 
справ України; 

- метод примусу. Примус – це метод 
управління, що ґрунтується на авторите-
ті держави і силі закону, спрямований на 
суб’єкт і об’єкт управління, з метою досяг-
нення встановлених параметрів діяльності, 
вироблення певних форм поведінки та під-
тримання суспільної дисципліни [11, c.406]. 
Отже, примус представляє собою спосіб 
впливу, який обмежений у галузі свого 
можливого застосування, оскільки ініціатор 
впливу повинен мати важелі тиску на адре-
сата [12, с. 46]. Таким чином, саме примус 
дозволяє суб’єктам управління вплинути 
на діяльність науково-дослідних експертно-
криміналістичних установ МВС України. А 
відтак, можна говорити про те, що без по-
дібного впливу належна організація роботи 
будь-якої організації є неможливою. Зазна-
чене є актуальним і в контексті представле-
ної проблематики; 

- метод переконання. С.Т. Гончарук 
вважає, що метод переконання — це такий 
спосіб цілеспрямованого впливу на свідо-
мість і поведінку учасників управлінських 
відносин, який проявляється в комплексі 
роз’яснювальних, рекомендаційних, вихов-
них та заохочувальних заходів, що застосо-
вуються з метою забезпечення правомірнос-
ті їхньої поведінки, підвищення їхньої пра-
восвідомості та законослухняності, зміцнен-

ню дисципліни, соціальної організованості, 
а також із метою профілактики правопору-
шень [1, с.82].
Таким чином, вказані вище методи 

управління є базовими, тобто такими, що 
застосовуються для здійснення управління у 
будь-якій сфері суспільних відносин, однак 
вони не повністю відображають усіх особли-
востей організації діяльності науково-до-
слідних експертно-криміналістичних уста-
нов МВС України. Саме тому далі розгля-
немо організаційні методи. Так, В.С. Чет-
вериков та В.В. Четвериков вважають, що 
організаційні методи – це способи впливу на 
структуру системи, її внутрішню організацію 
з метою забезпечення найбільш ефективно-
го її функціонування [13, с. 45]. О.Ф. Скакун 
стверджує, що організаційні методи явля-
ють собою засоби, прийоми та способи, за 
допомогою яких здійснюються відповідні 
форми організаційної діяльності держави. 
Серед організаційних методів вчена на-
зиває названі: програмування, досліджен-
ня, прогнозування, оперативний аналіз 
тощо [14, с. 79-80]. У трудовому праві, зазна-
чає В.В. Жернаков, сутність організаційних 
методів полягає у вдосконаленні організації 
виробництва в частині управління персона-
лом, яке є складовою частиною управління 
підприємством і має бути спрямовано на 
задоволення як потреб підприємства, так 
і інтересів його працівників і суспільства 
в цілому. Праця може бути ефективною в 
комплексі з належною організацією вироб-
ництва та управління [15, с. 326, 327]. Та-
ким чином, використання організаційних 
методів дозволяє упорядкувати не лише 
діяльність підпорядкованого об’єкта, а й ді-
яльність суб’єкта управління. Характерною 
особливістю вказаних методів є те, що вони 
не закріплюються на законодавчому рівні, 
а як правило, базуються на практичних на-
вичках управлінця. Варто підкреслити, що, 
незважаючи на законодавчу неврегульова-
ність, використання цих методів також має 
певні обмеження. Отже, проаналізувавши 
норми чинного законодавства України та 
наукові погляди вчених, ми виділили на-
ступні спеціальні (організаційні) методи ді-
яльності науково-дослідних експертно-кри-
міналістичних установ МВС України:
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- метод планування. У загальному розу-
мінні планування – це визначення напрям-
ків, пропорцій, темпів, кількісних та якісних 
показників розвитку тих чи інших процесів 
у системі державного управління, зокрема, 
реалізації державних функцій. Крім того, 
це – розробка цілей, завдань, напрямків 
розвитку, реформи державної діяльності та 
державного управління [16, с. 29]. Таким 
чином, під плануванням діяльності науко-
во-дослідних експертно-криміналістичних 
установ МВС України слід розуміти вирі-
шення питань про послідовність і терміни 
виконання комплексу або окремих видів 
робіт з урахуванням наявних можливостей 
(штатних, матеріальних та ін.) з метою до-
сягнення бажаного результату;

- метод організації виконання рішень. 
Зміст вказаного методу полягає у здійснен-
ні низки організаційно-правових заходів, 
спрямованих на безумовне втілення в життя 
прийнятих управлінських рішень. Перш за 
все рішення має бути доведене до виконав-
ців, які отримують чітку інформацію про те, 
хто, де, коли і якими засобами має викону-
вати прийняте рішення. Найважливіше за-
вдання посадових осіб при цьому полягає 
у подоланні об’єктивних та суб’єктивних 
перепон і створенні умов для оптимальної 
реалізації рішення. Для цього поряд з ме-
тодами прямого впливу використовуються 
заходи матеріального стимулювання пра-
цівників, вплив шляхом авторитету, переко-
нання і т.д. Важливою складовою організа-
ції виконання рішень є їх юридичне, матері-
ально-фінансове та організаційно-технічне 
забезпечення [17];

- контроль за виконанням прийнятих 
рішень. Контроль, доводить Ю.М. Старі-
лов, - це встановлення відповідності або 
невідповідності фактичного стану системи 
державного управління та її структури не-
обхідному стандарту і рівню, вивчення та 
оцінка результатів загального функціону-
вання державних органів, а також конкрет-
них дій суб’єктів управління; встановлення 
співвідношення планованого і зробленого 
в системі державного управління [18, с. 40-
41]. Контрольна діяльність здійснюється 
шляхом проведення перевірок, планових і 
позапланових ревізій, обстежень, заслухову-

вання звітів і доповідей, здійснення рейдів, 
оглядів, вивчення матеріалів по скаргах і 
заявах громадян тощо [17]. Отже, здійснен-
ня контролю дозволяє виявити проблеми 
в діяльності науково-дослідних експертно-
криміналістичних установ МВС України, 
на основі чого вбачається можливим при-
йняти відповідне управлінське рішення.-
А відтак, можна констатувати, що контроль 
є невід’ємною складовою організації діяль-
ності цих суб’єктів;

- метод інформаційного забезпечення. 
Інформаційне забезпечення - це сукупність 
процесів збору, обробки, зберігання, аналі-
зу та видачі інформації, необхідної для за-
безпечення управлінської діяльності та тех-
нологічних процесів [19]. Варто погодитись 
із точкою зору Н.І. Суліки, який зазначає, 
що вдало побудоване інформаційне забезпе-
чення – це важлива умова функціонування 
організації, передумова її необхідної гнуч-
кості, здатності швидко реагувати на змі-
ни у зовнішньому середовищі [20, с. 192]. 
Зміст методу інформаційного забезпечення 
передбачає такі складові: види інформації, 
необхідної для нормальної життєдіяльнос-
ті місцевої ради та її виконавчих органів, 
організація потоків інформації до суб’єктів, 
які її використовують, система носіїв інфор-
мації, засоби та способи одержання, оброб-
ки інформації, засоби, способи зберігання 
інформації [21]. Таким чином, у контексті 
представленої у роботі проблематики ме-
тод інформаційного забезпечення полягає у 
тому, щоб забезпечити належний обмін ін-
формацією між усіма суб’єктами відповідних 
правовідносин, адже без обміну інформації 
організація діяльності науково-дослідних 
експертно-криміналістичних установ МВС 
України є неможливою;

- метод координації. Зміст цього мето-
ду полягає у забезпеченні узгодженості в 
роботі діяльності між науково-дослідними 
експертно-криміналістичними установами 
МВС України шляхом встановлення раці-
ональних зв’язків (комунікацій) між ними. 
За допомогою методу координації встанов-
люється більш тісна взаємодія між різними 
установами та суб’єктами. Крім того, таким 
чином здійснюється маневрування наявни-
ми ресурсами, забезпечується єдність і по-
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годження всіх стадій процесу управління, а 
також кооперація дій керівників [17];

- методи стимулювання діяльності на-
уково-дослідних експертно-криміналістич-
них установ МВС України. У загальному ро-
зумінні стимулювання – це вплив суб’єктів 
(посадової особи, органу) на потреби, інте-
реси, на свідомість, волю працівників вка-
заних установ, а відповідно, на результати 
його управлінської праці, державно-службо-
вої діяльності [22, с.418]. Таким чином, саме 
стимулювання дозволяє організувати діяль-
ність так, щоб усі працівники прагнули яко-
мога ефективніше виконувати свою роботу, 
зазначене, у свою чергу, позитивним чином 
повинно відобразитись на діяльності науко-
во-дослідних експертно-криміналістичних 
установ МВС України.

Висновок
Завершуючи представлене наукове до-

слідження хотілося б відмітити, що визна-
чений нами перелік методів організації 
діяльності науково-дослідних експертно-
криміналістичних установ МВС України не 
претендує на вичерпність. Однак, на нашу 
думку, саме вони найбільш змістовно відо-
бражають усі аспекти організації та функ-
ціонування вказаних суб’єктів. Варто під-
креслити, що всі розглянуті методи повинні 
використовуватись комплексно та обґрунто-
вано, з урахуванням специфіки правового 
статусу науково-дослідних експертно-кримі-
налістичних установ МВС України. 
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АНОТАЦІЯ 
У статті на основі аналізу наукових по-

глядів учених надано авторське розуміння 
поняття «методи організації діяльності на-
уково-дослідних експертно-криміналістичних 
установ МВС України». Визначено перелік ме-
тодів, які найбільш змістовно відображають 
усі аспекти організації діяльності науково-до-
слідних експертно-криміналістичних установ 
МВС України. Зазначено, що всі вказані ме-
тоди повинні використовуватись комплексно 
та обґрунтовано, з урахуванням специфіки 
правового статусу науково-дослідних експерт-
но-криміналістичних установ МВС України
Ключові слова: методи, методи управлін-

ня, організаційні методи, науково-дослідні екс-
пертно-криміналістичні установи.

SUMMARY 
In the article, based on the analysis of scientifi c 

views of scientists provided author’s understanding 
of the concept of “methods of organizing the 
activities of scientifi c-research expert-forensic 
institutions of the Ministry of Internal Affairs of 
Ukraine.” The list of methods that most refl ects all 
aspects of the organization of activity of scientifi c-
research expert-forensic institutions of the Ministry 
of Internal Affairs of Ukraine. It is noted that all of 
the above methods should be used in a complex and 
reasoned manner, taking into account the specifi cs 
of the legal status of the research and expert-forensic 
institutions of the Ministry of Internal Affairs of 
Ukraine.

I would like to note that the list of methods 
for organizing the activities of scientifi c-
research forensic institutions of the Ministry of 
Internal Affairs of Ukraine does not claim to be 
exhaustive. However, in our opinion, they are 
the most meaningful refl ection of all aspects of 
the organization and operation of these subjects. 
It should be emphasized that all the methods 
considered should be used in a comprehensive 
and substantiated way, taking into account the 
specifi city of the legal status of the research-based 
expert-forensic institutions of the Ministry of 
Internal Affairs of Ukraine.

At the current stage of socio-economic and 
political development of society, the strengthening 
of the rule of law and law is one of the priorities 
of each democratic state. Its solution requires not 
only constant and active activity of the practical 
units for investigation and disclosure of crimes, 
but also the effective functioning of the units of the 
Expert Service of the Ministry of Internal Affairs 
of Ukraine, one of which is the research and expert-
forensic institutions of the Ministry of Internal 
Affairs of Ukraine.

That is why the purpose of the article is: to 
consider the methods of organizing the activities of 
scientifi c-research expert-forensic institutions of the 
Ministry of Internal Affairs of Ukraine.

Keywords: methods, methods of management, 
organizational methods, scientifi c-research expert-
forensic institutions.

посібник для  юрид. вузів і фак. – Х.: Наці-
ональна юридична академія України ім.-
Я. Мудрого, 2002. – 196 с.

17. Ярмиш О.Н., Серьогін В.О. Держав-
не  будівництво та місцеве самоврядування в 
Україні: Підручник. – Харків: Вид-во Націо-
наль-ного ун-ту внутр. справ, 2002. – 653 c.

18. Бахрах Д. Н. Административное 
право : учебник  / Д. Н. Бахрах, Б. В. Рос-
синский, Ю. Н. Старилов. — 3-е изд., пере-
смотр. и доп. — М.  : Норма, 2008. — 816 с.

19. Астахова Н.І. Менеджмент: підруч-
ник для прикладного бакалаврату / під заг. 
ред. Н. І. Астахової, Р. В. Москвітіна. - М: 
Видавництво Юрайт, 2014. 422 с.

20. Сулік Н. І. Інформаційна система як 
організаційний ресурс інформаційного за-
безпечення організацій / Н. І. Сулік // Акту-
альні проблеми міжнародних відносин. – К., 
2003. – Вип. 41, ч. 2. – С. 192–197

21. Основин В.С. Городской Совет – ор-
ган социального управления. — М.: Юрид. 
лит., 1983. – С. 35.

22. Старилов Ю. Н. Служебное право : 
учебник / Ю. Н. Старилов. – М. : БЕК, 1996. 
– 698 с.



103

Ìàì÷óð Ë.Î. - Âçàºìîä³ÿ ó ñôåð³ ïðàâîîõîðîííî¿ ä³ÿëüíîñò³...

ÂÇÀªÌÎÄ²ß Ó ÑÔÅÐ² ÏÐÀÂÎÎÕÎÐÎÍÍÎ¯ 
Ä²ßËÜÍÎÑÒ²: ÊÐÈÒÈ×ÍÈÉ ÀÍÀË²Ç ÏÐÎÁËÅÌÈ 

ÂÈÇÍÀ×ÅÍÍß ÑÓÁ’ªÊÒÍÎÃÎ ÑÊËÀÄÓ Â 
ÇÀÊÎÍÎÄÀÂÑÒÂ² ÓÊÐÀ¯ÍÈ

В статье автором проведен анализ вопро-
са нормопроектирования дефиниции «право-
охранительные органы», определено основные 
проблемы в данной сфере, которые существо-
вали в предыдущие годы, а также имеющиеся 
в положениях действующего законодатель-
ства Украины. Автор обобщил подходы, кото-
рые использовались при определении термина 
«правоохранительные органы», и установил 
их недостатки. Среди прочего, предложены 
возможные вопросы, на которые необходи-
мо дать ответ при формулировании законо-
дательного термина «правоохранительные 
функции». По результатам исследования, 
автор обобщил подходы по отнесению органа 
власти к категории правоохранительным.
Ключевые слова: правоохранительные 

органы, военное формирование с правоохра-
нительными функциями, правоохранитель-
ный орган специального назначения, государ-
ственный орган специального назначения с 
правоохранительными функциями, органы 
государственной власти, сопровождающие 
правоохранительную деятельность.

 ÌÀÌ×ÓÐ Ë³ä³ÿ Îëåêñàíäð³âíà - çäîáóâà÷ Âèùîãî íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó 
«Â³äêðèòèé ì³æíàðîäíèé óí³âåðñèòåò ðîçâèòêó ëþäèíè «Óêðà¿íà»

єдиного централізованого каналу міжвідом-
чого обміну інформацією; невизначеність 
правоохоронних повноважень, їх дублюван-
ня; низький рівень міжвідомчого правового 
забезпечення напрямків правоохоронної ді-
яльності; слабка координаційна система між 
центральним та місцевим рівнем; високий 
рівень плинності кадрів правоохоронних 
органів тощо. Наразі актуальність підняття 
проблеми встановлення змісту та суб’єктів 
правоохоронної діяльності в адміністратив-
но-правовій науці пояснюється відсутністю 
єдиного підходу до їх визначення, конфлік-
тність змісту ознак «правоохоронний орган» 
та його часта модифікація в законодавстві та 
нормативно-правових актах України. 

Мета дослідження
Одним із ключових стратегічних завдань 

щодо удосконалення відносин між органа-
ми, які здійснюють правоохоронні функції, 
є встановлення інфраструктури правоохо-
ронних органів та чітких критеріїв їх визна-
чення шляхом аналізу норм законів та нор-
мативно-правових актів України. 

Виклад основного матеріалу
Якщо звернути увагу на зміст терміну 

«правоохоронні органи» в ч. 1 ст. 2 Закону 
України «Про державний захист працівни-
ків суду і правоохоронних органів», яке, на 
наш погляд, має найбільш загальний ха-
рактер, то до їх переліку законодавцем від-
несено органи прокуратури, Національної 
поліції, служби безпеки, Військової служби 

Постановка проблеми
Незважаючи на те, що суттєві реформи у 

сфері правоохоронної діяльності вже відбу-
лися в Україні за кращими європейськими 
стандартами, в системі взаємодії правоохо-
ронних органів виникають складнощі на-
віть на інституційному рівні. Про це свідчать 
системні організаційно-правові проблеми, 
які виникають на всіх стадіях управлінсько-
го та правоохоронного процесу: відсутність 
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правопорядку у Збройних Силах України, 
Національне антикорупційне бюро Украї-
ни, органи охорони державного кордону, 
органи доходів і зборів, органи і установи  
виконання покарань, слідчі ізолятори, орга-
ни державного фінансового контролю, ри-
боохорони, державної лісової охорони, інші 
органи, які здійснюють правозастосовні або 
правоохоронні функції [4]1. 
Загалом обраний законодавцем підхід у 

ч. 1 ст. 2 Закону України «Про державний 
захист працівників суду і правоохоронних 
органів» складається із двох частин: перша 
прямо перераховує правоохоронні органи, 
а друга – встановлює ознаки, при наявності 
яких орган державної влади може бути від-
несений до правоохоронних. Розміркову-
ючи над першою частиною змісту терміну, 
незрозумілим є невіднесення до переліку 
органів Державного бюро розслідувань, які 
згідно з ч. 1 ст. 1 Закону України «Про Дер-
жавне бюро розслідувань» є централь ним 
органом виконавчої влади, що здійснюють 
правоохоронну діяльність [3]. Більше того, за-
значений Закон встановлює поширеність 
дії цивільного контролю за діяльністю Дер-
жавного бюро розслідувань, який, аналогіч-
но із іншими правоохоронними органам, 
здійснюється в порядку, визначеному Кон-
ституцією України та законодавством про 
демократичний цивільний контроль право-
охоронними органами держави [3]. 

 До речі, у нечинному Законі України 
«Про демократичний цивільний контроль 
над Воєнною організацією і правоохоронни-
ми органами держави» від 19.06.2003 № 975-
IV застосовано просту методологію, за якою 
правоохоронними органами були держав-
ні органи, які відповідно до законодавства 
здійснюють правозастосовні або правоохо-

1 Доцільно зазначити, що в попередній редакції 
Закону України «Про державний захист працівни-
ків суду і правоохоронних органів» від 19.11.2012, 
перелік правоохоронних органів був іншим та 
включав: органи  прокуратури,  внутрішніх справ,  
служби  безпеки, Військової служби правопорядку 
у Збройних Силах України, митні органи, органи 
охорони державного кордону, органи  державної  
податкової  служби, органи і установи виконан-
ня покарань, слідчі ізолятори, органи державної 
контрольно-ревізійної служби,  рибоохорони,  дер-
жавної лісової охорони.

ронні функції [2] без виокремлення перелі-
ку. 

 У відомчому нормативному регулю-
ванні теж неодноразово встановлювались 
переліки правоохоронних органів. Так, ор-
гани прокуратури, Міністерства внутрішніх 
справ, Служби безпеки України та підроз-
діли податкової міліції органів державної 
податкової служби входили до переліку 
правоохоронних органів згідно зі Стандар-
том державного фінансового контролю за 
використанням бюджетних коштів, держав-
ного і комунального майна, затвердженого 
Наказом Головного контрольно-ревізійного 
управління України від 13.07.2004  № 185 
[8].
І знову ж таки, відмінний перелік міс-

тився в Інструкції про порядок проведення 
контрольних заходів контрольно-ревізій-
ним сектором Державної судової адміні-
страції України від 04.02.2005 № 11 (органи 
прокуратури, внутрішніх справ, служби без-
пеки, підрозділи податкової міліції [6]).
Некоректним слід вважати підхід до 

визначення кола правоохоронних орга-
нів, у якому зміст терміну дублюється або 
є співзвучним із самою дефініцією. Як при-
клад, у Договорі про порядок перебування 
та взаємодії співробітників правоохорон-
них органів на територіях держав – учас-
ниць Співдружності Незалежних Держав 
від 04.06.1999 термін «державні правоохо-
ронні органи» визначено як органи, які від-
повідно до національного законодавства, 
міжнародних договорів приймають рішен-
ня про порядок перебування і взаємодії 
співробітників правоохоронних органів на 
територіях СНД [1]. Аналогічний нормо-
проектний підхід застосовано в Порядку 
проведення інспектування Державною ау-
диторською службою, її міжрегіональними 
територіальними органами від 20.04.2006 
№ 550 (зі змінами і доповненнями), за яким 
правоохоронні органи характеризувались 
як органи прокуратури, служби безпеки, 
Національної поліції, підрозділи податкової 
міліції ДФС, Національного антикорупцій-
ного бюро та інші утворені відповідно до 
законодавства органи, які здійснюють пра-
воохоронні функції [7]. Якщо вдаватися до 
вжиття означення «правоохоронна функ-
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ція», то доцільним є розкриття її окремої де-
фініції у тому ж самому нормативному акті, 
або ж у законі. При цьому зміст потребує 
відповідей на наступні питання: 

- предмет, межі, способи та методи ре-
алізації правоохоронної функції;

- повноваження, які необхідно вважа-
ти правоохоронними, критерії віднесення 
компетенційної діяльності до категорії пра-
воохоронної;

- види правоохоронних процедур 
(ознаки правоохоронного процесу);

- суб’єкти нагляду і контролю за пра-
воохоронною діяльністю тощо.
Суттєвим чином на інфраструктуру пра-

воохоронних органів вплинули антикоруп-
ційна, безпекова реформи, а також реформа 
органів прокуратури (в частині ліквідації 
слідчих функцій). Пакетом антикорупційно-
го законодавства 2014-2015 рр. на виконан-
ня вимог ЄС щодо лібералізації безвізового 
режиму та впровадження кращих практик 
протидії корупції, в Україні було створе-
но ряд нових органів влади: Національне 
агентство України з питань запобігання ко-
рупції (далі – НАЗК), Національне антико-
рупційне бюро України (далі – НАБУ), Наці-
ональне агентство з питань виявлення, роз-
шуку та управління активами, одержаними 
від корупційних та інших злочинів (далі 
– АРМА). Серед них, НАБУ як випливає із 
Закону України «Про Національне антико-
рупційне бюро України», є правоохоронним 
органом, на який покладається попереджен-
ня, виявлення, припинення, розслідування 
та розкриття корупційних правопорушень, 
віднесених до його підслідності, а також за-
побігання вчиненню нових [10]. Незважаю-
чи на те, що НАЗК та АРМА прямо не на-
лежить до правоохоронних органів, їм влас-
тиві повноваження, які супроводжуються 
антикорупційною правоохоронною діяль-
ності. Наприклад, АРМА в процесі реаліза-
ції державної політики у сфері виявлення та 
розшуку активів, на які може бути накладе-
но арешт у кримінальному провадженні, та 
управління ними [9], на звернення органу 
досудового розслідування, прокуратури або 
суду чи іноземної юрисдикції в рамках між-
народних договорів – проводить діяльність, 
що окреслена завданнями кримінального 

процесу та, свого роду, є «сервісною» для ці-
лей правоохоронних органів і кримінально-
го процесу в цілому. 
НАЗК у межах своєї антикорупційної 

компетенції координує діяльності уповно-
важених підрозділів (уповноважених осіб) 
з питань запобігання та виявлення коруп-
ції, у тому числі правоохоронних; виявляє 
факти корупції за результатами перевірки 
декларацій та у разі встановлення ознак 
злочинів, передає зібрані матеріали до орга-
нів досудового розслідування для відкриття 
кримінального провадження [5]. Окрім цьо-
го, для НАЗК властиві характерні, як для 
правоохоронного органу, повноваження із 
складання протоколів про адміністративні 
правопорушення, віднесені законом до його 
компетенції, а також НАЗК уповноважене 
на застосування передбачених законом за-
ходів забезпечення провадження у справах 
про адміністративні правопорушення [5].
Особливим чином сутність та характер 

класифікації суб’єктів правоохоронної ді-
яльності визначений у Законі України «Про 
національну безпеку України» (далі – За-
кон). Так, у ряді статей Закону зустрічаєть-
ся класифікація правоохоронних органів на 
державні органи спеціального призначен-
ня з правоохоронними функціями,  право-
охоронні органи спеціального призначення 
[11]. Цікаво, що всі ці названі ти пи держав-
них органів із правоохоронними функціями 
разом із іншими органами влади Закон від-
носить до сектору оборони та безпеки, сил 
безпеки та сил оборони (п. 16-18 ч. 1. ст. 1) 
[11]. З числа деяких органів влади, у Законі 
міститься чітке присвоєння ознаки право-
охоронного органу із спеціальним статусом:

- Національній гвардії України як вій-
ськового формування з правоохоронними 
функціями;

- Державній прикордонній службі 
України як правоохоронного органу спеці-
ального призначення;

- Службі безпеки України як держав-
ного органу спеціального призначення з 
правоохоронними функціями [11].
Зважаючи на те, що Закон допускає іс-

нування правоохоронних органів без спеці-
ального статусу, відсутність їх дефініції може 
бути обґрунтовано тим, що у сфері забезпе-
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чення безпеки таким правоохоронним орга-
нам належать опосередковані повноважен-
ня, або така компетенційна діяльність лише 
частково охоплюється метою забезпечення 
національної безпеки. До речі, схожий ме-
тод законодавчої техніки знайшов своє за-
стосування у визначенні переліку спеціаль-
но уповноважених суб’єктів у сфері протидії 
корупції (ч. 1 ст. 1 Закону України «Про за-
побігання корупції»).
Якщо міркувати в аспекті системності 

загальнодержавної правоохоронної інфра-
структури, то має право на існування ме-
тод класифікації та визначення суб’єктів 
правоохоронної діяльності не в Законі про 
правоохоронні органи, а в правових актах 
з питань регулювання окремих сфер еконо-
мічної, соціальної, правової життєдіяльності 
держави та суспільства. При цьому, крите-
рієм доцільності існування правоохоронної 
інституції може бути її необхідність для за-
безпечення демократичних принципів та 
цінностей правової держави. Наприклад, 
у Податковому кодексі України може мати 
місце перелік правоохоронних органів, 
уповноважених на реалізацію правоохо-
ронних чи правозастосовних функцій. Такі 
органи спрямовуватимуть свою діяльність 
на забезпечення, підтримку законності ви-
конання основоположного конституційно-
го обов’язку зі сплати податків, зборів та 
митних платежів, забезпечення публічного 
інтересу держави та приватних інтересів фі-
зичних та юридичних осіб.

Висновки
Отже, аналіз правових актів у сфері ді-

яльності правоохоронних органів свідчить 
про відсутність єдиної концепції визначення 
суб’єктного складу правоохоронних органів 
та їх місця (ролі) у правоохоронній взаємо-
дії. Можна виокремити наступні підходи, 
які існували та наразі діють при віднесенні 
органу влади до категорії правоохоронного: 

- простий – визначення кола суб’єктів, 
які прямо належать до правоохоронних ор-
ганів; 

- простий комбінований – визначення 
кола суб’єктів, які прямо відносяться до пра-
воохоронних органів, а також встановлення 
критерію належності до реалізації право-
охоронних та правозастосовних функцій;

- складний (сучасний підхід) полягає в 
умовному поділі правоохоронних органів на 
«класичні», та тих, які опосередковано вико-
нують правоохоронні функції або супрово-
джують правоохоронну діяльність. Іншим 
прикладом складного підходу є виокрем-
лення суб’єктів правоохоронної діяльності в 
залежності від сфери відносин, яка регулю-
ється.
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АНОТАЦІЯ 
У статті автором проведено аналіз пи-

тання нормопроектування дефініції «право-
охоронні органи», визначено основні проблеми 
у даній сфері, які існували в попередні роки, а 
також наявні в положеннях чинного законо-
давства України. Автор узагальнив підходи, 
що використовувались при визначенні термі-
ну «правоохоронні органи» та встановив їх не-
доліки. Серед іншого, запропоновані можливі 
питання, на які необхідно дати відповідь при 
визначені законодавчого терміну «правоохо-
ронні функції». За результатами досліджен-
ня, автор узагальнив підходи щодо віднесення 
органу влади до категорії правоохоронного. 
Ключові слова: правоохоронні органи, вій-

ськове формування з правоохоронними функ-
ціями, правоохоронний орган спеціального 
призначення, державний орган спеціального 
призначення з правоохоронними функціями, 
органи державної влади, які супроводжують 
правоохоронну діяльність.

SUMMARY 
In the article, the author analyzes the issue 

of the normative design of the defi nition “law 
enforcement agencies” by identifi ed the main 
problems that existed in previous years and applies 
in the current Ukrainian legislation. The author 
summarizes the approaches that were used in 
defi ning the term “law enforcement” and identifi es 
their shortcomings. Also, is suggested advisable 
questions that need to be answered in the legislative 
term “law enforcement functions”. According to 
the results of the study, the author summarizes the 
approaches to assign the government bodies into the 
category “law enforcement”.

Key words: law enforcement bodies, military 
formation with law enforcement functions, special 
law enforcement body, state body of special purpose 
with law enforcement functions, state authorities, 
which accompany law enforcement activity.
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Произведён анализ объективной стороны 
состава преступления, предусмотренного ст. 
286 УК Украины, а также определены спец-
ифические элементы и особенности, что 
присущи именно составу нарушения правил 
безопасности дорожного движения или эксплу-
атации транспорта лицами, управляющими 
транспортными средствами и оставившими 
место дорожнотранспортного происшествия.

 Ключевые слова: объективная сторона, 
формы деяния, следствия, проблемы квали-
фикации, дорожно-транспортные происше-
ствия.
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ÓÄÊ 343.97

В. І. Борисова, С. В. Гізімчука, В. С. Гус-
лавського, В. В. Доненка, В. В. Ємельянен-
ка, В. І. Касинюка, М. Й. Коржанського, 
З. Г. Корчевої, О. М. Котовенка, В. А. Мис-
ливого, О. В. Негодченка, О. М. Опаль-
ченка, В. М. Прусса, В. П. Тихого та ін. 
Проте негативна тенденція останніх ро-
ків щодо збільшення кількості дорожньо-
транспортних пригод, у яких потерпілі за-
знали травм або загинули, може свідчити 
про недостатнє дослідження цієї пробле-
матики.

Метою даної статті є проведення все-
бічного аналізу складових об’єктивної 
сторони злочину, передбаченого ст. 286 
КК України, та окреслення конкретних 
проблемних аспектів під час визначення 
її основних елементів, зокрема тих, які 
можуть створювати проблематику якісної 
кваліфікації аналізованого складу злочину.

Виклад основного матеріалу
З’ясування об’єктивної сторони злочи-

ну має як теоретичне, так і важливе прак-
тичне значення, що сприяє осмисленню її 
положень, розумінню суспільної небезпе-
ки посягань, з’ясуванню інших елементів 
складів злочинів, що допомагає правиль-
ній кваліфікації скоєного, розмежуванню 
суміжних злочинів. 
Дослідженню об’єктивної сторони зло-

чинів та кримінально-правових проблем 
злочинів проти безпеки руху та експлуата-
ції транспорту присвятили свої праці такі 

Постановка проблеми
У сьогоднішньому суспільстві тран-

спорт є чи не головною галуззю цивільної 
інфраструктури і покликаний постійно 
задовольняти потреби населення та еко-
номіки у перевезеннях. Проте негативна 
тенденція останніх років щодо збільшен-
ня кількості дорожньо-транспортних при-
год, у яких потерпілі зазнали травм або 
загинули, може свідчити про недостатнє 
дослідження цієї проблематики та пошу-
ку ефективних заходів, які повинні бути 
спрямовані на вирішення зазначеної про-
блематики та подолання тяжкості наслід-
ків.

Стан наукової розробленості
 Кримінально-правові проблеми злочи-

нів проти безпеки руху та експлуатації тран-
спорту були предметом дослідження таких 
учених: С. В. Бабаніна, О. О. Балобанова, 
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вчені, як: С. В. Бабанін, О. О. Балобанов, 
В. І. Борисов, С. В. Гізімчук, В. С. Гуслав-
ський, В. В. Доненко, В. В. Ємельянен-
ко, В. І. Касинюк, М. Й. Коржанський, 
З. Г. Корчева, О. М. Котовенко, В. А. Мис-
ливий, О. В. Негодченко, О. М. Опальчен-
ко, В. М. Прусс, В. П. Тихий, М. Богати-
рьов, В.Жульов, Б. Зотов, В. Лисиченко, 
А. Максутов, A. Коробєєв, Б. Куринов, 
В. Лук’янов, В. Мальцев, Г.І. Матишев-
ський, В. Навроцький та ін.
Незважаючи на те, що поняття тран-

спортних злочинів законодавчо та нор-
мативно не визначено, з огляду на запро-
поновану науковцями дефініцію злочинів 
проти безпеки руху й експлуатації тран-
спорту, – це передбачені законом про кри-
мінальну відповідальність суспільно небез-
печні діяння, що посягають на суспільні 
відносини, які забезпечують безпеку руху 
й експлуатації залізничного, повітряно-
го, водного, автомобільного, міського 
електричного транспорту. Відокремлен-
ня цієї категорії злочинів у самостійний 
розділ Особливої частини Кримінального 
кодексу України лише підкреслює зна-
чущість та змістовність боротьби з тран-
спортними злочинами на сучасному ета-
пі вдосконалення кримінально-правових 
норм [1, С.124]. Безумовним із погляду 
теорії є твердження про те, що сукупність 
об’єктивних і суб’єктивних ознак форму-
ють склад злочину.
Об’єктивна сторона досліджуваного 

злочину виражена через діяння, наслідки 
та причинний зв’язок між діяннями та на-
слідками. Якщо наслідки вчиненого діян-
ня під час кваліфікації ст. 286 КК України 
чітко обумовлені кримінальним законом, 
зокрема заподіяння потерпілому тілес-
них ушкоджень середньої тяжкості або ж 
загибель людей, то вичерпність у частині 
визначення переліку діянь, а також при-
чинного зв’язку, з огляду на побудову кон-
струкції досліджуваного складу злочину, 
що полягає у необхідності врахування не 
тільки дії (бездіяльності) особи, яка керує 
транспортним засобом, а й неналежної по-
ведінки інших учасників дорожнього руху, 
є питанням неоднозначним і дискусійним 
[2, с. 641].

Заслуговує уваги позиція Г. В. Щерба-
кової про те, що найбільшу проблематику 
під час кваліфікації аналізованого складу 
злочину може викликати саме встанов-
лення конкретного діяння (дії чи безді-
яльності), яке обумовлює сукупно з указа-
ними обов’язковими ознаками наявність 
об’єктивної сторони складу злочину. Для 
цього під час кваліфікації потрібно ретель-
но перевірити, встановити та довести, у 
чому полягає порушення водієм Правил 
безпеки руху. Для цього необхідно макси-
мально з’ясувати всі обставини вчиненого 
діяння [3,С. 25]. 
У ст. 286 КК України діяннями зако-

нодавчо закріплено та визначено «пору-
шення правил безпеки дорожнього руху». 
Очевидним із позиції коментованої стат-
ті є бланкетність диспозиції зазначеного 
складу злочину. Чи не основним норма-
тивним актом у сфері забезпечення без-
пеки дорожнього руху є Правила дорож-
нього руху (далі – ПДР). Окрім того, важ-
ливе значення має Закон України «Про 
дорожній рух» [4]. Як випливає з комен-
тованого визначення, порушення правил 
дорожнього руху – це дія чи бездіяльність 
особи, яка керує транспортним засобом, 
пов’язані із порушенням однієї чи декіль-
кох вимог правил безпеки дорожнього 
руху або інших нормативних актів, що ре-
гламентують безпеку дорожнього руху чи 
експлуатацію транспорту [3, С. 26]. Проте 
законодавчо однозначно не визначено та 
не сформульовано ані конкретної дії, ані 
чіткого переліку дій, учинених особою, 
яка керує транспортним засобом, які б од-
нозначно за своїм змістом та формою фор-
мували об’єктивну сторону аналізованого 
складу злочину. Такими діями, враховую-
чи бланкетність норми ст. 286 КК України, 
сукупно з ознаками суб’єктивної сторони, 
а саме і умислу, і необережності, повинні 
бути будь-які порушення ПДР України, 
або ж інших норм та стандартів у сфері за-
безпечення безпеки дорожнього руху. 
Об’єктивна сторона злочину, передба-

ченого ст. 286 КК України, полягає в: 
- порушенні Правил безпеки руху чи 

експлуатації транспорту, тобто в порушен-
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ні конкретного правила, передбаченого 
конкретним пунктом правил; 

- настанні суспільно небезпечних на-
слідків - заподіяння смерті чи тілесних 
ушкоджень учасникам дорожнього руху;

- причинному зв’язку між порушенням 
правил безпеки руху чи експлуатації тран-
спорту та спричиненими наслідками.
За ст. 286 КК України кваліфікуються 

порушення правил безпеки руху та екс-
плуатації всіх транспортних засобів, що 
підпадають під ознаки механічного тран-
спортного засобу, тобто пасажирські і ван-
тажні автомобілі, трамваї і тролейбуси, ав-
тобуси, електромобілі тощо.
Не підлягають кримінальній відпові-

дальності за ст. 286 КК України водії ве-
лосипедів, веломобілів, моторних човнів, 
катерів, залізничних дрезин та поїздів ме-
трополітену. Порушення Правил безпеки 
руху водіями велосипедів, моторних чов-
нів та катерів, якщо вони спричинили за-
гибель людей або інші тяжкі наслідки, ква-
ліфікується за ст. 291 КК України, а якщо 
порушення призвело до інших наслідків 
- за відповідними статтями злочинів проти 
особи [3, С.26].

Кримінальна відповідальність за ст. 286 
КК України настає виключно у тих ви-
падках, коли порушення Правил безпеки 
руху або експлуатації транспортних за-
собів зумовило заподіяння наслідків, які 
прямо передбачені в диспозиції цієї нор-
ми. В інших випадках такі дії утворюють 
склад адміністративного правопорушення 
або належать до сфери цивільно-правових 
відносин, у разі заподіяння матеріальної 
шкоди.

Кваліфікація діянь особи (осіб) за ст. 286 
КК України буде лише в тому випадку, 
коли факт вчиненого злочину встановле-
но та доведено. З’ясувати наявність факту 
такого порушення - головне питання, яке 
має бути вирішене в кожній кримінальній 
справі. Якщо факт порушення не встанов-
лений і не доведений, притягнути особу 
(осіб), за ознаками вказаних злочинів, до 
кримінальної відповідальності неможли-
во.
При кваліфікації діяння за ст. 286 КК 

України в процесуальних документах 

необхідно встановити і зазначити у пору-
шенні яких Правил безпеки руху чи екс-
плуатації транспорту визнається винною 
особа, у чому конкретно виявилося пору-
шення. Без такої конкретизації обвинува-
чення у кримінальній справі за ст. 286 КК 
України не може розслідуватися і підлягає 
поверненню на додаткове розслідування.
Важливе значення для доведення 

об’єктивної сторони вказаного злочину 
мають первинні документи, які склада-
ються слідчими на місці події: протокол 
огляду місця дорожньо-транспортної при-
годи, схема місця події, протоколи огляду 
транспортних засобів та інші документи, 
без яких немає змоги відтворити обста-
новку події та її обставини, провести судо-
во - автотехнічну, судово - трасологічну та 
інші експертизи, встановити механізм до-
рожньо-транспортної пригоди. У багатьох 
випадках протоколи огляду місця події і 
схеми до них, як показує вивчення матері-
алів практики, складаються недбало, в них 
часто не складаються план-схеми з розта-
шуванням транспортних засобів, слідів їх 
гальмування, місцем їх зіткнення, наяв-
ність світлофорів, дорожніх знаків, стану 
покриття дороги. Не завжди фотографують-
ся місце пригоди, транспортні засоби, не 
вилучаються речові докази тощо [3, С. 25].
При кваліфікації діяння за ст. 286 КК 

України необхідно ретельно перевіри-
ти, встановити і довести, у чому саме по-
лягає порушення водієм Правил безпеки 
руху. Для цього потрібно максимально 
з’ясувати всі обставини вчиненого діяння. 
Всі ці обставини мають у багатьох випад-
ках важливе значення для висновку про 
склад злочину та його кваліфікацію. Як 
свідчить практика, частіше недостатньо 
визначаються і фіксуються розташування 
транспортних засобів при зіткненні чи на-
їзді, смуга руху транспортного засобу, міс-
цезнаходження потерпілих, конкретна до-
рожньо-транспортна обстановка, що скла-
лася перед пригодою. У свою чергу, це, як 
правило, тягне за собою кримінально-пра-
вові помилки в оцінці ситуації та кваліфі-
кації діяння засоби [5, с. 237].
До транспортного засобу згідно з Пра-

вилами дорожнього руху відноситься при-
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стрій, призначений для перевезення лю-
дей і (або) вантажу, а також встановленого 
на ньому спеціального обладнання чи ме-
ханізмів [6, с. 313].
В.О. Навроцький вважає, що об’єктивна 

сторона злочину, передбаченого ст. 286 
КК України включає такі обов’язкові озна-
ки: 1) діяння; 2) обстановку; 3) наслідки;-
4) причинний зв’язок між діянням і наслід-
ками. [6, с.314]. Такі твердження науковця 
є дискусійними. У структурі дорожньо-
транспортної пригоди доцільно визнати 
диференціювання її стадій розвитку, кож-
на з яких складає етап - подію, пов’язаний 
із виникненням загрози безпеці руху.-
З криміналістичної точки зору, аварійна 
обстановка - це стадія дорожньої пригоди, 
для якої характерним є настання неузго-
дженості дій водія з відповідним функціо-
нуванням транспорту, що ним керується, 
або динамічним процесом в оточенні.
Відповідно до кримінально-правової 

точки зору, на думку деяких науковців, 
не існує необхідності включати «обстанов-
ку», як один з елементів механізму дорож-
ньо-транспортної пригоди до кола ознак 
об’єктивної сторони злочину, передбаче-
ного ст. 286 КК України. До того ж особа 
може нести відповідальність за ст.286 КК 
України у тому разі, коли транспортна по-
дія пов’язана з порушенням правил без-
пеки руху і експлуатації транспорту. Якщо 
ж зазначена особа порушила правила при 
проведенні певних робіт, техніки безпе-
ки чи інші правила охорони праці, навіть 
якщо дані порушення і були допущені під 
час руху машини, то дії винного слід ква-
ліфікувати за статтями Кримінального ко-
дексу, які передбачають відповідальність 
за порушення даних правил, а у відповід-
них випадках за злочини проти життя і 
здоров’я громадян, знищення або пошко-
дження майна [3, С.27].
Заслуговує підтримки позиція вче-

них, згідно з якою злочин, передбачений 
ст. 286 КК України, з об’єктивного боку 
може бути вчинений як дією, так і шля-
хом бездіяльності. При цьому, неможливо 
дати вичерпний перелік усіх порушень, 
що утворюють об’єктивну сторону даного 
злочину. На підтвердження вказаної дум-

ки, законодавець і формулює диспозицію 
ст. 286 КК України як банкетну. Перелік 
кримінально караних наслідків порушень 
правил безпеки дорожнього руху і експлу-
атації транспорту є вичерпним. Закон ди-
ференціює відповідальність за ст. 286 КК 
України в залежності від тяжкості наслід-
ків, що настали, тому вони мають істотне 
значення при визначенні об’єктивної сто-
рони і кваліфікації злочину. В складі, пе-
редбаченому ч. 1 ст. 286 КК України, такі 
наслідки представляють собою середньої 
тяжкості тілесні ушкодження. Наслідки 
у вигляді тяжких тілесних ушкоджень, 
спричинення смерті потерпілому (ч. 2 ст. 
286 КК України) або загибелі кількох осіб 
(ч. З ст. 286 КК України) законом визна-
чені чітко і розглядаються в якості кваліфі-
куючих ознак складу злочину. Визначен-
ня ступеня тяжкості тілесних ушкоджень 
проводиться згідно з Правилами судово-
медичного визначення ступеня тяжкості 
тілесних ушкоджень, затверджених нака-
зом МОЗ України №6 від 17 січня 1995 р. 
Під загибеллю кількох осіб слід розуміти 
заподіяння смерті двом або більше особам 
[3, С.28; 7, С.6].
Обов’язковою ознакою складу злочину, 

передбаченого ст. 286 КК України, є при-
чинний зв’язок між порушеннями правил 
безпеки дорожнього руху й експлуатації 
транспорту та наслідками, що настали в 
результаті таких порушень.
Аналіз слідчої та судової практики по-

казує, що органи досудового слідства при-
пускаються помилок при кваліфікації ді-
янь, передбачених ст. 286 КК України, 
притягуючи до кримінальної відповідаль-
ності водіїв, які не вчинили порушень 
Правил безпеки руху та експлуатації тран-
спортних засобів. Формула такого звинува-
чення виражається переважно вказівкою 
на можливість запобігти аварії, зіткненню, 
наїзду тощо. При цьому зовсім не вирішу-
ються питання, чи був зобов’язаний во-
дій у конкретній обстановці, що склалася, 
вжити певних заходів, чи були перешкоди 
руху [1, С.127].

Заподіяння шкоди передбаченої ст. 286 
КК України кваліфікується за відповід-
ною частиною цієї статті тільки в тому 
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разі, коли такі наслідки є результатом по-
рушення Правил безпеки руху транспорт-
них засобів, коли вони використовувались 
для виконання транспортних робіт. Якщо 
така шкода була заподіяна при виконанні 
нетранспортних робіт, діяння кваліфіку-
ється за статтями про злочин проти особи.
Варто зазначити, що для кваліфікації 

діяння за ст. 286 КК України не має зна-
чення місце порушення Правил безпеки 
руху та експлуатації транспортних засобів. 
Місце вчинення автотранспортного злочи-
ну не може впливати на юридичну оцін-
ку скоєного, якщо транспортний засіб не 
використовувався для проведення певних 
нетранспортних робіт. Але органи досудо-
вого слідства та суди не завжди врахову-
ють це положення [1, С.128].
Тому при кваліфікації діяння за ст. 286 

КК України дуже важливо з’ясувати, які 
саме правила порушив водій транспорт-
ного засобу: Правила виконання певних 
робіт, Правила техніки безпеки чи Прави-
ла охорони праці чи Правила дорожнього 
руху тощо.
Часто передбачені ст. 286 КК України 

наслідки настають при одночасному по-
рушенні Правил безпеки руху кількома 
учасниками дорожнього руху (водіями, 
пішоходами, пасажирами та іншими осо-
бами). У такому випадку всі особи, винні 
в порушенні Правил безпеки руху, підля-
гають кримінальній відповідальності за-
ст. 286 або ст. 291 КК України [6, с.315].

Висновки
Отже, об’єктивна сторона вказаного 

вище злочину полягає в порушенні Пра-
вил безпеки руху чи експлуатації тран-
спорту, тобто в порушенні конкретного 
правила, передбаченого конкретним пунк-
том правил, настанні суспільно небезпеч-
них наслідків і в причинному зв’язку між 
порушенням та спричиненими наслідка-
ми. Для того, щоб встановити причинний 
зв’язок при порушенні правил безпеки до-
рожнього руху і експлуатації транспорту, 
слід керуватись наступним: питання про 
причинний зв’язок повинно ставитись 
тільки після встановлення факту порушен-
ня правил безпеки дорожнього руху й екс-

плуатації транспорту та з’ясування об’єму, 
характеру шкідливих наслідків, причин-
ний зв’язок повинен встановлюватись між 
діянням (бездіяльністю) у формі порушен-
ня відповідних правил і шкідливими на-
слідками, порушення відповідних правил 
обов’язково повинно передувати спричи-
ненню шкідливих наслідків, а також пови-
нно бути необхідною умовою їх настання, 
причинний зв’язок повинен мати тільки 
прямий характер.

Література
1. Гапчич В. О. Окремі аспекти ква-

ліфікації порушення правил безпеки до-
рожнього руху або експлуатації транспор-
ту особами, які керують транспортними 
засобами в Україні (cт. 286 КК України) /-
В. О. Гапчич. // Науковий вісник Львів-
ського державного університету внутріш-
ніх справ. – 2017. – №3. – С. 123–130.

2. Науково-практичний коментар 
Кримінального кодексу України / Д. С. Аза-
ров, В. К. Грищук, А. В. Савченко та ін.; 
за заг. ред. О. М. Джужі, А. В. Савченка,-
В. В. Чернєя. – К.: Юрінком Інтер, 2016. 
– 1064 с.

3. Щербакова Г. В. Проблема вста-
новлення та доведення об’єктивних ознак 
кримінально караного діяння, передбаче-
ного ст. 276 та ст. 286 КК України // Часо-
пис Київського університету права. – 2013. 
– С. 25–29 [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу: http://ualpa.org.ua/fi les/3.paper-
sherbackova_gv.pdf

4. Закон України “Про дорожній рух” 
від 30 червня 1993 р. // Відомості Верхо-
вної Ради. - 1993.-№ 31.-Ст. 338.

5. Бажанов М. І., Баулін Ю. В., Бори-
сов В,І., Гавриш С. Б., Дорош Л. В... Кри-
мінальне право України. Особлива части-
на: Підручник для студ. вищ. навч. закл. 
І Національна юридична академія Укра-
їни ім. Ярослава Мудрого / М.І. Бажанов 
(ред.). — К. : Юрінком Інтер, 2001. - 494с.

6. Навроцький В. О. Теоретичні про-
блеми кримінально-правової кваліфікації / 
Навроцький В. О. – К. : Атіка, 1999. - 464с.

7. Матвійчук Я.В. Кримінальна відпо-
відальність за порушення правил дорож-
нього руху або експлуатації транспорту 



113

Ôåäàíÿê Ð.Â. - Îá’ºêòèâíà ñòîðîíà ïîðóøåííÿ ïðàâèë áåçïåêè äîðîæíüîãî ðóõó...

(порівняльно-правове дослідження): авто-
реферат дис. на здобуття наук. ступ. канд. 
юрид. наук за спец. 12.00.08 – кримінальне 
право та кримінологія, кримінально- ви-
конавче. – К.: КНУВС, 2009, С.22.

АНОТАЦІЯ 
Проаналізовано об’єктивну сторону скла-

ду злочину, передбаченого ст. 286 КК Украї-
ни, а також з’ясовано ті специфічні ознаки 
й особливості, що характерні лише складу по-
рушення правил безпеки дорожнього руху або 
експлуатації транспорту особами, які керу-
ють транспортними засобами та залишили 
місце дорожньо-транспортної пригоди. Клю-
чові слова: об’єктивна сторона, форми діяння, 
наслідки, проблеми кваліфікації, дорожньо-
транспортні пригоди.

SUMMARY 
The objective side of body of the crime which is 

foreseen in the article 286 of the Criminal code of 
Ukraine is analyzed. The article is also dedicated to 
the ascertaining of specifi c features and peculiarities 
of body of the crime violation of traffi c safety rules 
or vehicle operation by persons who drive vehicles 
and left the place of traffi c accident. Statistics over 
the last few years demonstrates negative dynamics 
of a number and consequences of traffi c accidents 
in Ukraine. It is focused attention on the problems 
of the severity of the consequences in the result of 
violation of traffi c safety rules or vehicle operation 
by persons who drive vehicles and non-compliance 
by the road traffi c participants other norms and 
standards which secure its assurance. Driver’s 
disappearance from a traffi c accident is one of the 
aspects that infl uence negatively on the qualifi cation 
of this body of the crime. The comparative analysis 
gives us the possibility to demonstrate ambiguity 
in the process of qualifi cation such an action as 
«disappearance from a traffi c accident» from the 
basis of defi nition causal relationship of these 
bodies as administrative offense as well as a 
crime. There is no doubt that traffi c accident and 
disappearance from a traffi c accident as notions as 
well as actions are in the only one space of causal 
relationship. This relationship is unambiguous in 
the administrative legislation because of placing 
of these bodies of the administrative offences in 
the relevant II section of chapter 10 of Code on 
administrative offenses of Ukraine. The analysed 
bodies of the crime have causal relationship which 
is not so obvious and concretized which is confi rmed 
because of placing of these bodies of the crime in 
the different sections of the Special part of the 
Criminal code of Ukraine. In connection with the 
above, it is proposed to investigate more thoroughly, 
defi ne normatively and fi x in the Criminal code of 
Ukraine an action «disappearance from a traffi c 
accident by the person who committed it» during 
the qualifi cation violation of traffi c safety rules or 
vehicle operation by persons who drive vehicles (art. 
286 of the Criminal code of Ukraine) including the 
basis of criminal responsibility. 

Key words: objective side of corpus delict, forms 
of action, consequences, problems of qualifi cation, 
traffi c accidents.
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ÑÓÁ’ªÊÒÈÂÍ² ÎÇÍÀÊÈ 
ÊÐÈÌ²ÍÀËÜÍÎ ÊÀÐÀÍÎ¯ ÏÎÃÐÎÇÈ

В статье исследуются субъективные при-
знаки уголовно наказуемой угрозы - субъект 
и субъективная сторона. Рассматривается 
три случая уголовно-правовой квалификации 
в части лиц, передающих содержание угрозы: 
лицо, находясь в сговоре с адресатом угрозы, 
по его указанию передает содержание угрозы; 
лицо, находясь в сговоре с адресатом угрозы, 
по его указанию передает только носитель 
сообщение, содержащее угрозу; лицо, не на-
ходится в сговоре с адресатом угрозы, однако 
по его указанию передает содержание угрозы 
до конечного адресата. Доказывается, что 
субъективная сторона угрозы характеризу-
ется прямым умыслом и целью устрашения. 
Предлагается унификация понятия угрозы в 
уголовном праве.
Ключевые слова: угроза, умысел, цель, за-

пугивания, вина.

 Ä²Ì²ÒÐÎÂ Ìàêñèì Êîñòÿíòèíîâè÷ - àñï³ðàíò êàôåäðè êðèì³íàëüíî-
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ÓÄÊ 343.434

го та наскрізного аналізу поняття погрози 
у кримінальному праві. 

Аналіз останніх досліджень і 
публікацій

Щоправда, не можна стверджувати, що 
питання кримінально-правового аналізу 
погрози залишилось на периферії науки. 
Так, питання погроз як виду психічного 
насильства розглядалося на дисертацій-
ному рівні О.Л. Гуртовенко [3]. Власне ж 
кримінальна відповідальність за погрозу 
вбивством стала предметом дисертаційно-
го дослідження В.В. Шаблистого [4]. Слід 
віддати належне доробкам І.В. Самощен-
ка [5]. У цілому ж, усе ж слід погодитися, 
що назріла необхідність у роз’ясненні за-
конодавцем змісту терміна „погроза” [6, 
с. 73]. Власне наука кримінального права 
повинна виконувати своє призначення, 
пропонувати системні, виважені підходи, 
які можуть бути основою законодавчих 
змін. Звичайно, формулювання поняття 
погрози у кримінальному праві України 
можливе на основі аналізу усіх істотних оз-
нак поняття. 
У літературі зазначається, що злочин 

може бути одним, а його юридичні кон-
струкції (склади злочинів) – різні. При 
цьому систему норм про різні склади од-
ного злочину пропонується називати асо-
ціацією норм [7; 8]. Так, В.О. Навроць-
кий вказує, що у ряді складів злочинів є 
єдина основа, спільні констатуючі ознаки, 
притаманні для будь-якого виду одного і 

Постановка проблеми
Погроза є одним із наскрізних 

кримінально-правових понять. Науковці 
звертають увагу на поширеність у Кри-
мінальному кодексі (далі – КК) України 
вказівок на погрозу як конструктивну або 
кваліфікуючу ознаки. Щоправда, наводять 
різні кількісні показники, як-от: майже у 
30 статтях Особливої частини [1, с. 595]; у 
57 назвах, частинах, примітках статей кри-
мінального закону України [2, с. 383]. Такі 
розбіжності пояснюються, зокрема, різни-
ми підходами до самого поняття погрози, 
що лише засвідчує необхідність системно-
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того ж злочину [9, c. 436,437]. Видається 
доцільним не заглиблюватися у вивчення 
теоретичних основ співвідношення зло-
чину та складу злочину та скористатись 
уже існуючими напрацюваннями у цій 
частині. Так, у літературі стверджується, 
що “ядром асоціації норм про різні скла-
ди одного злочину виступає єдність ознак: 
об’єкта злочину; суспільно небезпечного 
діяння, суспільно небезпечних наслідків, 
загальних ознак суб’єкта злочину та фор-
ми вини. А тому вони є основними ознака-
ми, визначають характер суспільної небез-
пеки злочину. Що ж до інших ознак, які не 
утворюють ядро асоціації норм про різні 
склади одного злочину, то ними є решта, 
а саме: предмет, потерпілий від злочину, 
місце, час, спосіб, засоби, знаряддя, об-
становка вчинення злочину, мотив, мета, 
емоції. Такі визначають ступінь суспільної 
небезпеки злочину [10; 11; 12]. 
Окремі ознаки погрози уже розгляда-

лися раніше [13; 14; 15]. Метою цієї статті 
є визначення особливостей суб’єктивних 
ознак кримінально караної погрози.

Виклад основних положень
Суб’єктом погрози виступає адресат 

погрози, тобто той, хто є стороною кому-
нікації, тобто бажає передати адресанту 
змісту погрози з метою залякування. Зви-
чайно, для передачі погрози така особа 
може використовувати інших осіб. При 
цьому можливі такі окремі випадки, які 
потребують самостійної кримінально-пра-
вової оцінки:

1) Особа, яка, перебуваючи у змові з 
адресатом погрози, за його вказівкою пе-
редає зміст погрози, фактично виконує 
об’єктивну сторону, а тому виступає як 
виконавець, тоді як сам адресат – органі-
затор, підбурювач. При цьому у такої осо-
би може бути, скажімо, мета збагатитися, 
оскільки організатор пообіцяв винагороду 
(корисливий мотив), а не мета залякати 
потерпілого. Проте, зважаючи на те, що 
така особа, хоча й не бажає залякати, од-
нак усвідомлює неминучість залякування 
самим змістом погрози, її суб’єктивна сто-
рона характеризується всіма необхідними 
ознаками погрози.

2) Особа, яка, перебуваючи у змові з 
адресатом погрози, за його вказівкою пе-
редає лише носій повідомлення, яке міс-
тить погрозу (наприклад, лист, відеоза-
пис), чи певні предмети, які засвідчують 
погрозу (пістолет, фото вбитої людини 
тощо), своєю поведінкою лише сприяє 
доведенню змісту погрози до адресанта, 
а тому виступає як пособник, тоді як сам 
адресат – виконавець.

3) Особа, яка не перебуває у змові з 
адресатом погрози, однак за його вказів-
кою передає зміст погрози до кінцевого 
адресанта, не є суб’єктом злочину, незва-
жаючи на усвідомлення змісту передаваної 
інформації. Хоча така поведінка сприяє 
доведенню змісту погрози до адресанта, 
однак особа, яка передає інформацію, не 
має на меті залякати потерпілого, врешті, 
в її діях немає умислу. Тобто фактично 
така особа виступає лише каналом переда-
чі інформації (засобом вчинення злочину), 
а не суб’єктом погрози. 
Окрім того, при розгляді питання 

суб’єктів погрози слід вказати на творців 
інформації, тобто тих, хто створює повідо-
млення. Очевидно, що особа, яка сама не 
висловлює погрозу, а лише, скажімо, пише 
текст погрози, малює ілюстрацію відповід-
ного змісту, створює відео, знаючи про на-
ступне їх використання з ціллю погрози, 
виступає як пособник відповідного злочи-
ну.
Центральною ж ознакою суб’єктивної 

сторони складу злочину є вина. Те, що по-
гроза в кримінальному праві діяння ви-
ключно умисне, не потребує доведення. 
Адже по своїй сутності - це обіцянка запо-
діяти певну шкоду, необережне вислов-
лення якої виключається.
А от щодо види умислу, з яким може 

вчинятися погроза, то в цій частині по-
зиції науковців полярні. Одні вказують 
на можливість виключно прямого умислу, 
інші ж вказують також на можливість не-
прямого умислу.
Усе ж видається слід погодитися з пану-

ючою в доктрині думкою про можливість 
виключно прямого умислу. По-перше, по-
грози за конструкцією складу злочину є 
формальними, що, слідом, в доктрині роз-
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глядається як свідчення можливості лише 
прямого умислу. Недоцільно вдаватися в 
обґрунтування такого підходу, вважати-
мемо як загальноприйнятий. По-друге, 
обов’язковою ознакою погрози є мета, що 
унеможливлює вчинення діяння з непря-
мим умислом. 
Щодо мети – то тут потрібно додатко-

во обґрунтувати її як обов’язкову ознаку 
будь-якої погрози. Хоча науковцями в уні-
сон стверджується, що залякування є озна-
кою погрози, втім, яку ознаку складу зло-
чину відображає така характеристика не 
завжди деталізується. Так, вказується на: 
устрашіння потерпілого як основну озна-
ку погрози [6, с. 68], наявність у погрозі 
елементу залякування [16, с. 212], спрямо-
ваність погрози на залякування особи [6, 
с. 70], залякування та погрозу як синоніми 
[17, с. 171]. 
Ситуація ускладнена й тим, що в кри-

мінальному законі України в нормах про 
погрози взагалі не йдеться про залякуван-
ня. Є лише вказівки в окремих нормах на 
реальні підстави побоюватися реалізації 
погрози, що, як обґрунтовувалося [13; 14; 
15], вказує на обстановку вчинення злочи-
ну, свідчить про небезпеку певним охоро-
нюваним суспільним відносинам. 
Така невизначеність місця залякуван-

ня у кримінально караній погрозі не така 
вже й безневинна. Адже якщо визнавати 
залякування суспільно небезпечним на-
слідком (а такий підхід є панівним у науці), 
слідом, погрози слід визнавати матеріаль-
ними складами злочинів, що вважаються 
закінченими з моменту виникнення стану 
страху у потерпілого. 
Якщо ж визнати залякування метою 

погрози, то ситуація кардинально зміню-
ється. У такому випадку відповідні склади 
погрози є підстави вважати формальними, 
і вважати закінченими з моменту вислов-
лення такої адресанту. При цьому досяг-
нення мети (виникнення почуття страху 
в адресанта) абсолютне необов’язкове для 
констатації закінченого складу злочину. 
Досягнення чи недосягнення мети може 
впливати на стадію вчинення злочину при 
кваліфікації, якщо склад злочину сформу-
льований як матеріальний і визначений у 

кримінальному законі суспільно небезпеч-
ний наслідок водночас був метою. Однак, 
прямі (вбивство з метою приховати інший 
злочин – п. 9 ч. 2 ст. 115 КК України) чи 
завуальовані (мета залякування при по-
грозах) вказівки лише на мету окреслюють 
власне суб’єктивну сторону складу злочи-
ну та жодним чином не впливають на ста-
дію завершення виконання об’єктивної 
сторони. Склади злочинів погрози за кон-
струкцією об’єктивної сторони схожі з ін-
шими складами злочинів, у яких є вказів-
ка на мету, однак відсутня вказівка на сус-
пільно небезпечний наслідок. Наприклад, 
аксіоматичним у науці є підхід, що розбій 
(напад з метою заволодіння майном, по-
єднаний з насильством, що є небезпечним 
для життя чи здоров’я особи або з погро-
зою застосування такого насильства) вва-
жаються закінченим з моменту нападу з 
метою заволодіння майном, незалежно від 
того, чи вдалося досягнути мету – заволо-
діти майном. Це традиційний приклад так 
званого усіченого складу злочину. Анало-
гічна і погроза повинна вважатися закін-
ченою з моменту висловлення адресанту (з 
метою залякування), незалежно від того, 
чи фактично вдалося залякати останнього. 
Отож, встановлення місця залякування 

у системі ознак складу злочину має важли-
ве кримінальне-правове значення. Те, що 
залякування не є суспільно небезпечним 
наслідком погрози детально обґрунтову-
валося [13; 14; 15]. І власне видається, що 
семантичне значення терміну “погроза”, 
яке першочергово аналізувалося, є важ-
ливим аргументом на користь того, що 
залякування є метою погрози. Так, тлу-
мачні словники єдині в розумінні погрози 
як обіцянки заподіяти яке-небудь зло, не-
приємність (залякування). Тобто заляку-
вання є сутністю, метою погрози. Звичай-
но, у винного може бути інша кінцева ціль 
– примусити особу до якоїсь бажаної для 
себе поведінки, помститися тощо. Втім, 
це віддалена мета, реалізація якої можли-
ва лише через досягнення першочергової 
мети – залякати. А тому не можна погоди-
тися, що порушити психічну рівновагу по-
терпілого, щоб підпорядкувати собі й ого 
волю – це кінцева мета того, хто погрожує 
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[18, с. 204]. Це, власне, первинна мета по-
грози, через досягнення якої можливим є 
і досягнення кінцевої мети.
Втім, і віддалена мета погрози (той кін-

цевий результат, який цікавить винного) 
може мати кваліфікуюче значення. На-
приклад, ч. 1 ст. 350 КК України вказує 
на погрозу вбивством щодо службової осо-
би чи її близьких або щодо громадянина, 
який виконує громадський обов’язок, за-
стосована з метою припинення діяльності 
службової особи чи громадянина, який ви-
конує громадський обов’язок, або зміни її 
характеру в інтересах того, хто погрожує. 
Тобто фактично має місце складна мета – 
залякати та, слідом, припинити діяльність 
службової особи чи громадянина, який 
виконує громадський обов’язок, або змі-
нити її характер в інтересах того, хто по-
грожує. У літературі зазначають, що мета 
кримінальної  погрози є тим засобом, що 
слугує для відмежування ї ї  загальної  та 
спеціальних норм [18, с. 205]. Спеціальна 
(віддалена) мета є обов’язковою ознакою 
погрози також у таких нормах КК Укра-
їни: ч. 1 ст. 258 (порушення громадської 
безпеки, залякування населення, прово-
кація воєнного конфлікту, міжнародного 
ускладнення, вплив на прийняття рішень 
чи вчинення або невчинення дій органами 
державної влади чи органами місцевого 
самоврядування, службовими особами цих 
органів, об’єднаннями громадян, юри-
дичними особами, або привернення уваги 
громадськості до певних політичних, ре-
лігійних чи інших поглядів винного (те-
рориста)); ст. 266 (примусити фізичну або 
юридичну особу, міжнародну організацію 
або державу вчинити будь-яку дію або 
утриматися від неї; спричинення загибелі 
людей або інших тяжких наслідків); ч. 2 
ст. 444 (вплив на характер діяльності осіб, 
які мають міжнародний захист, або на ді-
яльність держав чи організацій, що вони 
представляють, або з метою провокації ві-
йни чи міжнародних ускладнень).
Важливою є також кримінально-пра-

вова оцінка випадків, коли віддалена (по-
хідна) мета погрози є суспільно прийнят-
на чи навіть суспільно корисна. Скажімо, 
О.М. Обушенко пише про випадки, коли, 

погрожуючи, суб’єкт прагне досягти від 
потерпілого, наприклад, припинити пити, 
вилікуватися від наркоманії , повернути-
ся в сім’ю тощо або ж навіть припинити 
вчинення злочину [18, с. 202]. При цьому 
автор вважає, що для кваліфікації  погрози 
вбивством ї ї  спрямованість (позитивна або 
негативна) не має значення [18, с. 202]. 
Видається, є підстави поставити під сумнів 
категоричність такого висновку. Погроза 
у таких випадках повинна оцінюватися в 
площині обставин, що виключають зло-
чинність діяння, зокрема, виходячи з ін-
ституту необхідної оборони (якщо погроза 
вчиняється з метою припинити чи відвер-
нути посягання) чи крайньої необхідності 
(наприклад, коли введення наркотичного 
засобу може призвести до наркозалежнос-
ті особи, якій погрожують). 
Випадки ж, коли погроза є способом 

примусити суб’єкта до певної поведінки, 
охоплюються, зазвичай, поняттям приму-
су. 
Окремо потрібно зупинитися також на 

з’ясуванні намірів того, хто погрожує, тоб-
то фактично спрямованості умислу. Адже 
принцип суб’єктивного ставлення у вину 
передбачає, що саме спрямованість умис-
лу визначає кримінально-правову оцінку 
вчиненого. Найбільш поширеною є думка, 
що кримінально карана погроза має міс-
це незалежно від того, чи дійсно винний 
мав намір її реалізовувати [19, с. 124]. Так, 
В.В. Шаблистий щодо погрози вбивством 
вказує, що конкретні дії  при такій погро-
зі можуть бути вчинені з альтернативним 
умислом: можуть бути проявом наміру на 
вчинення вбивства або вони можуть бути 
спрямовані на залякування потерпіло-
го за відсутності наміру на й ого вбивство 
[20, с. 32]. Однак, автор не дає відповіді, 
яким чином повинна враховуватися така 
справжність чи, навпаки, мнимість обі-
цянки заподіяти певну шкоду при погрозі. 
Натомість, Р.Ш. Бабанли робить висновок, 
що погроза не є виявленим ззовні наміром 
вчинити вбивство, залякування полягає 
в імітації наміру заподіяти смерть, однак 
особа, якій погрожують, сприймає її як 
реальну [21, с. 7]. Тобто автор вважає, що 
погроза – це імітація, а не справжній на-
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мір заподіяти відповідну шкоду. Сумнівно, 
що такий підхід має нормативне обґрун-
тування. Адже у кримінальному ж законі 
немає жодних вказівок щодо справжності 
намірів винного, натомість в окремих ви-
падках є лише вказівка на реальність як 
ознаку погрози. Втім, остання абсолютно 
не означає, що винний насправді мав на-
мір реалізувати погрозу. Визначальним є 
те, що об’єктивно були реальні підстави 
допускати можливість її реалізації. І, воче-
видь, винний, маючи на меті залякати по-
терпілого, розраховував на такі об’єктивні 
обставини, як такі, які здатні викликати 
в адресанта відчуття справжності погро-
зи. Логічно відсутність об’єктивних під-
став допускати можливість реалізації по-
грози виключає мету залякування. Отож, 
умислом винного повинні охоплюватися 
об’єктивні обставини, які фактично є за-
собами досягнення ефективності (дієвості) 
його погрози. 
Що ж до мотиву вчинення погрози – то 

такий має кримінальне правове значення 
у випадку прямої вказівки у відповідній 
нормі. Наприклад, ч. 2 ст. 129 КК Украї-
ни вказує на погрозу вбивством, вчинену 
з мотивів расової, національної чи релігій-
ної нетерпимості. Також про обов’язковий 
мотив доводиться говорити у більшісті 
норм, де є спеціальний потерпілий. Адже 
практично у всіх таких нормах є вказівки 
на те, що погрози щодо таких осіб вчиня-
ються у зв’язку з їх діяльністю. Такі фор-
мулювання водночас означають наявність 
спеціальної мети – помститися за їх діяль-
ність чи вплинути на подальшу діяльність.

Висновки
У цілому ж, зважаючи на те, що різно-

го роду погрози у кримінальному законі 
України є самостійними складами злочи-
нів або ж виступають способом вчинення 
інших злочинів, обов’язкові суб’єктивні 
ознаки погрози у кримінальному праві 
України повинні бути єдиними. Отож, по-
гроза у кримінальному праві характери-
зується такими істотними суб’єктивними 
ознаками:

- Ознаки суб’єкта - адресат погрози, 
тобто той, хто є стороною комунікації, пе-
редає інформацію до певного суб’єкта.

- Ознаки суб’єктивної сторони:
- прямий умисел;
- мета – залякування.
Зважаючи на те, що суб’єктивні ознаки 

прямо не відображені у відповідних кри-
мінально-правових нормах про погрози, 
доцільним є формулювання уніфікованого 
поняття погрози в кримінальному праві. 
Проте, зважаючи, що у даній статті відо-
бражені виключно суб’єктивні ознаки по-
гроз, формулювання такого поняття по-
требує також встановлення і об’єктивних 
ознак. А тому дослідження у цьому на-
прямку має науковий потенціал.
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АНОТАЦІЯ 
У статті досліджуються суб’єктивні озна-

ки кримінально караної погрози – суб’єкт та 
суб’єктивна сторона. Розглядаються три ви-
падки кримінально-правової кваліфікації в 
частині осіб, які передають зміст погрози: 
особа, яка, перебуваючи у змові з адресатом 
погрози, за його вказівкою передає зміст погро-
зи; особа, яка перебуваючи у змові з адресатом 
погрози, за його вказівкою передає лише носій 
повідомлення, яке містить погрозу; особа, яка 
не перебуває у змові з адресатом погрози, однак 
за його вказівкою передає зміст погрози до кін-
цевого адресанта. Доводиться, що суб’єктивна 
сторона погрози характеризується прямим 
умислом та метою залякування. Пропонуєть-
ся уніфікація поняття погрози в криміналь-
ному праві.
Ключові слова: погроза, умисел, мета, за-

лякування, вина.

SUMMARY 
In the article are analized the subjective features 

of a criminal punishable threat - the subject and the 
subjective side. Three cases of criminal qualifi cation 
are considered (in the part of persons who convey 
the content of the threat):

1) A person, who is in a conspiracy with the 
addressee of the threat and transfers the content 
of the threat  according to the instruction of him.  
Actually this person performs an objective side of 
the crime, and therefore acts as an executor. The 
addressee is the organizer, instigator.

2) A person, who is in a conspiracy with 
the addressee of the threat and according to the 
instruction of him  transmits only the carrier of 
a message about the threat (eg, a letter, a video) 
or objects that certify the threat (a pistol, a photo 
of a victim, etc.). Behavior of such person only 
promotes the presentation of the content of the 
threat to the injured person. That is why he acts as 
an accomplice, while the recipient is the performer.

3) A person who is not in a conspiracy with 
the addressee of the threat, however, according to 
his instruction, conveys the content of the threat to 
the injured person. This person is not the subject 
of the crime. That is, in fact, such person acts only 
as a channel for the transmission of information 
(instrument of committing a crime), and is not a 
subject of a threat.

The central feature of the subjective side of the 
crime is the fault. The threat is an intentional act. 
After all, because threat is a promise to cause some 
kind of damage.

It is proved that the subjective side of the threat 
is characterized by direct intent and purpose to 
intimidate. The unifi cation of the notion of threat 
in criminal law is proposed.

Key words: threat, intent, purpose, intimidation, 
fault.
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В статье рассмотрены основания конва-
лидации сделки (предоставления ничтожной 
сделке юридической силы с момента ее со-
вершения) по действующему Гражданскому 
кодексу Украины. Обосновывается, что ГК 
Украины предусматривает шесть случаев, 
когда допускается признание ничтожной 
сделки действительной, то есть конвалида-
ция сделки. Доказывается, что не допуска-
ется признание действительным завещания, 
оно является ничтожным в связи с наруше-
нием требований относительно его формы 
и порядка удостоверения; не может быть 
основанием для признания договора действи-
тельным и установление факта потери про-
давцом правоустанавливающего документа на 
предмет отчуждения по договору.
Ключевые слова: сделка, недействитель-

ная сделка, ничтожная сделка, конвалидация 
(исцеление), признание сделки действитель-
ной, способ защиты гражданских прав и ин-
тересов.
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недійсність встановлена законом (нікчемний 
правочин). У цьому разі визнання такого пра-
вочину недійсним судом не вимагається. У ви-
падках, встановлених ЦК України, нікчемний 
правочин може бути визнаний судом дійсним. 
Отже, за чинним цивільним законодавством 
України допускається визнання нікчемного 
правочину дійсним або зцілення (конваліда-
ція) нікчемного правочину. Термін «конва-
лідація» (з італ. «convalida» – підтвердження) 
означає надання нікчемному правочину юри-
дичної сили з моменту його вчинення. У пра-
возастосовній діяльності застосування такого 
способу захисту цивільних прав та інтересів, 
як визнання правочину дійсним, викликає 
багато суперечливих питань, зокрема щодо 
визначення підстав визнання правочину дій-
сним, щодо можливості визнання дійсними 
тих правочинів, за якими передається право 
власності на нерухоме майно тощо.

Аналіз останніх досліджень і публікацій
Конвалідація правочину досліджувалася у 

роботах О. О. Гайдуліна [1], О. О. Кота [2, 112-
113], А. В. Нижного [3], О. С. Погребняк [4] 
та інших правників. Проте, в юридичній літе-
ратурі питання конвалідації правочину дослі-
джуються фрагментарно у контексті правових 
наслідків недодержання вимог закону щодо 
дійсності правочину. 

Метою статті (постановкою завдання) є 
визначення підстав визнання нікчемного пра-
вочину дійсним за рішенням суду. 

Постановка проблеми
Визнання правочину недійсним є одним із 

розповсюджених способів захисту цивільних 
прав та інтересів, значний інтерес до якого 
проявляється як у доктрині приватного пра-
ва, так і в правозастосовній діяльності. Проте 
чинний Цивільний кодекс України від 16 січ-
ня 2003 р. (далі – ЦК України) передбачає й 
можливість за наявності певних підстав звер-
нутися до суду з позовом про визнання право-
чину дійсним. Відповідно до ч. 2 ст. 215 ЦК 
України недійсним є правочин, якщо його 



Öèâ³ëüíå, ï³äïðèºìíèöüêå, ãîñïîäàðñüêå òà òðóäîâå ïðàâî

122Ïðàâî.ua ¹ 3, 2018

Виклад основного матеріалу
За загальним правилом, викладеним у 

ч. 1 ст. 216 ЦК України, недійсний правочин 
не створює юридичних наслідків, крім тих, 
що пов’язані з його недійсністю. Д. О. Тузов 
зазначає, що сутність зцілення (конвалідації 
або конвалесценції) полягає в наданні нікчем-
ному правочину юридичної сили з моменту 
його вчинення (ex tunc). У принципі зцілен-
ня суперечить ідеї нікчемності. Зцілення 
(конвалідація, підтвердження) оспорюваного 
правочину являють, з точки зору наслідків, 
якісно інше явище. Хоча і в тому, і в іншому 
випадку відбувається «зцілення» пороків, вна-
слідок чого правочин розглядається як віль-
ний від них з самого початку, наслідком зці-
лення оспорюваності, на відміну від зцілення 
нікчемності, виступає не надання правочину 
юридичної сили (бо він і так дійсний з момен-
ту його вчинення), а просто відпадання в осо-
би, що підтвердила правочин, права на його 
подальше оспорювання. Такий ефект не всту-
пає в суперечність з ідеєю оспорюваності, а 
тому не має виняткового характеру: зцілення 
оспорюваності, що полягає в усуненні дефек-
тів правочину, можливе завжди і за логікою 
навіть не потребує спеціальної вказівки про 
це в законі [5, с. 200]. 
Проаналізуємо більш ретельно положен-

ня ЦК України, які допускають конвалідацію 
нікчемного правочину. Частина 2 ст. 218 ЦК 
України передбачає: якщо правочин, для 
якого законом встановлена його недійсність 
у разі недодержання вимоги щодо письмової 
форми, укладений усно і одна із сторін вчини-
ла дію, а друга сторона підтвердила її вчинен-
ня, зокрема шляхом прийняття виконання, 
такий правочин у разі спору може бути визна-
ний судом дійсним. У цьому контексті варто 
звернути увагу на те, що згідно з ч 1. ст. 205 
ЦК України правочин може вчинятися усно 
або в письмовій (електронній) формі. Отже, 
подальший розвиток електронної комерції 
беззаперечно викличе необхідність розроб-
ки механізму визнання дійсними правочинів, 
які були укладені з порушенням вимог закону 
про електронну форму правочину. 
Відповідно до ст. 219 ЦК України у разі 

недодержання вимоги закону про нотаріаль-
не посвідчення одностороннього правочину 
такий правочин є нікчемним. Суд може ви-

знати такий правочин дійсним, якщо буде 
встановлено, що він відповідав справжній 
волі особи, яка його вчинила, а нотаріальному 
посвідченню правочину перешкоджала обста-
вина, яка не залежала від її волі [6, с. 48]. При 
цьому необхідно враховувати, що згідно з ч.1 
ст. 1257 ЦК України заповіт, складений осо-
бою, яка не мала на це права, а також заповіт, 
складений з порушенням вимог щодо його 
форми та посвідчення, є нікчемним.
Пункт 14 постанови Пленуму Верховно-

го Суду України № 9 від 6 листопада 2009 р. 
«Про судову практику розгляду цивільних 
справ про визнання правочинів недійсними» 
передбачає, що судам необхідно враховувати, 
що не допускається визнання дійсним запові-
ту, який є нікчемним у зв’язку з порушенням 
вимог щодо його форми та порядку посвід-
чення. У цьому разі судам слід застосовувати 
статтю 1257 ЦК, оскільки норми глави 85 ЦК 
не передбачають можливості визнання запо-
віту дійсним [7]. 
Згідно з ч. 2 ст. 220 ЦК України, якщо сто-

рони домовилися щодо всіх істотних умов до-
говору, що підтверджується письмовими до-
казами, і відбулося повне або часткове вико-
нання договору, але одна із сторін ухилилася 
від його нотаріального посвідчення, суд може 
визнати такий договір дійсним. У цьому разі 
наступне нотаріальне посвідчення договору 
не вимагається. При цьому необхідно мати на 
увазі, що згідно з ч. 3. ст. 334 ЦК України пра-
во власності на майно за договором, який під-
лягає нотаріальному посвідченню, виникає у 
набувача з моменту такого посвідчення або з 
моменту набрання законної сили рішенням 
суду про визнання договору, не посвідченого 
нотаріально, дійсним. 
У пункті 13 постанови Пленуму Верховно-

го Суду України № 9 від 6 листопада 2009 р. 
«Про судову практику розгляду цивільних 
справ про визнання правочинів недійсними» 
зазначається, що, вирішуючи спір про визна-
ння правочину, який підлягає нотаріально-
му посвідченню, дійсним, судам необхідно 
враховувати, що норма частини другої статті 
220 ЦК не застосовується щодо правочинів, 
які підлягають і нотаріальному посвідченню, 
і державній реєстрації, оскільки момент вчи-
нення таких правочинів відповідно до ста-
тей 210 та 640 ЦК пов’язується з державною 
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реєстрацією, тому вони не є укладеними і не 
створюють прав та обов’язків для сторін. При 
розгляді таких справ суди повинні з’ясувати, 
чи підлягає правочин обов’язковому нотарі-
альному посвідченню, чому він не був нотарі-
ально посвідчений, чи дійсно сторона ухили-
лася від його посвідчення та чи втрачена така 
можливість, а також чи немає інших підстав 
нікчемності правочину. У зв’язку з недодер-
жанням вимог закону про нотаріальне посвід-
чення правочину договір може бути визнано 
дійсним лише з підстав, встановлених стаття-
ми 218 та 220 ЦК. Інші вимоги щодо визна-
ння договорів дійсними, в тому числі заявлені 
в зустрічному позові у справах про визнання 
договорів недійсними, не відповідають мож-
ливим способам захисту цивільних прав та 
інтересів. Такі позови не підлягають задово-
ленню [7]. 
Пункт 3.2. постанови Пленуму Вищо-

го господарського суду України № 11 від 29 
травня 2013 р. «Про деякі питання визнання 
правочинів (господарських договорів) недій-
сними» передбачає, що у вирішенні спорів, 
пов’язаних з визнанням правочинів, які під-
лягали нотаріальному посвідченню, дійсни-
ми (статті 219, 220 ЦК України), господарські 
суди повинні з’ясувати: чи підлягав відповід-
ний правочин нотаріальному посвідченню, 
з яких причин його не було нотаріально по-
свідчено та чи втрачена можливість такого 
посвідчення, а також чи не суперечить зміст 
правочину вимогам закону, оскільки в такому 
разі позов не може бути задоволений. Якщо 
недійсність нотаріально посвідченого право-
чину обґрунтовується саме посиланням на не-
правомірність дій нотаріуса, що його посвід-
чив, то нотаріус може залучатися до участі у 
справі як третя особа, яка не заявляє самостій-
них вимог на предмет спору (стаття 27 ГПК). 
Правочини можуть визнаватися дійсними ви-
ключно з підстав, визначених частиною дру-
гою статті 219 і частиною другою статті 220 
ЦК України. Вимоги про визнання дійсними 
правочинів з інших підстав задоволенню не 
підлягають з огляду на невідповідність таких 
вимог установленим законом способам захис-
ту прав та законних інтересів (частина друга 
статті 16 ЦК України, частина друга статті 20 
ГК України).

Отже, у зазначеній постанові Пленуму Вер-
ховного Суду України «Про судову практику 
розгляду цивільних справ про визнання пра-
вочинів недійсними», перш за все, міститься 
«технічна помилка», оскільки про порушення 
вимог закону про нотаріальне посвідчення од-
ностороннього правочину йдеться не у ст. 218,-
а в ст. 219 ЦК України. Крім того, відповід-
но до абз. 12 ч. 2 ст. 16 ЦК України суд може 
захистити цивільне право або інтерес іншим 
способом, що встановлений договором або за-
коном чи судом у визначених законом випад-
ках, а згідно з ч. 1 ст. 129 Конституції України 
від 28 червня 1996 р. суддя, здійснюючи пра-
восуддя, є незалежним та керується верховен-
ством права. Проте застосування принципу 
верховенства права не допускає обмеження 
способів захисту цивільних прав та інтересів 
тільки тими способами, які передбачені за-
коном або договором, тому вказівки на те, що 
вимоги про визнання дійсними правочинів з 
інших підстав задоволенню не підлягають з 
огляду на невідповідність таких вимог уста-
новленим законом способам захисту прав та 
законних інтересів є небезспірними. Слушно 
зазначає Н. С. Кузнєцова, що, визначаючи 
спосіб захисту, обраного учасником цивіль-
них правовідносин, суд має право допустити 
такий спосіб захисту, який хоча і не передба-
чений законом або договором, проте відпові-
дає сутності відносин між сторонами [9, с. 14].
Заслуговує на увагу й позиція, викладена 

у постанові судової палати у цивільних спра-
вах Верховного Суду України від 19 червня 
2013 р. у справі № 6-49цс13), що договір ку-
півлі-продажу нежитлового будинку в силу-
ст. 657 ЦК України (у редакції, яка була чин-
ною станом  на 3 липня 2012 р.) підлягає і 
нотаріальному посвідченню, і державній ре-
єстрації, тому не може бути визнаний судом 
дійсним на підставі ч. 2 ст. 220 ЦК України, 
оскільки момент вчинення таких правочинів 
відповідно до ст.ст. 210 та 640 ЦК України 
(у редакції, яка була чинною станом на 3 лип-
ня 2012 р.) пов’язується з державною реєстра-
цією правочину, а тому вони не є укладеними 
й не створюють прав та обов’язків для сторін. 
Однією з умов визнання правочину дійсним у 
судовому порядку є встановлення судом фак-
ту ухилення однієї зі сторін від нотаріального 
посвідчення правочину. Встановлення факту 
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втрати продавцем правовстановлюючого до-
кумента на предмет відчуження за договором 
не може бути підставою для визнання догово-
ру дійсним [10].
Варто зазначити, що і Верховний Суд до-

тримується таких же підходів при розгляді 
аналогічних цивільних справ. Так, у постано-
ві Верховного Суду від 11 червня 2018 року у 
судовій справі № 693/1230/16-ц зазначається, 
що вирішуючи спір про визнання правочину, 
який підлягає нотаріальному посвідченню, 
дійсним, судам необхідно враховувати, що 
норма частини другої ст. 220 ЦК України не 
застосовується щодо правочинів, які підляга-
ють і нотаріальному посвідченню, і державній 
реєстрації. Момент вчинення таких правочи-
нів згідно зі статтею 210, частиною третьою 
статті 640 ЦК України (у редакції, чинній на 
момент виникнення спірних правовідносин) 
пов’язується з державною реєстрацією, тому 
вони не є укладеними й не створюють прав 
та обов’язків для сторін. Договір купівлі-
продажу житлового будинку (або його ча-
стини) підлягає нотаріальному посвідченню 
та державній реєстрації, а тому не може 
бути визнаний дійсним на підставі частини 
другої статті 220 ЦК України. Відмовляючи 
у задоволенні позову ОСОБА_4, суди дійшли 
правильного висновку про те, що між сто-
ронами не було укладено договору купівлі-
продажу житлового будинку, який знахо-
диться по АДРЕСА_1, а були лише наміри 
вчинити такий правочин. Крім того, позивач 
не надав належних та допустимих доказів, а 
розписка, яка міститься у матеріалах справи є 
лише письмовим доказом виникнення борго-
вих зобов’язань. Посилання касаційної скар-
ги на те, що сторони домовились щодо всіх 
істотних умов договору, що підтверджується 
письмовими доказами і відбулось повне або 
часткове виконання договору, але одна із сто-
рін ухилилась від його нотаріального посвід-
чення, тому суд може визнати такий договір 
дійсним, є безпідставними, оскільки договір 
купівлі-продажу житлового будинку підлягає 
нотаріальному посвідченню та державній ре-
єстрації, у зв’язку із чим не може бути визна-
ний дійсним на підставі частини другої статті 
220 ЦК України [11].
К. О. Єременко зазначає, що для забез-

печення принципу рівності учасників цивіль-

них відносин необхідно вважати, що за умови 
здійснення повного або часткового надання 
по правочину та ухиленні однієї зі сторін від 
його нотаріального посвідчення або в інших 
випадках, коли посвідчення правочину стає 
неможливим, право на конвалідацію має бути 
надано заінтересованій стороні, незалежно від 
того, здійснила вона сама надання або лише 
прийняла надання від контрагента. Тобто за-
інтересованою стороною в цьому випадку не 
обов’язково має бути сторона, яка здійснила 
повне або часткове виконання договору [12, с. 15]. 
Бачиться, що чинна редакція ч. 2 ст. 220 ЦК 
України надає право звернутися з позовом 
про визнання нікчемного правочину дійсним 
будь-якій стороні правочину, якщо буде вста-
новлено, що сторони домовилися щодо всіх 
істотних умов договору, що підтверджується 
письмовими доказами, і відбулося повне або 
часткове виконання договору, але одна із сто-
рін ухилилася від його нотаріального посвід-
чення.
Аналіз ч. 2 ст. 221 ЦК України надає під-

стави для висновку, що у разі відсутності схва-
лення батьками (усиновлювачами) або одним 
з них, з ким вона проживає, або опікуном 
правочину, вчиненого малолітньою особою за 
межами її дієздатності, він є нікчемним. На ви-
могу заінтересованої особи суд може визнати 
такий правочин дійсним, якщо буде встанов-
лено, що він вчинений на користь малолітньої 
особи. Відповідно до ст. 224 ЦК України пра-
вочин, вчинений без дозволу органу опіки та 
піклування (стаття 71 ЦК України), є нікчем-
ним. На вимогу заінтересованої особи такий 
правочин може бути визнаний судом дійсним, 
якщо буде встановлено, що він відповідає ін-
тересам фізичної особи, над якою встановлено 
опіку або піклування [13, с. 215]. 
Отже, у цьому випадку для визнання пра-

вочину дійсним необхідно встановити від-
повідність вчиненого правочину інтересам 
особи, тобто законодавець вживає оціночне 
поняття «відповідність інтересам» особи, над 
якою встановлено опіку або піклування. 
Частина 2 ст. 226 ЦК України передбачає, 

що на вимогу опікуна правочин, вчинений не-
дієздатною фізичною особою, може бути ви-
знаний судом дійсним, якщо буде встановле-
но, що він вчинений на користь недієздатної 
фізичної особи. 
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Висновки
Таким чином, можна зазначити, що ЦК 

України передбачає шість випадків, коли до-
пускається визнання нікчемного правочину 
дійсним, тобто конвалідація (зцілення) ні-
кчемного правочину – надання нікчемному 
правочину юридичної силу з моменту його 
вчинення: 1) якщо правочин, для якого за-
коном встановлена його недійсність у разі не-
додержання вимоги щодо письмової форми, 
укладений усно і одна із сторін вчинила дію, а 
друга сторона підтвердила її вчинення, зокре-
ма шляхом прийняття виконання, такий пра-
вочин у разі спору може бути визнаний судом 
дійсним; 2) у разі недодержання вимоги зако-
ну про нотаріальне посвідчення односторон-
нього правочину такий правочин суд може 
визнати дійсним, якщо буде встановлено, що 
він відповідав справжній волі особи, яка його 
вчинила, а нотаріальному посвідченню пра-
вочину перешкоджала обставина, яка не зале-
жала від її волі; 3) якщо сторони домовилися 
щодо усіх істотних умов договору, що підтвер-
джується письмовими доказами, і відбулося 
повне або часткове виконання договору, але 
одна із сторін ухилилася від його нотаріаль-
ного посвідчення, суд може визнати такий до-
говір дійсним; 4) у разі відсутності схвалення 
батьками (усиновлювачами) або одним з них, 
з ким вона проживає, або опікуном правочи-
ну, вчиненого малолітньою особою за межами 
її дієздатності, на вимогу заінтересованої осо-
би суд може визнати такий правочин дійсним, 
якщо буде встановлено, що він вчинений на 
користь малолітньої особи; 5) правочин, вчи-
нений без дозволу органу опіки та піклування 
на вимогу заінтересованої особи, може бути 
визнаний судом дійсним, якщо буде встанов-
лено, що він відповідає інтересам фізичної 
особи, над якою встановлено опіку або піклу-
вання; 6) на вимогу опікуна правочин, вчи-
нений недієздатною фізичною особою, може 
бути визнаний судом дійсним, якщо буде вста-
новлено, що він вчинений на користь недієз-
датної фізичної особи. Доведено, що не допус-
кається визнання дійсним заповіту, який є ні-
кчемним у зв’язку з порушенням вимог щодо 
його форми та порядку посвідчення, не може 
бути підставою для визнання договору дій-
сним й встановлення факту втрати продавцем 

правовстановлюючого документа на предмет 
відчуження за договором. 
Подальше наукове дослідження питань 

конвалідації правочину сприятиме захисту 
порушених цивільних прав та інтересів учас-
ників цивільних правовідносин. 
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АНОТАЦІЯ 
У статті розглянуто підстави конваліда-

ції правочину (надання нікчемному правочи-
ну юридичної силу з моменту його вчинення) 
за чинним Цивільним кодексом України. Об-
ґрунтовано, що ЦК України передбачає шість 
випадків, коли допускається визнання нікчем-
ного правочину дійсним, тобто конвалідація 
правочину. Доведено, що не допускається ви-
знання дійсним заповіту, який є нікчемним 
у зв’язку з порушенням вимог щодо його фор-
ми та порядку посвідчення; не може бути 
підставою для визнання договору дійсним й 
встановлення факту втрати продавцем пра-
вовстановлюючого документа на предмет від-
чуження за договором. 
Ключові слова: правочин, недійсний право-

чин, нікчемний правочин, конвалідація (зці-
лення), визнання правочину дійсним, спосіб 
захисту цивільних прав та інтересів.

SUMMARY 
The author of the article has studied the grounds 

for the transaction’s convalidation (providing a void 
transaction with legal effi cacy from the moment it was 
made) under the current Civil Code of Ukraine. It 
has been substantiated that the Civil Code of Ukraine 
provides six cases when it is possible to recognize a 
void transaction as a valid one, that is, convalidation 
of a transaction: if a transaction, for which the law 
establishes its invalidity in case of non-observance 
of the requirement for a written form, is verbally 
concluded and one of the parties committed an act 
and the other party confi rmed its commission, in 
particular by the acceptance of the execution, such a 
transaction can be recognized by the court as valid one 
in case of a dispute; in case of non-observance with 
the requirement of the law on notorial certifi cation of 
a unilateral transaction, such a transaction can be 
recognized by the court as valid, if one can establish 
that it was in line with the true will of a person who 
made it, and the fact that was not dependent on his will 
interfered the notorial certifi cation of the transaction; 
if the parties have agreed on all material terms of the 
contract, which is proved by written evidence and the 
contract has been fully or partially executed, but one of 
the parties has deviated from its notorial certifi cation, 
the court may admit such a contract valid; in case of 
the absence of approval by the parents (adopters) or 
one of them with whom he resides or a defensor of a 
transaction made by a minor beyond his dispositive 
legal capacity, the court may admit such a transaction 
valid upon the request of the interested person, if it is 
established that it was made in favor of a minor; a 
transaction made without the permission of children’s 
services may be admitted by the court as valid at the 
request of the interested person, if it is established that 
it meets the interests of an individual, who is under 
the guardianship or curatorship; at the request of a 
defensor a transaction made by an incapacitated 
individual may be recognized by the court as valid, if 
it is established that it was made in favor of a disabled 
person. It has been proved that the last will and 
testament can not be admitted valid, which is void in 
connection with violation of requirements regarding 
its form and procedure of certifi cation; it can not 
be the reason for admitting the contract valid and 
establishing the fact of the seller’s loss of the entitling 
document for the alienation under the contract.

Key words: transaction, invalid transaction, void 
contract, convalidation (restoration), admission of a 
transaction as sound, way of protecting civil rights 
and interests.
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ÄÎÃÎÂÎÐÎÌ

В статье рассмотрены особенности пре-
кращения обязательства супругов по содержа-
нию по договору. Нашли дальнейшее развитие 
положения, что существует определенное 
«правовое сходство» в юридической конструк-
ции «отступного» и юридической конструкции 
договора о прекращении права на содержание 
в связи с получением единовременной денеж-
ной выплаты. Аргументируется, что на до-
говор между супругами о прекращении права 
на содержание распространяются все требо-
вания, соблюдение которых необходимо для 
действительности сделки, предусмотренные 
ГК Украины; распространяются также поло-
жения ГК Украины, регулирующие основания 
и правовые последствия недействительности 
сделки, основания и правовые последствия из-
менения или расторжения договора. 
Ключевые слова: супруги, содержание, 

право на содержание, договоренность, обяза-
тельства, прекращение обязательства, право 
на алименты, недвижимое имущество, одно-
разовая денежная виплата

 ÊÐÀÑÂ²ÒÍÀ Òåòÿíà Ïåòð³âíà - çäîáóâà÷ êàôåäðè öèâ³ëüíîãî ïðàâà òà 
ïðîöåñó ôàêóëüòåòó ¹ 6 Õàðê³âñüêîãî íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó âíóòð³øí³õ 
ñïðàâ 
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має й стан законодавства, яке регулює від-
носини у сім’ї, в родині» [1, с. 3]. Новітнє сі-
мейне законодавство широко використовує 
диспозитивні засади правового регулюван-
ня відносин між подружжям, зокрема щодо 
припинення права на утримання за домовле-
ністю подружжя. У процесі укладення та ви-
конання таких договорів між подружжям ви-
никають проблемні питання як щодо форми 
укладення договору про припинення права 
на утримання взамін одержання одноразової 
грошової виплати, так І динаміки договору 
про припинення права на утримання. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій 
з даної теми

Договірне регулювання аліментних 
зобов’язань подружжя було предметом до-
слідження таких українських правників, як 
В. К. Антошкіної   [ 2, с. 112-142], М. М. Дякович [3, 
с. 250-273], О. В. Михальнюк [4], О. В. Розгон [5, 
с. 139-148], З. В. Ромовської [1, с. 219] та інших. 
Припинення права на утримання за догово-
ром У більшості своїй досліджувалося у кон-
тексті аліментних правовідносин між матір’ю 
та батьком дитини щодо припинення пра-
ва на аліменти на дитину [6; 7; 8]. Договірні 
відносини між подружжям про припинення 
права на утримання розглядаються в літера-
турі фрагментарно. 

Метою цієї статті є визначення особли-
востей припинення права на утримання за 
домовленістю подружжя за сімейним законо-
давством України та розробка пропозицій з 

Постановка проблеми
З набранням чинності з 1 січня 2004 року 

Сімейного кодексу України (далі – СК 
України) істотно змінилися підходи в право-
вому регулюванні сімейних відносин, у тому 
числі й відносин подружжя щодо надання 
утримання та припинення права на утриман-
ня. З. В. Ромовська справедливо наголошує: 
«Сім’я – барометр суспільства, стосунки між 
подружжям – барометр сім’ї. Щоби ними ві-
щувалася світла погода, неабияке значення 
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удосконалення чинного сімейного законодав-
ства у цій сфері. 

Виклад основного матеріалу
До набрання чинності СК України сі-

мейне законодавство Україні, як і радянське 
законодавство, взагалі не передбачало мож-
ливості припинення права на утримання за 
домовленістю подружжя. В. О. Рясенцев за-
значав, що оскільки аліментне зобов’язання 
встановлено законом, воно не може бути при-
пинено за домовленістю сторін і припиня-
ється з відпаданням умов, що є необхідними 
передумовами аліментного зобов’язання [9, 
с. 113]. Натомість, згідно зі ст. 89 СК України 
подружжя, а також особи, шлюб між якими 
було розірвано, мають право укласти договір 
про припинення права на утримання взам ін 
набуття права власності на житловий буди-
нок, квартиру чи інше нерухоме майно або 
одержання одноразової грошової виплати. 
Договір, за яким передається у власність не-
рухоме майно, має бути нотаріально посвід-
чений. Право власнос  ті на нерухоме майно, 
що передається за таким договором, виникає 
з моменту державної реєстрації цього права 
відповідно до закону. Якщо особи домови-
лися про припине ння права на утримання у 
зв’язку з одержанням одноразової грошової 
виплати, обумовлена грошова сума має бути 
внесена на депозитний рахунок нотаріаль-
ної контори або приватного нотаріуса до по-
свідчення договору. На майно, одержане на 
підставі договору про припинення права на 
утримання, не може бути звернене стягнен-
ня.
Договір між подружжям про припинення 

права на утримання в юридичній літературі 
відносять до аліментних договорів [2, с. 138]. 
Визначаючи предмет договору між подруж-
жям про припинення права на утримання, 
доцільно звернути увагу на те, що стаття 89 
СК України регулює особливості укладення 
двох договорів: 1) договору між подружжям 
про припинення права на утримання взамін 
набуття права власності на житловий буди-
нок, квартиру чи інше нерухоме майно, пред-
мет якого є складним, оскільки ним є право 
власності на будинок, квартиру чи інше не-
рухоме майно та припинення права на утри-
мання; 2) договору між подружжям про при-

пинення права на утримання у зв’язку з одер-
жанням одноразової грошової виплати, пред-
мет якого також є складним, оскільки пред-
метом цього договору є одноразова грошова 
виплата та припинення права на утримання. 
Характеризуючи цей договір, 

О. В. Михальнюк слушно зауважує, що за 
вказаним договором відбувається переда-
ча майна у власність, а отже, мають бути до-
тримані вимоги щодо якості речі, виконаний 
обов’язок щодо інформування набувача про 
права третіх осіб на річ та інші, які характер-
ні для договорів про оплатну передачу майна 
у власність. У договорі сторони мають право 
передбачити умови щодо строків передачі 
майна та припинення зобов’язання подруж-
жя по утриманню, порядку та видів розра-
хунків, місця їх здійснення тощо [10, с. 250]. 
М. М. Дякович зазначає, що підставою 

припинення права на утримання є укладення 
договору про передачу у власність нерухомо-
го майна або грошових коштів. У такому до-
говорі нотаріус повинен вказати, що його ме-
тою є передання відповідного майна замість 
надання утримання іншому з подружжя. 
Такі договори слід відрізняти від договорів 
дарування, поділу майна тощо. Укладення і 
посвідчення такого договору свідчить про до-
мовленість подружжя не мати в майбутньому 
майнових претензій. При укладенні договору 
про надання у власність майна замість утри-
мання нотаріус повинен роз’яснити правові 
наслідки такого договору для сторін і забез-
печити дотримання охорони прав та закон-
них інтересів сторін [3, с. 271]. 
Що стосується форми договору, то дого-

вір між подружжям про припинення права 
на утримання взамін набуття права власнос-
ті на житловий будинок, квартиру чи інше 
нерухоме майно має бути нотаріально по-
свідчений; право власності на нерухоме май-
но, що передається за таким договором, ви-
никає з моменту державної реєстрації цього 
права відповідно до закону (абз. 2 ч. 1 ст. 89 
СК України). Порядок державної реєстрації 
права власності на нерухоме майно визнача-
ється Законом України від 1 липня 2004 року 
№ 1952-IV «Про державну реєстрацію речо-
вих прав на нерухоме майно та їх обтяжень».
Варто зазначити, що в судовій практи-

ці вже з’явилися поодинокі позови, за яки-
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ми один із подружжя просить передати у 
власність другому з подружжя певне майно 
в рахунок довічної відмови останнього від 
права на утримання від нього. Так, у рішен-
ні Костянтинівського міськрайонного суду 
Донецької області від 30 вересня 2011 року у 
справі № 2-1606/11 зазначається, що позивач 
просить суд розподілити між ним та відпові-
дачкою спільне майно та грошові кошти, крім 
того, його частку у спірній квартирі передати 
у власність відповідачці в рахунок її довічної 
відмови від права на утримання від нього. У 
судовому засіданні позивач повністю підтри-
мав свої вимоги на підставах, вказаних у по-
зовній заяві. Відповідачка суду пояснила, що 
вона повністю згодна з позовом та просила 
його задовольнити. Також додала, що вона та 
позивач самостійно прийшли до згоди щодо 
порядку розподілу майна та сумісно нажи-
тих коштів, а також вона в обмін на частину 
спірної квартири, що належить позивачу, 
згодна довічно відмовитись від аліментів на 
своє утримання, про що суду надала відповід-
ну заяву. Як з’ясовано у судовому засіданні, 
позивачка не претендує на своє утримання 
від позивача, до суду з позовом про стягнен-
ня аліментів не зверталася, навпаки, у судо-
вому засіданні підтвердила своє бажання на 
отримання частки нерухомого майна свого 
колишнього чоловіка в обмін на відмову від 
аліментів у майбутньому. Позивач добровіль-
но відмовляється від своєї частки у спільній 
квартирі на користь відповідачки за умови 
несплати у майбутньому аліментів на її утри-
мання, на що остання надала свою згоду. 
Таким чином, сторони дійшли згоди щодо 
всіх важливих умов договору, розуміють на-
слідки свого вчинку і спору між ними щодо 
цього немає. Законодавством передбачений 
окремий порядок складання, нотаріального 
посвідчення такого договору, що не входить 
до компетенції суду. Таким чином, суд вва-
жає за необхідне відмовити позивачу у задо-
воленні його вимог щодо закріплення судо-
вим рішенням передачі його частки у спірній 
квартирі у власність відповідачці в рахунок її 
довічної відмови від права на утримання від 
нього аліментів [11]. Дійсно, у даному випад-
ку взагалі не заявлялися позовні вимоги про 
стягнення аліментів, судом не вирішувався 
спір про стягнення аліментів на утримання 

одного з подружжя, суд не може виконувати 
функції нотаріату. 
Сімейний кодекс України не встановлює 

вимоги щодо обов’язкового нотаріального 
посвідчення договору між подружжям про 
припинення права на утримання у зв’язку з 
одержанням одноразової грошової виплати. 
Договір між подружжям про припинення 
права на утримання у зв’язку з одержанням 
одноразової грошової виплати має бути укла-
дений У простій письмовій формі, зважаю-
чи, що згідно з п. 3 ч. 1 ст. 208 ЦК України у 
письмовій формі належить вчиняти правочи-
ни фізичних осіб між собою на суму, що пере-
вищує у двадцять і більше разів розмір нео-
податковуваного мінімуму доходів громадян, 
крім правочинів, передбачених частиною 
першою статті 206 ЦК України (в цій части-
ні йдеться про правочини, які повністю ви-
конуються сторонами у момент їх вчинення). 
Відповідно до пункту 5 підрозділу 1 розд. XX 
Податкового кодексу України, якщо норми 
інших законів містять посилання на неопо-
датковуваний мінімум доходів громадян, то 
для цілей їх застосування використовується 
сума в розмірі 17 гривень, крім норм адмі-
ністративного та кримінального законодав-
ства в частині кваліфікації адміністративних 
або кримінальних правопорушень, для яких 
сума неоподатковуваного мінімуму встанов-
люється на рівні податкової соціальної піль-
ги, визначеної підпунктом 169.1.1 пункту 
169.1 статті 169 розд. IV Податкового кодексу 
України для відповідного року. Отже, договір 
між подружжям про припинення права на 
утримання у зв’язку з одержанням однора-
зової грошової виплати у розмірі більше ніж 
340 грн. має бути укладений У простій пись-
мовій формі. 
На думку О. В. Розгон, хоча статтею 89 СК 

України не передбачене обов’язкове нотарі-
альне посвідчення договору про припинення 
права на аліменти взамін на одноразову гро-
шову виплату, але обумовлена грошова сума 
має бути внесена на депозитний рахунок но-
таріальної контори або приватного нотаріуса 
до посвідчення договору. Отже, й у цьому разі 
договір повинен бути укладений у письмовій 
формі, і доцільно, щоб він був посвідчений 
нотаріально для забезпечення інтересів обох 
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сторін договору [5, с. 148]. Зазначена точка 
зору заслуговує на підтримку.
З. В. Ромовська зазначає, що у статті 89 

СК цивілістичного терміна «відступне» не-
має, але його вживання не може катего-
рично заперечуватися. Адже мова йде про 
припинення права на аліменти у зв’язку з 
одержанням одноразової грошової суми [1, 
с. 219]. Дійсно, існує певна «правова схо-
жість» юридичної конструкції «відступно-
го» та юридичної конструкції договору про 
припинення права на утримання у зв’язку з 
одержанням одноразової грошової виплати. 
Як слушно зазначає О. С. Яворська, зі зміс-
ту норм ст. 600 ЦК України випливає: 1) пе-
редання відступного вчиняється за згодою 
сторін основного зобов’язання; 2) предметом 
відступного можуть бути гроші чи інше май-
но; 3) розмір, строки та порядок передання 
відступного встановлюється сторонами [12, 
с. 205]. Укладаючи договір про припинення 
права на утримання у зв’язку з одержанням 
одноразової грошової виплати, подружжя 
домовляється між собою саме про припинен-
ня основного зобов’язання про утримання, 
предметом цього договору буде й одноразова 
грошова виплата, подружжя домовляється 
й про розмір, строк передання одноразової 
грошової виплати. Сімейне законодавство 
України встановлює тільки вимогу щодо по-
рядку внесення одноразової грошової випла-
ти: обумовлена грошова сума має бути внесе-
на на депозитний рахунок нотаріальної кон-
тори або приватного нотаріуса до посвідчен-
ня договору (ч. 2 ст. 89 СК України). З цього 
приводу І. В Жилінкова наголошує, що такий 
порядок повною мірою забезпечить інтереси 
одержувача аліментів і зробить неможливим 
порушення його прав [13, с. 159]. 
Я. В. Новохатська правильно зазначає, 

що в СК України закріплено можливість так 
званої «капіталізації» коштів, що мають нада-
ватися як утримання. В окремих випадках 
така «капіталізація» коштів може найбіль-
шою мірою відповідати інтересам сторін. … 
Закон не виключає домовленості подружжя 
щодо сплати коштів на утримання наперед за 
встановлений у договорі проміжок часу або за 
весь час, протягом якого існуватиме право на 
утримання, якщо його можна визначити [14, 
с. 301].

Викликають дискусію серед правників і 
положення ч. 3 ст. 89 СК України, що на май-
но, одержане на підставі договору про при-
пинення права на утримання, не може бути 
звернене стягнення. В. К. Антошкіна слушно 
зауважує, що заборона на звернення стягнен-
ня на певне майно має за мету збереження 
майна для забезпечення майнових прав від-
повідної особи – боржника. Саме для досяг-
нення цієї мети законодавство встановлює 
певні обмеження дій кредиторів боржни-
ка. Для чого ж встановлювати такі правила 
стосовно того з подружжя, який мав право 
на утримання від іншого з подружжя і задо-
вольнив свої вимоги шляхом отримання за-
мість аліментів певної речі у власність? … Не 
зовсім зрозуміла встановлена у законі нерів-
ність правового становища нерухомої речі, 
отриманої, наприклад, у спадщину, за дого-
вором дарування тощо і на яку можна зверта-
ти стягнення, і нерухомої речі, отриманої як 
плата за договором про припинення права 
на утримання, на яку не може бути звернено 
стягнення [2, с. 140–141].
Оскільки договір між подружжям про 

припинення права на утримання є, перш за 
все, правочином, то, відповідно, на нього роз-
повсюджуються всі вимоги, додержання яких 
є необхідним для чинності правочину, перед-
бачені ст. 203 ЦК України. Зокрема, зміст 
правочину не може суперечити ЦК України, 
іншим актам цивільного законодавства, а 
також інтересам держави і суспільства, його 
моральним засадам; особа, яка вчиняє пра-
вочин, повинна мати необхідний обсяг ци-
вільної дієздатності; волевиявлення учасни-
ка правочину має бути вільним і відповідати 
його внутрішній волі; правочин має вчиняти-
ся у формі, встановленій законом; правочин 
має бути спрямований на реальне настання 
правових наслідків, що обумовлені ним. 
Так само, до договірних відносин подруж-

жя щодо припинення права на утримання 
можна застосувати й положення ЦК України, 
які регулюють підстави та правові наслідки 
недійсності правочину, підстави та правові 
наслідки зміни або розірвання договору. У 
той же час законодавець не став визначати в 
ст. 89 СК України окремі підстави розірвання 
договору про припинення права на утриман-
ня на вимогу відчужувача нерухомого майна. 
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Бачиться, що статтю 89 СК України доціль-
но було б доповнити частиною четвертою у 
такій редакції: «4. За позовом відчужувача 
нерухомого майна договір, укладений від-
повідно до частини першої цієї статті, може 
бути розірваний за рішенням суду, якщо піс-
ля укладення такого договору стало відомо, 
що непрацездатність того з подружжя, хто 
потребував матеріальної допомоги, виникла 
в результаті вчинення ним умисного злочину 
чи була прихована від другого з подружжя 
при реєстрації шлюбу, чи одержувач алімен-
тів свідомо поставив себе у становище такого, 
що потребує матеріальної допомоги». 

Висновки
Підсумовуючи розгляд договору між по-

дружжям про припинення права на утри-
мання, можна зробити наступні висновки. 
По-перше, стаття 89 СК України регулює 
особливості укладення двох договорів: дого-
вору між подружжям про припинення права 
на утримання взамін набуття права власності 
на житловий будинок, квартиру чи інше не-
рухоме майно; договору між подружжям про 
припинення права на утримання у зв’язку з 
одержанням одноразової грошової виплати. 
По-друге, договір між подружжям про при-
пинення права на утримання взамін набуття 
права власності на житловий будинок, квар-
тиру чи інше нерухоме майно має бути но-
таріально посвідчений. Договір між подруж-
жям про припинення права на утримання у 
зв’язку з одержанням одноразової грошової 
виплати має бути укладений у простій пись-
мовій формі. Існує певна «правова схожість» 
юридичної конструкції «відступного» та юри-
дичної конструкції договору про припинення 
права на утримання у зв’язку з одержанням 
одноразової грошової виплати. По-третє, 
на договір між подружжям про припинен-
ня права на утримання розповсюджуються 
всі вимоги, додержання яких є необхідним 
для чинності правочину; розповсюджуються 
положення ЦК України, які регулюють під-
стави та правові наслідки недійсності право-
чину, підстави та правові наслідки зміни або 
розірвання договору. 
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АНОТАЦІЯ 
У статті розглянуто особливості припи-

нення зобов’язання подружжя по утриманню 
за договором. Визначено, що Сімейний кодекс 
України регулює особливості укладення двох до-
говорів між подружжям про припинення права 
на аліменти: договору про припинення права 
на утримання взамін набуття права власнос-
ті на житловий будинок, квартиру чи інше не-
рухоме майно; договору між подружжям про 
припинення права на утримання у зв’язку з 
одержанням одноразової грошової виплати. 
Встановлено, що договір між подружжям про 
припинення права на утримання взамін на-
буття права власності на житловий будинок, 
квартиру чи інше нерухоме майно має бути 
нотаріально посвідчений; договір між подруж-
жям про припинення права на утримання у 
зв’язку з одержанням одноразової грошової ви-
плати має бути укладений у простій письмовій 
формі. Знайшли подальший розвиток положен-
ня, що існує певна «правова схожість» юридич-
ної конструкції «відступного» та юридичної 
конструкції договору про припинення права на 
утримання у зв’язку з одержанням одноразової 
грошової виплати. Аргументовано, що на до-
говір між подружжям про припинення права 
на утримання розповсюджуються всі вимоги, 
додержання яких є необхідним для чинності 
правочину, передбачені Цивільним кодексом 
України; розповсюджуються положення ЦК 
України, які регулюють підстави та правові 
наслідки недійсності правочину, підстави та 
правові наслідки зміни або розірвання договору. 
Запропоновано внести зміни до Сімейного ко-
дексу України та передбачити окремі підстави 
розірвання договору між подружжям про при-
пинення права на утримання на вимогу від-
чужувача нерухомого майна за рішенням суду, 
якщо непрацездатність того з подружжя, хто 
потребував матеріальної допомоги, виникла в 
результаті вчинення ним умисного злочину чи 
була прихована від другого з подружжя при реє-
страції шлюбу, чи одержувач аліментів свідомо 
поставив себе у становище такого, що потребу-
вав матеріальної допомоги. 
Ключові слова: подружжя, утриман-

ня, право на утримання, домовленість, 
зобов’язання, припинення зобов’язання, право 
на аліменти, нерухоме майно, одноразова гро-
шова виплата 

SUMMARY 
The author of the article has studied the 

peculiarities of termination of the obligation of 
spouses for the maintenance under the contract. 
It has been determined that the Family Code of 
Ukraine regulates the peculiarities of concluding two 
agreements between the spouses on the termination 
of the right to alimony: the agreement on the 
termination of the right to maintenance in exchange 
for acquiring the right of ownership to a residential 
house, an apartment or other immovable property; the 
agreement between the spouses about the termination 
of the right to maintenance in regard to the receipt of a 
single-action payment in cash. It has been established 
that the agreement between the spouses about the 
termination of the right to maintenance in exchange 
for acquiring the right of ownership to a residential 
building, an apartment or other immovable property 
should be certifi ed by a notary; the agreement between 
the spouses about the termination of the right to 
maintenance in regard to the receipt of a single-action 
payment in cash can be concluded in a simple written 
form. The provisions that there is a certain “legal 
similarity” of the legal construction of “compensation 
for release from obligation” and the legal structure 
of the agreement on the termination of the right to 
maintenance have found further development. It 
has been argued that all the requirements under 
the Civil Code of Ukraine, the observance of which 
is necessary for the validity of the transaction, are 
applied to the agreement between the spouses about 
the termination of the right to maintenance; the 
provisions of the Civil Code of Ukraine regulating the 
grounds and legal consequences of the invalidity of 
the transaction, the grounds and legal consequences 
of the change or termination of the agreement are also 
applied. The author has offered to amend the Family 
Code of Ukraine and to provide certain grounds for 
termination of the agreement between the spouses 
about the termination of the right to maintenance 
at the request of the alienator of immovable property 
by a court decision, if incapability of the spouse who 
needed the material assistance arose as the result of 
his commission of intentional crime or was hidden 
from another spouse while registering a marriage, or 
the recipient of alimony deliberately put himself in a 
situation, when he needed the material assistance.

Key words: spouses, maintenance, the right to 
maintenance, concert, obligation, termination of the 
obligation, the right to alimony, real estate, single-
action payment in cash.
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ÏÐÈÏÈÍÅÍÍß ÁÀÍÊÐÓÒÑÒÂÀ ÄÅÐÆÀÂÍÈÕ 
Ï²ÄÏÐÈªÌÑÒÂ Ó ÇÂ’ßÇÊÓ ²Ç ÏÐÈÂÀÒÈÇÀÖ²ªÞ: 

ØËßÕ ÄÎ ÏÎÐßÒÓÍÊÓ Ï²ÄÏÐÈªÌÑÒÂÀ ×È 
ÓÇÀÊÎÍÅÍÅ ÐÅÉÄÅÐÑÒÂÎ?

В статье сделан обзор изменений в Закон 
Украины «О восстановлении платежеспособ-
ности должника или признании его банкро-
том», внесенных в него Законом Украины 
«О приватизации государственного и ком-
мунального имущества» от 18 января 2018-
№ 2269-VIII, указано на коллизионность и не-
однозначность принятых норм, осуществлено 
их анализ на предмет соответствия Консти-
туции Украины и решением ЕСПЧ, раскрыто 
возможные «подводные камни» применения 
Закона №2269 -VIII в сфере банкротства.
Ключевые слова: банкротство, привати-

зация, мораторий, государственное предпри-
ятие, предприятие с государственной долей 
более 50%.
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ÓÄÊ 346.24

норм Закону України «Про приватизацію 
державного і комунального майна» від 18 
січня 2018 року № 2269-VIII [1]. Як наслі-
док, на думку автора, наявні значні сис-
темні проблеми матеріально – правового 
та процесуально – правового характеру, 
зокрема, припинення чи закриття прова-
дження у справі про банкрутство у зв’язку 
із прийняттям рішення про приватизацію, 
форма рішення про приватизацію, перехід 
повноважень керівника від арбітражного 
керуючого до новопризначеної службової 
особи, гарантії дотримання прав та за-
конних інтересів кредиторів підприємств, 
щодо яких прийнято рішення про прива-
тизацію та інші. 
Метою дослідження є здійснення 

огляду змін до Закону України «Про від-
новлення платоспроможності боржника 
або визнання його банкрутом», внесених 
до нього Законом України «Про привати-
зацію державного і комунального майна» 
від 18 січня 2018 року № 2269-VIII [1], ви-
значення колізійності та неоднозначності 
прийнятих норм, здійснення їх аналізу на 
предмет відповідності Конституції Украї-
ни та рішенням ЄСПЛ, розкрито можливі 
перешкоди у застосуванні Закону №2269 
–VIII у сфері банкрутства.

Аналіз останніх досліджень
Окремими питаннями правового регу-

лювання приватизаційних відносин займа-
лися Ю. Алданов, І. Бандурка, О. Дзера,-
Н. Демченко, В. Луць, В. Нагорняк,-

Актуальність дослідження обумовлю-
ється набранням чинності Законом Укра-
їни «Про приватизацію державного і ко-
мунального майна» від 18 січня 2018 року-
№ 2269-VIII [1] з одночасним внесенням 
змін до Закону України «Про відновлен-
ня платоспроможності боржника або ви-
знання його банкрутом» [2], відсутністю 
теоретичних основ та практичного досві-
ду реалізації співвідношення банкрутного 
процесу та процесу приватизації.

Постановка проблеми
У результаті опрацювання теми даної 

статті автором встановлено відсутність сис-
темних наукових розробок даної тематики 
та практичних результатів застосування 



Öèâ³ëüíå, ï³äïðèºìíèöüêå, ãîñïîäàðñüêå òà òðóäîâå ïðàâî

134Ïðàâî.ua ¹ 3, 2018

О. Скворцов, Р. Шишка, М. Шутов, В. Щер-
бина та ін. Проте деякі проблемні аспек-
ти правового регулювання відповідних 
відносин потребують додаткового 
дослідження.
Достатньо детальним та своєчасним 

є наукове дослідження О. Задорожного 
щодо проблемних аспектів правового ре-
гулювання суспільних відносин під час 
приватизації державного та комунального 
майна, окремих проблем співвідношення 
приватизації державних підприємств та 
виконавчого провадження, приватизації 
державних підприємств та процедури бан-
крутства [3]. 

Виклад основного матеріалу
Включення до Перехідних положень 

Розділу X Закону України «Про віднов-
лення платоспроможності боржника або 
визнання його банкрутом» [2] окремих 
положень щодо можливості припинення 
провадження у справі про банкрутство або 
відмови у порушенні провадження у спра-
ві про банкрутство відбулося прийнят-
тям Закону України «Про приватизацію 
державного і комунального майна» від 18 
січня 2018 року № 2269-VIII (далі – Закон 
№2269) [1].
Зокрема, цим же законом включено до 

Перехідних положень Розділу X Закону 
України «Про відновлення платоспромож-
ності боржника або визнання його банкру-
том» пункти 4-2 – 4-4.
Так, відповідно до пункту 4-2 Пере-

хідних положень Розділу X Закону Укра-
їни «Про відновлення платоспроможності 
боржника або визнання його банкрутом» 
справи про банкрутство боржників, якими 
є державні підприємства та/або господар-
ські товариства, більше ніж 50 відсотків 
акцій (часток) яких прямо чи опосеред-
ковано належать державі, щодо яких при-
йнято рішення про приватизацію, не по-
рушуються до завершення приватизації.
У свою чергу, відповідно до пункту 

4-3 Перехідних положень Розділу X цьо-
го Ж Закону провадження у справах про 
банкрутство боржників, якими є державні 

підприємства та/або господарські товари-
ства, більше ніж 50 відсотків акцій (часток) 
яких прямо чи опосередковано належать 
державі, щодо яких прийнято рішення 
про приватизацію, підлягає припиненню, 
крім тих, що ліквідуються за рішенням 
власника. Після при пинення проваджен-
ня у справі про банкрутство забороняєть-
ся стягнення на підставі виконавчих та 
інших документів, що містять майнові ви-
моги, у тому числі на предмет застави, за 
якими стягнення здійснюється в судовому 
або в позасудовому порядку відповідно до 
законодавства, крім випадків перебування 
виконавчого провадження на стадії розпо-
ділу стягнутих з боржника грошових сум 
(у тому числі одержаних від продажу май-
на боржника), перебування майна на стадії 
продажу з моменту оприлюднення інфор-
мації про продаж, а також у разі звернен-
ня стягнення на заставлене майно та ви-
конання рішень у немайнових спорах; не 
нараховується неустойка (штраф, пеня), 
не застосовуються інші фінансові санкції 
за невиконання чи неналежне виконан-
ня зобов’язань із задоволення всіх вимог, 
зупиняється перебіг позовної давності, 
не застосовується індекс інфляції за весь 
час прострочення виконання грошового 
зобов’язання, три проценти річних від 
простроченої суми тощо. Зазначені дії не 
поширюються на задоволення вимог по-
точних кредиторів, на виплату заробітної 
плати та нарахованих на ці суми страхових 
внесків на загальнообов’язкове держав-
не пенсійне та інше соціальне страхуван-
ня, на відшкодування шкоди, заподіяної 
здоров’ю та життю громадян, на виплату 
авторської винагороди, аліментів, а також 
на вимоги за виконавчими документами 
немайнового характеру, що зобов’язують 
боржника вчинити певні дії чи утриматися 
від їх вчинення.
І, нарешті, пунктом 4-4 Перехідних по-

ложень Розділу X Закону України «Про від-
новлення платоспроможності боржника 
або визнання його банкрутом» передбаче-
но, що справи про банкрутство боржників, 
якими є державні підприємства та/або 
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господарські товариства, більше ніж 50 
відсотків акцій (часток) яких прямо чи 
опосередковано належать державі, щодо 
яких прийнято рішення про завершення 
приватизації, не можуть порушуватися 
протягом одного року з дня завершення 
приватизації з підстав, які виникли до за-
вершення приватизації» [2].
Таким чином, включення зазначених 

змін до Закону України «Про відновлен-
ня платоспроможності боржника або ви-
знання його банкрутом» завершує процес 
роздержавлення економіки та остаточно 
оформлює прагнення владно – олігархіч-
них кіл, які представляють державу, до 
збагачення шляхом оформлення у влас-
ність засобів виробництва, які десятиліт-
тями та, навіть, століттями створювалися 
та розбудовувалися зусиллями народу. 
Також стає зрозумілою і державна політи-
ка відносно державних підприємств, що 
перебувають у банкрутстві, яка і полягає 
у небажанні брати участь у відновленні 
державних підприємств та їх сталій робо-
ті. На жаль, протягом останнього часу сус-
пільству нав’язується точка зору відносно 
неефективності здійснення господарюван-
ня власника в особі держави порівняно 
із приватним власником. Але, як показує 
практика, ефективність приватної влас-
ності полягає, як правило, лише в мінімі-
зації сплати податків та виведення коштів 
в офшорні рахунки на підприємства, заре-
єстровані за кордоном.
На перший погляд, мета переваги про-

цесу приватизації підприємства над про-
цедурами його банкрутства має намір під-
вищити інвестиційну привабливість таких 
підприємств, про що свідчить і формулю-
вання пункту 4-3 Перехідних положень 
Розділу X Закону України «Про віднов-
лення платоспроможності боржника або 
визнання його банкрутом» в частині на-
слідків припинення такого провадження у 
вигляді заборони стягнення із державного 
підприємства стягнення за виконавчими 
та іншими документами.
Однак, закладення такої правової кон-

струкції є бомбою уповільненої дії.

Чи зазначено в Перехідних положен-
нях Закону України «Про відновлення 
платоспроможності боржника або визна-
ння його банкрутом», інших нормах цього 
Закону або в інших законодавчих актах, 
до якого терміну діє заборона стягнення 
за виконавчими та іншими документами 
конкурсних кредиторів?
Ні, ані норми Закону України «Про 

відновлення платоспроможності борж-
ника або визнання його банкрутом», ані 
положення інших законодавчих актів не 
встановлюють такого строку.
Наприклад, якщо б законодавець мав 

на мету встановити тимчасовий характер 
такої заборони, він би зазначив строк дії 
такої заборони, наприклад, до завершен-
ня приватизації та укладення із перемож-
цем аукціону (конкурсу) договору купівлі 
– продажу. Це було б логічно, адже до но-
вого власника мають переходити не лише 
права на активи, а й зобов’язання за кре-
диторськими вимогами до даного підпри-
ємства.
Крім того, на тимчасовість відтермі-

нування задоволення вимог конкурсних 
кредиторів у випадку припинення прова-
дження на підставі рішення, прийнятого 
у зв’язку із приватизацією могли б вказу-
вати словосполучення «мораторій на задо-
волення» та «зупинення стягнення», однак 
ніяк не термін «заборона стягнення».
Чи не означає це, що дійсною, а не уда-

ваною метою Закону №2269 є підготовка 
для приватизації державного підприєм-
ства «під себе», оскільки новий власник 
уже корпоратизованого підприємства 
«бонусом» одержить чисте підприємство, 
вільне від боргів?
Адже формулювання прямої заборони 

стягнення за вимогами конкурсних креди-
торів без посилання на строк дії такої за-
борони дозволить досить успішно новому 
власнику приватизованого підприємства 
відстоювати в судах, перед органами дер-
жавної виконавчої служби, приватними 
виконавцями позицію стосовно дії такої 
заборони безстроково.
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А за таких обставин дана норма пору-
шує конституційні та конвенційні засади 
непорушності та недоторканності права 
власності конкурсних кредиторів підпри-
ємства, що перебуває у банкрутстві, незва-
жаючи на те, що таке банкрутство виник ло 
внаслідок неправильних управлінських 
дій та рішень саме держави, яка, у свою 
чергу, виступає економічно та політично 
більш сильним суб’єктом та має гаранту-
вати кредиторам право на субсидіарне за-
доволення непогашених кредиторських 
вимог, заявлених до державного підпри-
ємства.
При цьому досить цікавими є норми 

самого Закону України «Про відновлення 
платоспроможності боржника або визна-
ння його банкрутом», які можуть допомог-
ти арбітражному керуючому та конкурс-
ним кредиторам на стадіях санації та лік-
відації здійснювати субсидіарне стягнення 
на користь боржника заборгованості з мі-
ністерства або іншого органу управління, 
винного в доведенні до банкрутства дер-
жавного підприємства.
Так, відповідно до частини 6 стат-

ті 28 Закону України «Про відновлення 
платоспроможності боржника або визна-
ння його банкрутом» керуючий санацією 
зобов’язаний здійснювати заходи щодо 
стягнення на користь боржника дебітор-
ської заборгованості, а також стягнення 
заборгованості з осіб, які несуть з борж-
ником відповідно до закону або договору 
субсидіарну чи солідарну відповідальність.
У свою чергу, частина 5 статті 41 За-

кону України «Про відновлення плато-
спроможності боржника або визнання 
його банкрутом» під час здійснення своїх 
повноважень ліквідатор має право заяви-
ти вимоги до третіх осіб, які відповідно 
до законодавства несуть субсидіарну 
відповідальність за зобов’язаннями борж-
ника у зв’язку з доведенням його до 
банкрутства. Розмір зазначених вимог 
визначається з різниці між сумою вимог 
кредиторів і ліквідаційною масою. У разі 
банкрутства боржника з вини його засно-
вників (учасників, акціонерів) або інших 

осіб, у тому числі з вини керівника борж-
ника, які мають право давати обов’язкові 
для боржника вказівки чи мають можли-
вість іншим чином визначати його дії, на 
засновників (учасників, акціонерів) борж-
ника - юридичної особи або інших осіб у 
разі недостатності майна боржника може 
бути покладена субсидіарна відповідаль-
ність за його зобов’язаннями. Стягнені 
суми включаються до складу ліквідаційної 
маси і можуть бути використані тільки для 
задоволення вимог кредиторів у порядку 
черговості, встановленому цим Законом.
Зокрема, подання керуючим санаці-

єю та ліквідатором заяви про стягнення 
з органу управління рі зниці між креди-
торськими вимогами та розмірами активів 
підприємства може бути дієвим тактичним 
ходом по відношенню до органу управлін-
ня, яке подає або підтримує клопотання 
про припинення провадження у зв’язку із 
прийняттям рішення про приватизацію та 
вороже налаштовано до арбітражного ке-
руючого та процедури банкрутства в ціло-
му [2].
Якщо повернутися до антиконституцій-

ності та несправедливості Закону №2269, 
вказаним законом не лише встановлена 
заборона на задоволення вимог конкурс-
них кредиторів після припинення прова-
дження у справі про банкрутство у зв’язку 
із прийняттям рішення про приватизацію 
державного підприємства, а й встановле-
ний обов’язок виконавця зупинити ви-
конавче провадження щодо стягнення 
з державного підприємства, щодо якого 
прийнято рішення про приватизацію, без 
установлення строку такого зупинення.
Такою новелою є доповнення части-

ни першої статті 34 Закону України «Про 
виконавче провадження» [4, ст. 34] пунк-
том 12, згідно з яким включення держав-
них підприємств або пакетів акцій (час-
ток) господарських товариств до переліку 
об’єктів малої або великої приватизації, 
що підлягають приватизації, неодмінно 
веде до обов’язкового зупинення вико-
навчого провадження. Водночас, увівши 
таку підставу для обов’язкового зупинен-
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ня виконавчого провадження, законода-
вець взагалі не встановив строк дії такого 
зупинення. І це при тому, що зупинення 
виконавчих дій за своєю правовою приро-
дою є тимчасовим заходом. З цього приво-
ду варто погодитись із зауваженнями Го-
ловного юридичного управління Апарату 
Верховної Ради України від 15.01.2018 до 
проекту Закону, в яких слушно вказується 
на неприйнятність таких положень, 
оскільки це призведе до неналежного ви-
конання рішень судів, а отже, і до невико-
нання конституційного принципу, перед-
баченого статтею 1291 Конституції, що 
кожне судове рішення є обов’язковим до 
виконання [5].
Варто зазначити, що КСУ неоднора-

зово зазначав, що виконання судового рі-
шення є невід’ємним складником права 
кожного на судовий захист і охоплює, зо-
крема, законодавчо визначений комплекс 
дій, спрямованих на захист і відновлення 
порушених прав, свобод, законних інте-
ресів фізичних та юридичних осіб, сус-
пільства, держави (пункт 2 мотивувальної 
частини Рішення від 13 грудня 2012 року-
№ 18-рп/2012); невиконання судового рі-
шення загрожує сутності права на спра-
ведливий розгляд судом (пункт 3 моти-
вувальної частини Рішення від 25 квітня 
2012 року № 11-рп/2012) [5].
Також у пункті 43 мотивувальної 

частини Рішення КСУ від 26.06.2013-
№ 5-рп/2013 останній зазначив, що він 
бере до уваги практику Європейського 
суду з прав людини, який, зокрема, в рі-
шенні у справі „Шмалько проти України“ 
від 20 липня 2004 року вказав, що право 
на виконання судового рішення є складо-
вою частиною права на судовий захист, 
передбаченого статтею 6 Конвенції про 
захист прав людини і основоположних 
свобод: виконання рішення, ухвалено-
го будь-яким судом, має розцінюватися 
як складова частина судового розгляду. 
Таким чином, право на судовий захист є 
конституційною гарантією прав і свобод 
людини і громадянина, а обов’язкове ви-
конання судових рішень – складовою ча-

стиною права на справедливий судовий 
захист. Неприйнятність запропонова-
них змін підтверджується також тим, що 
ЄСПЛ наголосив, що саме держава несе 
відповідальність за виконання остаточних 
рішень, якщо чинники, які затримують чи 
перешкоджають їх повному й вчасному ви-
конанню, перебувають у межах контролю 
органів влади (див. рішення у справі «Со-
кур проти України від 26.04.2005 і у справі 
«Крищук проти України» від 19.02.2009) 
[5].
Такий стан справ, окрім порушення 

статті 6 Конвенції, зумовлює додатково ще 
і свавільне втручання у права, гарантовані 
пунктом 1 статті 1 Першого протоколу 
Конвенції. Оскільки відсутність у заявни-
ка можливості домогтися виконання судо-
вого рішення про стягнення коштів, ухва-
леного на його користь, фактично матиме 
наслідком втручання у його право на мир-
не володіння майном, як це передбачено 
пунктом 1 статті 1 Першого протоколу 
Конвенції (рішення у справах «Войтенко 
проти України» від 29.06.2004 та «Юрій 
Миколайович Іванов проти України» 
від 15.10.2009) [5]. Варто звернути ува-
гу на те, що згадуване рішення ЄСПЛ у 
справі «Юрій Миколайович Іванов проти 
України» [6] є пілотним. Згідно з прави-
лом 61-4 Регламенту ЄСПЛ [7] пілотне 
рішення приймається лише в разі, якщо 
факти, викладені в заяві по відношенню до 
Договірної сторони, стосуються наявності 
структурної або системної проблеми чи 
іншої подібної дисфункції. При цьому в 
резолютивній частині пілотного рішення, 
крім заходів індивідуального характе-
ру, зазначаються заходи загального ха-
рактеру, які держава-відповідач повинна 
здійснити або привести свою діяльність у 
відповідність до норм Конвенції. До того 
ж, про прийняття пілотного рішення ма-
ють бути поінформовані Комітет Міністрів, 
Парламентська Асамблея Ради Європи, 
Генеральний Секретар Ради Європи та 
Комісар Ради Європи з прав людини. З 
огляду на це, в резолютивній частині зга-
даного пілотного рішення ЄСПЛ вказано, 
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що порушення України щодо невиконан-
ня рішень національних судів є наслідком 
несумісної з положеннями Конвенції прак-
тики, за що вона несе відповідальність 
і у зв’язку з чим сторони, права яких 
порушені, не мають ефективних засобів 
юридичного захисту. ЄСПЛ постано-
вив, що держава-відповідач повинна 
невідкладно – не пізніше ніж упродовж 
одного року від дати, на яку це рішення 
набуває статусу остаточного, відповідно 
до пункту 2 статті 44 Конвенції – запро-
вадити ефективний засіб юридичного за-
хисту або комплекс таких засобів юридич-
ного захисту, спроможних забезпечити 
адекватне й достатнє відшкодування за 
невиконання або затримки у виконанні 
рішень національних судів, відповідно 
до принципів, встановлених практикою 
Суду. Між тим, як зазначалося вище, без-
строкове зупинення виконавчого провад-
ження (як тимчасового заходу) супере-
чить пілотному рішенню ЄСПЛ, взятому 
на контроль провідними Європейським 
інституціями. Цим, без сумніву, порушу-
ються міжнародні зобов’язання України. 
Те ж саме стосується і новели Закону щодо 
припинення справ про банкрутства, яка 
також неминуче призведе до порушень 
Конвенції.
Інше питання полягає у підходах до 

визначення дефініції «рішення про при-
ватизацію».
Відповідно до пункту 26 частини 1 

статті 1 Закону №2269 рішення про при-
ватизацію - рішення, що приймається ор-
ганами приватизації щодо кожного об’єкта 
приватизації шляхом видання наказу [1].
Водночас, Закон №2269 набрав сили 

лише 18.01.2018. Відповідно до пункту 8 
Прикінцевих та перехідних положень цьо-
го Закону втратили чинність законодавчі 
акти, на підставі яких проводилася прива-
тизація, а саме: Закон України «Про при-
ватизацію державного майна» (Відомості 
Верховної Ради України, 1992 р., № 24,-
ст. 348 із наступними змінами); Закон 
України «Про приватизацію невеликих 
державних підприємств (малу приватиза-

цію)» (Відомості Верховної Ради України, 
1992 р., № 24, ст. 350 із наступними змі-
нами); Закон України «Про особливості 
приватизації майна в агропромислово-
му комплексі» (Відомості Верховної Ради 
України, 1996 р., № 41, ст. 188 із наступ-
ними змінами); Закон України «Про осо-
бливості приватизації підприємств, що на-
лежать до сфери управління Міністерства 
оборони України» (Відомості Верховної 
Ради України, 2000 р., № 35, ст. 279; 2003 
р., № 37, ст. 300; 2012 р., № 7, ст. 53); За-
кон України «Про особливості приватиза-
ції об’єктів незавершеного будівництва» 
(Відомості Верховної Ради України, 2000 
р., № 45, ст. 375 із наступними змінами); 
Закон України «Про призупинення при-
ватизації підприємств нафтопереробної 
промисловості України» (Відомості Верхо-
вної Ради України, 2005 р., № 6, ст. 143); 
Закон України «Про Державну програму 
приватизації» (Відомості Верховної Ради 
України, 2012 р., № 39, ст. 466) [1].
Більша частина рішень про приватиза-

цію державних підприємств приймалася 
Фондом державного майна України саме 
відповідно до цих законів.
Однак, як Закон України «Про прива-

тизацію державного майна», так і Закон 
України «Про особливості приватизації 
майна в агропромисловому комплексі» 
втратили чинність одночасно із прийнят-
тям Закону №2269, що безпосередньо за-
значено у пункті 8 Розділу V «Прикінцеві 
та перехідні положення» Закону №2269.
У той же час уже скасований Закон 

України «Про приватизацію державного 
майна» не містив визначення терміну «рі-
шення про приватизацію» [8].

 Тому виникає логічне запитання, 
а якщо наказ Фонду державного майна 
України про приватизацію підприємства 
прийнятий на підставі уже скасованих за-
конів, відповідно до раніше діючих про-
цедур, чи можливо поширювати ці пра-
вовідносини на Закон №2269 або якщо 
переформулювати новий Закон на право-
відносини, що виникли на підставі раніше 
прийнятого Закону. Якщо до цього додати 
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ще й те, що поняття «рішення про прива-
тизацію» введене лише Законом №2269, 
усі накази Фонду державного майна Укра-
їни, що прийняті до набрання чинності 
цим Законом, не можна вважати «рішен-
нями про приватизацію».
Але, найголовніше, слід звернути увагу 

на сферу дії Закону №2269, яка безпосе-
редньо визначена наведеним вище Розді-
лом V «Прикінцеві та перехідні положен-
ня».
Пунктом 4 Прикінцевих та перехідних 

положень Закону №2269 законодавець 
установив, що приватизація об’єктів агро-
промислового комплексу, щодо яких на 
день набрання чинності цим Законом дер-
жавними органами приватизації затвер-
джені плани їх приватизації, здійснюється 
та завершується відповідно до вимог Зако-
ну України «Про особливості приватизації 
майна в агропромисловому комплексі» [1].
За таких обставин щодо здійснення та 

завершення приватизації сільськогоспо-
дарського підприємства, щодо якого при-
ватизація розпочата, Закон №2269 не діє, 
а діє виключно Закон України «Про осо-
бливості приватизації майна в агропро-
мисловому комплексі» (хоча, знову ж таки, 
Закон №2269 не містить визначеного мо-
менту початку процедури приватизації).
У свою чергу, також відсутні підстави 

застосовувати до порушених Заявником 
питань Закон №2269 повністю, в тому 
числі і включені до Перехідних положень 
Розділу X Закону України «Про віднов-
лення платоспроможності боржника або 
визнання його банкрутом» пункти 4-1 – 
4-4, зокрема, і пункт 4-3, на підставі якого 
законодавець встановлює обов’язок суду 
припинити провадження [2].
Це кореспондується із таким загаль-

новідомим принципом цивільного права, 
як недопустимість зворотної дії актів ци-
вільного законодавства, який прямо за-
кріплений статтею 5 Цивільного кодексу 
України: «Акти цивільного законодав-
ства регулюють відносини, які виникли з 
дня набрання ними чинності (частина 1). 
Акт цивільного законодавства не має зво-

ротної дії у часі, крім випадків, коли він 
пом’якшує або скасовує цивільну відпові-
дальність особи (частина 2). Якщо цивільні 
відносини виникли раніше і регулювали-
ся актом цивільного законодавства, який 
втратив чинність, новий акт цивільного 
законодавства застосовується до прав та 
обов’язків, що виникли з моменту набран-
ня ним чинності (частина 3) [9].
Слід зазначити, що норми Закону 

України «Про особливості приватизації 
майна в агропромисловому комплексі» 
та Закону України «Про приватизацію 
державного майна» не передбачали мож-
ливості закриття або припинення прова-
дження у зв’язку із прийняттям рішення 
про приватизацію об’єкта АПК. 
Також слід вказати і на грубу помил-

ку законодавця щодо передбаченого 4-3 
Перехідних положень Розділу X Закону 
України «Про відновлення платоспро-
можності боржника або визнання його 
банкрутом» обов’язку господарського суду 
припинити провадження у зв’язку із при-
йняттям рішення про приватизацію [1].
У свою чергу, у тексті Закону слова 

«»припинення провадження», «припиняє 
провадження», «провадження підлягає 
припиненню», «провадження припинено», 
«припиняється провадження», «припини-
ти провадження» у всіх відмінках і числах 
замінено відповідно словами «закриття 
провадження», «закриває провадження», 
«провадження підлягає закриттю», «про-
вадження закрито», «закривається прова-
дження», «закрити провадження» у відпо-
відному відмінку і числі згідно із Законом 
№ 2147-VIII від 03.10.2017 [1].
Тобто з дня набрання чинності Зако-

ном №2147-VIII від 03.10.2017 завершен-
ня провадження у справі про банкрутство 
відбувається саме внаслідок його «закрит-
тя», а не «припинення» [1].
Відповідно до частини 1 статті 83 Зако-

ну України «Про відновлення платоспро-
можності боржника або визнання його 
банкрутом» господарський суд закриває 
провадження у справі про банкрутство, 
якщо:



Öèâ³ëüíå, ï³äïðèºìíèöüêå, ãîñïîäàðñüêå òà òðóäîâå ïðàâî

140Ïðàâî.ua ¹ 3, 2018

1) боржник - юридична особа не вне-
сена до Єдиного державного реєстру юри-
дичних осіб та фізичних осіб - підприєм-
ців;

2) юридичну особу, яка є боржником, 
припинено в установленому законодав-
ством порядку, про що є відповідний за-
пис у Єдиному державному реєстрі юри-
дичних осіб та фізичних осіб - підприєм-
ців;

3) у провадженні господарського суду є 
справа про банкрутство того ж боржника;

4) затверджений звіт керуючого сана-
цією боржника в порядку, передбаченому 
цим Законом;

5) затверджена мирова угода в поряд-
ку, передбаченому цим Законом;

6) затверджений звіт ліквідатора в по-
рядку, передбаченому цим Законом;

7) боржник виконав усі зобов’язання 
перед кредиторами;

8) до боржника після офіційного опри-
люднення оголошення про відкриття про-
вадження (проваджень) у справі про його 
банкрутство не висунуто вимог;

9) згідно із законом справа не підлягає 
розгляду в господарських судах України;

11) господарським судом не встановле-
ні ознаки неплатоспроможності боржника;

12) в інших випадках, передбачених 
законом. 
Отже, статтею 83 Закону України «Про 

відновлення платоспроможності боржни-
ка або визнання його банкрутом» встанов-
лені виключні випадки закриття прова-
дження у справі про банкрутство [1].
Разом з тим Закон «Про відновлення 

…» не розкриває значення терміну «при-
пинення провадження» та не визначає 
його наслідки, на відміну від значення та 
наслідків терміну «закриття проваджен-
ня».
Очевидно, автором поспіхом написа-

ного законопроекту, що в подальшому 
втілився в Законом №2269 не подбали 
про елементарне приведення терміноло-
гії цього Закону у відповідність до норм 
Закону України «Про відновлення пла-
тоспроможності боржника або визнання 

його банкрутом», що робить взагалі не-
можливим закрити або припинити прова-
дження у справі про банкрутство держав-
ного підприємства у зв’язку із прийняттям 
рішення про його приватизацію.

Висновки
За таких обставин слід констатувати, 

що пункти 4-1 – 4-4 Перехідних положень 
Розділу X Закону України «Про відновлен-
ня платоспроможності боржника або ви-
знання його банкрутом», включені Зако-
ном №2269, є антиконституційними, колі-
зійними із іншими нормами законодавства 
та несправедливими відносно боржника 
та конкурсних кредиторів. Тому зазначені 
нововведення Перехідних положень Роз-
ділу X Закону України «Про відновлення 
платоспроможності боржника або визна-
ння його банкрутом» слід невідкладно ви-
ключити.
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АНОТАЦІЯ 
У статті здійснено огляд змін до Закону 

України «Про відновлення платоспроможнос-
ті боржника або визнання його банкрутом», 
внесених до нього Законом України «Про при-
ватизацію державного і комунального майна» 
від 18 січня 2018 року № 2269-VIII , вказано 
колізійність та неоднозначність прийнятих 
норм, здійснено їх аналіз на предмет відпо-
відності Конституції України та рішенням 
ЄСПЛ, розкрито можливі «підводні камені» 
застосування Закону №2269 –VIII у сфері 
банкрутства.
Ключові слова: банкрутство, приватиза-

ція, мораторій, державне підприємство, під-
приємство із державної часткою більше 50%.

SUMMARY 
The article reviews the changes to the Law 

of Ukraine « On Restoring Debtor’s Solvency or 
Declaring It Bankrupt» that are introduced by the 
Law of Ukraine «On Privatization of State and 
Communal Property» dated January 18, 2018, No. 
2269-VIII, indicates on the confl ict and ambiguity 
of the adopted norms, analyses the compliance with 
the Constitution of Ukraine and the decisions of the 
ECHR, reveals the possible “pitfalls” of applying 
Law No. 2269-VIII in the fi eld of bankruptcy.

The need for disclosure of this topic arose as a 
result of the implementation of the authors of the 
professional activities of arbitration managers. It was 
during the implementation of practical activities that 
signifi cant gaps were identifi ed in the application of 
legislation in the fi eld of privatization and in the 
area of bankruptcy.

The authors of this article note about the socio-
political and economic prerequisites for adopting 
the Law of Ukraine «On Privatization of State 
and Municipal Property» and amending the Law 
of Ukraine «On Restoring Debtor’s Solvency or 
Declaring as Bankrupt». Also, this article focuses on 
the problems of the operation of this law in terms of 
the rules of the Civil Code of Ukraine. The problem 
of the difference between the defi nitions “decision 
on privatization” in the old and new privatization 
acts is indicated. The issue of existence in the Law 
of Ukraine «On restoring the debtor’s solvency or 
declaring as bankrupt» two similar terms is touched 
upon: «process termination» and «process closure». 
The authors point to a substantial violation of 
the rights and interests of creditors by imposing a 
moratorium on satisfying creditors’ requirements 
in relation to an enterprise being prepared for 
privatization.

The authors of this article concluded that 
paragraphs 4-1-4.4 of the Transitional Provisions 
of Section X of the Law of Ukraine « On Restoring 
Debtor’s Solvency or Declaring as Bankrupt», 
incorporated by Law No. 2269, are unconstitutional, 
confl ictual with other norms of law and unfair debtor 
and competitive lenders. Therefore, the mentioned 
innovations of the Transitional Provisions of Section 
X of the Law of Ukraine « On Restoring Debtor’s 
Solvency or Declaring as Bankrupt « should be 
urgently excluded.

Key words: bankruptcy, privatization, 
moratorium, state enterprise, enterprise with a state 
share of more than 50%.
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ÏÎÍßÒÒß ÒÀ ÇÌ²ÑÒ ÑÔÅÐÈ ÏÅÍÑ²ÉÍÎÃÎ 
ÇÀÁÅÇÏÅ×ÅÍÍß Â ÓÊÐÀ¯Í²

Проведено дослідження поняття та змісту 
понятійного апарату та функціонування си-
стеми пенсійного забезпечення, що є одним 
із необхідних елементів на шляху створення 
оптимальної системи соціального захисту на-
селення в Україні. У статті досліджуються 
ключові науково-теоретичні питання права 
на пенсійне забезпечення через призму сьо-
годення. Акцентовано увагу на особливостях 
цього права в умовах соціальної держави та 
досліджено доктринальні підходи щодо його 
розуміння у теорії права соціального забез-
печення. Проаналізовано законодавство та 
сучасний стан пенсійного забезпечення в 
Україні. Зроблено висновки та пропозиції, виз-
начено тенденції розвитку.
Ключові слова: пенсія, пенсійне забез-

печення, пенсійне право, пенсійна система, 
право на пенсійне забезпечення, соціальний 
захист населення.

 ÑÎÐÎÊ²ÍÀ Ëþáîâ Âîëîäèìèð³âíà - ïîì³÷íèê ñóää³ Êè¿âñüêîãî 
àïåëÿö³éíîãî ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó (ì. Êè¿â, Óêðà¿íà)

створення солідарної, обов’язкової держав-
ної і приватної накопичувальних пенсій-
них систем, а також він прив’язував рівень 
пенсій до тривалості професійного стажу і 
розміру заробітної плати в Україні.
Однак на практиці Закон не привів до 

реальної реформи, не розв’язав проблему 
постійного дефіциту Пенсійного фонду, не 
забезпечив упровадження державної нако-
пичувальної системи пенсійного забезпе-
чення і не зміг гарантувати гідний рівень 
пенсійного забезпечення для своїх грома-
дян.
Конституцією України визначені осно-

вні риси України як держави демокра-
тичної, правової, соціальної, яка визнає 
людину найвищою соціальною цінністю, 
вважаючи своїм головним обов’язком за-
безпечення її основних прав і свобод [1]. 
Тому важливим аспектом діяльності на-
шої держави у соціальній сфері є створен-
ня умов для забезпечення соціальних прав 
і державних соціальних гарантій достат-
нього життєвого рівня для кожного члена 
суспільства, турбота про соціальну справед-
ливість, добробут своїх громадян та їх со-
ціальну захищеність.

Конституція України, закріпивши у ст. 46 
право громадян на соціальний захист, 
створила конституційну базу для системи 
юридичних гарантій у сфері пенсійного за-
безпечення. Принципове значення мають 
положення цієї статті про визначеність фі-
нансових джерел пенсійного забезпечення 
та мінімального рівня пенсій і соціальних 

Зі здобуттям незалежності для України, 
яка успадкувала радянську систему пенсій-
ного забезпечення, що передбачала тільки 
солідарний рівень, гостро постало питання 
формування нової пенсійної системи, яка 
відповідала б актуальним соціально-еконо-
мічним умовам. З моменту здобуття неза-
лежності було декілька спроб системної змі-
ни пенсійної системи. Однією з ключових 
таких спроб було прийняття доволі прогре-
сивного Закону «Про загальнообов’язкове 
державне пенсійне страхування» у 2003 
році. Новий закон передбачав проведен-
ня в Україні системної пенсійної реформи, 
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допомог. Одним з основних завдань прав-
ничої науки є вдосконалення пенсійної сис-
теми в ринкових умовах, оскільки розвиток 
ринкових відносин встановлює різні форми 
власності та їх рівноправність, різноманіт-
ні організаційно-правові форми створення 
юридичних осіб, однак поряд з цим змен-
шуються гарантії матеріального забезпе-
чення непрацездатних осіб, у тому числі 
пенсіонерів.
Пенсійне забезпечення як елемент соці-

альної політики України перебуває в аван-
гарді соціальних реформ. Їх нагальність, 
складність та дискусійність є природними 
умовами правової, економічної, суспільно-
політичної дискусії. Аналізуючи реформу-
вання пенсійного законодавства, не можна 
оминути увагою також діалектику теорії 
пенсійного забезпечення. Очевидно, що 
для створення ефективного та справедли-
вого пенсійного законодавства не останнє 
місце займають досягнення теорії пенсій-
ного забезпечення загалом, а також теорії 
пенсійних правовідносин зокрема.
Удосконалення правового регулювання 

пенсійного забезпечення потребує виро-
блення наукових підходів до визначення 
теоретичних засад загальнообов’язкового 
державного пенсійного страхування, на-
укового осмислення правових відносин, що 
виникають у цій сфері, правового статусу 
суб’єктів, визначення об’єкта цих право-
відносин тощо. Актуальність дослідження 
проблематики зумовлена відсутністю комп-
лексного наукового дослідження системи 
загальнообов’язкового державного пенсій-
ного забезпечення, принципів, правовідно-
син, які виникають у цій сфері, статусу їх 
суб’єктів та інших актуальних питань, що 
потребують свого висвітлення. 
Проблеми пенсійного забезпечення за-

вжди були в центрі уваги соціологів, політо-
логів, філософів, економістів. Методологіч-
ні та прикладні питання проблеми соціаль-
ного захисту населення та його залежності 
від розвитку та інституціоналізації економі-
ки в цілому ставали предметом досліджень 
української наукової школи, значний вне-
сок у формування якої зробили А. Бабенко 
[2], Б. Зайчук, Е. Лібанова [3], І. Оклей [4], 
Л. Ткаченко [5], М. Шумило [6] та ін.

У контексті забезпечення системних 
підходів до організації та проведення пен-
сійної реформи на особливу увагу заслуго-
вує проблема удосконалення права на пен-
сійне забезпечення як одного з найбільш 
фундаментальних соціальних прав. У на-
уковій літературі недостатньо приділено 
уваги вивченню еволюції таких понять, як 
«пенсійна система», «пенсія», «пенсійне за-
безпечення» та ін. У багатьох випадках до-
слідники наводять ці поняття як ідентичні 
за змістом. У словнику іноземних слів наво-
диться таке визначення: «…пенсія (латин. 
рensio – платіж) – періодична, зазвичай що-
місячна, грошова виплата – форма матері-
ального забезпечення громадян» [7, с. 486]. 
За визначенням Р. Далімова, «пенсія – це 
сума грошових виплат, одержувана грома-
дянином після припинення ним трудової 
діяльності» [8, с. 32].
Новий енциклопедичний словник сто-

совно тлумачення поняття «пенсія» замість 
слова «виплата» вживає поняття «забезпе-
чення». Тобто «пенсія – грошове забезпе-
чення, одержуване індивідом з пенсійних 
та інших фондів після закінчення ним ро-
боти, із досягненням пенсійного віку або в 
інших випадках, передбачених законом» 
[7, с. 893].
Відповідно до Закону України «Про 

пенсійне забезпечення» пенсія визнача-
ється як щомісячна виплата в солідарній 
системі загальнообов’язкового державного 
пенсійного страхування, яку отримує за-
страхована особа в разі досягнення нею пе-
редбаченого цим Законом пенсійного віку 
чи визнання її інвалідом, або отримують 
члени її сім’ї у випадках, визначених зако-
ном [9].
Під пенсією можна розуміти певну час-

тину заробітної плати працівників і служ-
бовців, яку впродовж їхньої трудової ді-
яльності добровільно або в обов’язковому 
порядку відраховувалось до Пенсійного 
фонду у формі страхових внесків на май-
бутні пенсійні виплати із настанням непра-
цездатності за віком, старості або інших ви-
падків, передбаченим законом. Мінімальна 
пенсія – це державна соціальна гарантія, 
розмір якої визначається законом.
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Затверджений урядом бюджет Пенсій-
ного фонду на 2018 рік становить 284 млрд 
грн, за рахунок єдиного соціального вне-
ску його доходи можуть становити близько 
142,5 млрд. грн., тобто, по суті, дефіцит, що 
має бути покритий за рахунок Державно-
го бюджету, становить 141,5 млрд грн [3]. 
При цьому чисельність осіб пенсійного віку 
становить близько 12,5 млн. [4]. І очевид-
ним є те, що з огляду на реальну ситуацію 
у державі, низку внутрішніх та зовнішніх 
чинників, чисельність учасників пенсійно-
го забезпечення збільшуватиметься.
За своєю правовою суттю право на пен-

сійне забезпечення випливає зі змісту кон-
ституційного права на соціальний захист. 
Як доречно наголошує С. М. Прилипко, 
поряд із тим, що це право визнається фун-
даментальним, водночас воно є найбільш 
проблематичним серед соціальних консти-
туційних прав [10, с. 9]. Це ж стосується 
права на пенсійне забезпечення, яке є од-
ним із найбільш складних та дискусійних 
соціальних прав з огляду на такі чинники: 
1) відсутність єдиних підходів до законо-
давчого розуміння сутності, ознак; 2) нере-
формованість системи пенсійного забезпе-
чення; 3) недосконалість законодавчо ви-
значених джерел фінансування пенсійного 
забезпечення; недоступність механізмів 
правового забезпечення; 4) ускладненість 
правових механізмів його реалізації, га-
рантування та правової охорони; 5) склад-
ність, суперечливість та недосконалість 
пенсійного законодавства; 6) відсутність 
дієвого державного нагляду та громадсько-
го контролю з питань його дотримання. 
Закон України «Про загальнообов’язкове 
державне пенсійне страхування» [11] пе-
редбачає, що законодавство про пенсій-
не забезпечення базується на Конституції 
України, складається з Основ законодав-
ства України про загальнообов’язкове дер-
жавне соціальне страхування, цього Зако-
ну, закону про недержавне пенсійне забез-
печення, законів, якими встановлюються 
умови пенсійного забезпечення, відмінні 
від загальнообов’язкового державного 
пенсійного страхування та недержавного 
пенсійного забезпечення, міжнародних до-
говорів із пенсійного забезпечення, згода 

на обов’язковість яких надана Верховною 
Радою України, а також інших законів та 
нормативно-правових актів, прийнятих 
відповідно до законів про пенсійне забез-
печення, що регулюють відносини у сфері 
пенсійного забезпечення в Україні. Також 
виключно законами про пенсійне забезпе-
чення визначаються: види пенсійного за-
безпечення; умови участі в пенсійній систе-
мі чи її рівнях; пенсійний вік для чоловіків 
та жінок, при досягненні якого особа має 
право на отримання пенсійних виплат; дже-
рела формування коштів, що спрямовують-
ся на пенсійне забезпечення; умови, норми 
та порядок пенсійного забезпечення; орга-
нізація та порядок здійснення управління 
в системі пенсійного забезпечення. Отже, 
право на пенсійне забезпечення ускладне-
не відсутністю системної законодавчої ре-
гламентації, оскільки базові закони з цих 
питань мають переважно суперечливий та 
неузгоджений характер. Крім того, в умо-
вах сьогодення в Україні спостерігається 
тенденція до звуження права на пенсійне 
забезпечення, зокрема, через відміну окре-
мих професійних (спеціальних) пенсій, об-
меження прав працюючих пенсіонерів, за-
провадження оподаткування пенсій тощо 
[12, с. 95-96]. З позицій сьогодення удоско-
налення права на пенсійне забезпечення 
має розглядатися через призму пенсійної 
реформи та формування новітнього зако-
нодавства у цій царині. 
Під час аналізу пенсійного забезпечен-

ня основної уваги приділяється питанню 
його розподілу. Можна виділити два на-
прями: пенсійне забезпечення формуєть-
ся на трудовій основі, а величина та умо-
ви пенсій повністю залежні від заробітної 
плати працівника; пенсійне забезпечення 
призначається на потреби непрацездатних 
громадян країни. 
Поряд із розподілом залежно від кіль-

кості та якості минулої праці відбувається 
також розподіл відповідно до потреб гро-
мадян, а пенсійне забезпечення, ґрунту-
ючись на законі про працю, має характер 
розподілу за витратами за минулу працю. 
Враховуючи подвійність пенсійного за-
безпечення, можна дійти висновку, що іс-
нують відмінності між пенсією та іншими 
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виплатами соціального характеру: пенсії 
встановлюються з настанням ситуацій, що 
дають на це право; пенсія визначається з 
урахуванням величини і характеру трудо-
вого внеску працівника; пенсія встановлю-
ється тільки у грошовій формі, як частина 
відкладеної заробленої плати, і виплачуєть-
ся конкретному громадянину; пенсія при-
значається довічно і переглядається тоді, 
коли з’являються додаткові відомості про 
участь пенсіонера у трудовій діяльності [13, 
с. 91-92].
Пенсійне забезпечення – це процес ма-

теріальної підтримки індивіда, безпосеред-
ньо пов’язаний з його трудовою діяльністю, 
терміни та умови якого залежать від роз-
міру заробітної плати, стажу роботи, умов 
праці та ін. Крім того, слід враховувати, що 
пенсійне забезпечення ґрунтується на еко-
номічних інтересах різних поколінь з різ-
ними рівнями доходів і рівнями розвитку.
Якщо розглядати пенсійне забезпечен-

ня як економічну категорію, то його можна 
охарактеризувати як сукупність економіч-
них відносин з приводу нагромадження й 
розподілу в грошовій формі продукту, необ-
хідного для задоволення потреб непрацез-
датних громадян суспільства. Суб’єктами 
таких відносин виступають: держава; члени 
суспільства, які працюють; підприємства та 
організації, що відраховують пенсійні вне-
ски; пенсіонери – члени суспільства, які не 
працюють.
Засоби пенсійного забезпечення фор-

муються за рахунок спеціальних позабю-
джетних фондів, метою яких є організація 
збирання коштів та фінансування виплат 
пенсій. Якщо ці фонди мають достатньо фі-
нансових можливостей для забезпечення 
стабільного фінансування пенсійних ви-
плат, то йдеться про внутрішнє фінансове 
забезпечення пенсійного фонду. Якщо для 
фінансування пенсійних виплат залучають-
ся додаткові джерела, то можна говорити 
про змішане фінансове забезпечення [6, с. 94].
Пенсійне забезпечення можна розгля-

дати в трьох різних аспектах:
– в юридичному плані пенсійне забез-

печення являє собою галузь законодав-
ства, що регулює відносини, пов’язані з 
утриманням суспільством непрацездатних 

громадян. Правові норми пенсійного за-
безпечення одночасно є частиною трудово-
го законодавства, що віддзеркалює тісний 
зв’язок пенсійного забезпечення, і в першу 
чергу пенсій, із працею;

– у соціальному сенсі – як сукупність ви-
дів і форм утримання суспільством і за ра-
хунок суспільства непрацездатних через вік 
(старі, діти) або у зв’язку зі станом здоров’я, 
що перешкоджає виконанню оплачуваної 
роботи;

– в економічному сенсі – пенсійне забез-
печення як частина національного доходу, 
що використовується на споживання в ці-
лях утримання непрацездатних.
Пенсійне забезпечення України від-

повідно до ст. 2 Закону України «Про 
загальнообов’язкове державне пенсійне 
страхування» [11] складається із трьох рів-
нів: перший рівень – солідарна система 
загальнообов’язкового державного пенсій-
ного страхування (далі – солідарна систе-
ма), що базується на засадах солідарності 
та субсидування і здійснення виплати пен-
сій та надання соціальних послуг за раху-
нок коштів Пенсійного фонду на умовах 
та в порядку, передбачених цим Законом; 
другий рівень – накопичувальна система 
загальнообов’язкового державного пенсій-
ного страхування (далі – накопичувальна 
система пенсійного страхування), що ба-
зується на засадах накопичення коштів за-
страхованих осіб у Накопичувальному фон-
ді або у відповідних недержавних пенсій-
них фондах – суб’єктах другого рівня систе-
ми пенсійного забезпечення та здійснення 
фінансування витрат на оплату договорів 
страхування довічних пенсій і одноразо-
вих виплат на умовах та в порядку, перед-
бачених законом; третій рівень – система 
недержавного пенсійного забезпечення, 
що базується на засадах добровільної учас-
ті громадян, роботодавців та їх об’єднань у 
формуванні пенсійних накопичень з метою 
отримання громадянами пенсійних виплат 
на умовах та в порядку, передбачених за-
конодавством про недержавне пенсійне за-
безпечення [6, с. 199]
У ст. 3 Закону України «Про пенсійне 

забезпечення» визначено перелік суб’єктів 
системи пенсійного забезпечення [9]. Зо-
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крема, суб’єктами солідарної пенсійної 
системи є: застраховані особи, а в окремих 
випадках – члени їхніх сімей та інші осо-
би; організації-страхувальники; пенсійний 
фонд; уповноважений банк; організації, 
підприємства, що здійснюють виплату і до-
ставку пенсій.
До суб’єктів системи накопичувального 

пенсійного забезпечення належать: грома-
дяни, від імені та на користь яких здійсню-
ється нагромадження страхових внесків та 
інвестування коштів; організації, підпри-
ємства, установи та фізичні особи, які здій-
снюють перерахування страхових внесків 
до системи накопичувального пенсійного 
забезпечення; накопичувальний фонд; не-
державні пенсійні фонди; юридичні особи, 
яким доручено здійснювати адміністратив-
не управління накопичувальним фондом, 
недержавними пенсійними фондами та їх-
німи активами; зберігач; страхові організа-
ції.
Накопичувальна складова пенсійного 

забезпечення створює додаткові переваги 
порівняно з солідарною – можливість ре-
тельнішого контролю за нагромадженням, 
інвестуванням та виплатою коштів, оскіль-
ки: а) кошти кожного пенсіонера перебу-
вають на індивідуальному пенсійному ра-
хунку, а не підлягають перерозподілу, як у 
солідарній системі; б) застрахована особа у 
будь-який час може отримати інформацію 
про загальну суму внесків на її персональ-
ному рахунку, нарахованих відсотках і роз-
мір належної пенсії.
Для позначення системи відносин, що 

виникають у процесі формування пен-
сійних накопичувань, їх інвестування, 
призначення та виплати накопичуваль-
ної частини трудових пенсій, слід засто-
совувати термін «накопичувальний ме-
ханізм у загальнообов’язковому держав-
ному пенсійному страхуванні», оскільки 
термін «механізм» дозволить позначати 
як статичні елементи (структуру), так і 
динамічні, тобто процес розвитку відпо-
відних правовідносин. Накопичувальний 
механізм у загальнообов’язковому пен-
сійному страхуванні – це сукупність від-
носин, що виникають у рамках системи 
загальнообов’язкового пенсійного страху-

вання між страхувальниками, страховиком 
(Накопичувальним фондом), застрахова-
ними особами, а також учасниками інвес-
тиційного процесу з метою створення за 
допомогою сплати страхових внесків з на-
ступним інвестуванням фінансової основи 
для виконання зобов’язань страховика по 
виплаті застрахованим особам накопичу-
вальної частини трудової пенсії [4, с. 12-13].
Таким чином, право на пенсійне за-

безпечення – це системний, комплексний 
вид права на соціальний захист особи, що 
включає можливість матеріальної підтрим-
ки особи за рахунок джерел пенсійного 
забезпечення, у разі досягнення встанов-
леного законом віку, інвалідності, втрати 
годувальника, з інших визначених законом 
та/або договором обставин, на умовах та у 
порядку, передбаченому чинним законо-
давством України. Основними ознаками 
права на пенсійне забезпечення є наступні: 
основоположний вид права на соціальний 
захист; передбачає матеріальне забезпе-
чення особи у разі досягнення встановле-
ного законом віку, інвалідності, втрати го-
дувальника, з інших визначених законом 
та/або на підставі договору; матеріальне за-
безпечення у вигляді пенсії провадиться у 
системі державного, недержавного та про-
фесійного пенсійного забезпечення, пенсій-
ного страхування; гарантується за рахунок 
коштів Пенсійного фонду України та/або 
інших спеціальних джерел; включає спе-
цифічні механізми щодо реалізації, гаран-
тування та правової охорони; передбачає 
специфічний об’єкт – пенсія; передбачає 
специфічний суб’єктний склад: правомоч-
ні та уповноважені особи; включає рівень 
матеріального забезпечення, як правило, 
на рівні не нижче прожиткового мінімуму; 
максимальний рівень пенсійного забезпе-
чення, як правило, не перевищує десять 
прожиткових мінімуму для непрацездат-
них осіб; підлягає специфічному правовому 
захисту відповідно до закону [12, с. 98].
На сучасному етапі розвитку України 

пенсійне забезпечення є одним із найакту-
альніших питань у державі. Це пов’язано із 
кризою пенсійного забезпечення. До осно-
вних причин незадовільного пенсійного 
забезпечення відносяться: неспроможність 
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існуючої солідарної системи забезпечити 
гідний рівень життя пенсіонерів; низь-
кий рівень заробітної платні; демографіч-
на причина – рівень старіння населення 
України [14, с. 254]. Так, за прогнозами 
Міжнародного центру перспективних до-
сліджень (за умов збереження сучасного 
пенсійного віку), в середині нашого сто-
ліття на 1000 осіб працездатного віку при-
падатиме близько 900 пенсіонерів. А якщо 
збережеться нинішня практика надання 
пільгових пенсій і вік виходу на пенсію та 
підтвердяться прогнози щодо очікуваного 
рівня безробіття, то вже в середині 20-х ро-
ків нинішнього століття кількість пенсіоне-
рів дорівнюватиме кількості працюючих, а 
в 40-х роках перевищить її [15].
Основними напрямами удосконален-

ня пенсійного забезпечення в Україні має 
стати досягнення таких результатів: зни-
ження рівня безробіття шляхом створення 
нових робочих місць; підвищення розміру 
заробітної плати та інших доходів населен-
ня; зниження соціального навантаження; 
розроблення заходів, які сприяли б при-
зупиненню «тінізації» заробітної плати, у 
тому числі доходів населення, приховуван-
ня її від оподаткування; введення трирів-
невої пенсійної системи; економічне вихо-
вання молоді та населення працездатного 
віку щодо запровадження обов’язкового 
накопичувального пенсійного страхуван-
ня, визначення його переваг для кожного 
громадянина.
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Поняття та зміст сфери пенсійного 
забезпечення в Україні

Проведено дослідження поняття та зміс-
ту понятійного апарату та функціонування 
системи пенсійного забезпечення, що є одним 
із необхідних елементів на шляху створення 
оптимальної системи соціального захисту на-
селення в Україні. У статті досліджуються 
ключові науково-теоретичні питання права на 
пенсійне забезпечення через призму сьогодення. 
Акцентовано увагу на особливостях цього права 
в умовах соціальної держави та досліджено док-
тринальні підходи щодо його розуміння у теорії 
права соціального забезпечення. Проаналізова-
но законодавство та сучасний стан пенсійного 
забезпечення в Україні. Зроблено висновки та 
пропозиції, визначено тенденції розвитку.
Пенсійне забезпечення є фрагментом еко-

номічної системи України, а правовідносини 
у сфері пенсійного забезпечення - це правові 
зв’язки, які дозволяють йому не просто існува-
ти, але й ефективно функціонувати. Пенсій-
ні права - це одні з основних соціальних прав 
людини, які визначені Конституцією України, 
міжнародними правовими актами, законами 
України. Ці права не просто проголошені чи 
задекларовані, їх реалізація є одним із першо-
чергових завдань науки права соціального забез-
печення та органів державної влади, що здій-
снюють правореалізацію у цій сфері.
Кризовий стан пенсійного законодавства, 

необхідність формування новітньої доктрини 
пенсійного забезпечення, зміна загальнотеоре-
тичних акцентів у наукових дослідженнях ви-
кликають особливий інтерес серед науковців і 
зумовлюють необхідність їх детального аналізу 
та переосмислення. Суттєвих оновлень потре-
бує пенсійне законодавство, особливо в частині 
запровадження накопичувальної пенсійної сис-
теми, реформування спеціального пенсійного 
забезпечення, закріплення міжнародних соці-
альних стандартів, його кодифікації.
Доводиться, що пенсія - це, перш за все, ка-

тегорія економічна, та її сутність ґрунтуєть-
ся на економічних принципах. Право є формою 
цього соціально-економічного явища. Широкий 
спектр наукових пошуків у теорії пенсійного за-
безпечення призвів до виникнення терміноло-
гічної плутанини, тому виникла необхідність 
розмежування понять «пенсійні правовідноси-
ни» та «правовідносини у сфері пенсійного забез-

печення». Доведено, що ці поняття необхідно 
розглядати крізь призму видового та родового 
поняття, де «пенсійні правовідносини» (пенсій-
но-забезпечувальні) є одним, хоча і ключовим, 
елементом «правовідносин у сфері пенсійного 
забезпечення». Пенсійні (матеріально-забезпе-
чувальні) правовідносини не є самодостатніми. 
Йдеться про те, що вони передбачають право 
на отримання пенсії, натомість страхування, 
процедура призначення, призупинення, віднов-
лення тощо, а також процес захисту цього пра-
ва здійснюється в межах інших правовідносин.
Ключові слова: пенсія, пенсійне забезпечен-

ня, пенсійне право, пенсійна система, право на 
пенсійне забезпечення, соціальний захист на-
селення.

Понятие и содержание сферы пенси-
онного обеспечения в Украине

Проведено исследование понятия и содер-
жания понятийного аппарата и функциониро-
вания системы пенсионного обеспечения, что 
является одним из необходимых элементов на 
пути создания оптимальной системы социаль-
ной защиты населения в Украине. В статье 
исследуются ключевые научно-теоретические 
вопросы права на пенсионное обеспечение через 
призму настоящего. Акцентировано внимание 
на особенностях этого права в условиях соци-
ального государства и исследованы доктриналь-
ные подходы к его пониманию в теории права 
социального обеспечения. Проанализировано 
законодательство и современное состояние 
пенсионного обеспечения в Украине. Сделаны 
выводы и предложения, определены тенденции 
развития.
Пенсионное обеспечение является фраг-

ментом экономической системы Украины, а 
правоотношения в сфере пенсионного обеспече-
ния – это правовые связи, которые позволяют 
ему не просто существовать, но и эффектив-
но функционировать. Пенсионные права – это 
одни из основных социальных прав человека, 
определенных Конституцией Украины, меж-
дународными правовыми актами, законами 
Украины. Эти права не просто провозглашены 
или задекларированы, их реализация является 
одной из первоочередных задач науки права со-
циального обеспечения и органов государствен-
ной власти, осуществляющих правореализации 
в этой сфере.
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Кризисное состояние пенсионного зако-
нодательства, необходимость формирования 
новой доктрины пенсионного обеспечения, из-
менение общетеоретических акцентов в науч-
ных исследованиях вызывают особый интерес 
среди ученых и обусловливают необходимость 
их детального анализа и переосмысления. Су-
щественных обновлений требует пенсионное 
законодательство, особенно в части введения 
накопительной пенсионной системы, рефор-
мирование специального пенсионного обеспече-
ния, закрепление международных социальных 
стандартов, его кодификации.
Доказывается, что пенсия – это, прежде 

всего, категория экономическая, и ее сущность 
основывается на экономических принципах. 
Право является формой этого социально-эконо-
мического явления. Широкий спектр научных 
изысканий в теории пенсионного обеспечения 
привел к возникновению терминологической 
путаницы, поэтому возникла необходимость 
разграничения понятий «пенсионные право-
отношения» и «правоотношения в сфере пенси-
онного обеспечения». Доказано, что эти поня-
тия необходимо рассматривать сквозь призму 
видового и родового понятия, где «пенсионные 
правоотношения» (пенсионно-обеспечитель-
ные) является одним, хотя и ключевым, эле-
ментом «правоотношений в сфере пенсионного 
обеспечения». Пенсионные (материально-обе-
спечительные) правоотношения не являются 
самодостаточными. Речь идет о том, что они 
предусматривают право на получение пенсии, 
зато страхования, процедура назначения, при-
остановления, возобновления и т.д., а также 
процесс защиты этого права осуществляется в 
рамках других правоотношений.
Ключевые слова: пенсия, пенсионное обе-

спечение, пенсионное право, пенсионная систе-
ма, право на пенсионное обеспечение, социаль-
ную защиту населения.

The concept and content of the pensions 
sector in Ukraine

Conducted research on the concept and content 
of the conceptual apparatus and the functioning of 
the pension system, which is one of the necessary ele-
ments in creating an optimal system of social protec-
tion of the population in Ukraine. The article deals 
with the key scientifi c and theoretical issues of the 
right to pension provision through the present prism. 

The attention is focused on the peculiarities of this 
right in the conditions of a social state and doctri-
nal approaches to its understanding in the theory of 
social security law are explored. The legislation and 
the current state of pension provision in Ukraine are 
analyzed. Conclusions and suggestions are made, 
tendencies of development are determined.

Pension provision is a fragment of Ukraine’s 
economic system, and legal relationships in the area 
of pensions are legal relationships that allow it not 
only to exist but also to function effectively. Pension 
rights are one of the basic social rights of the person, 
which are defi ned by the Constitution of Ukraine, in-
ternational legal acts, laws of Ukraine. These rights 
are not simply declared or declared, their realization 
is one of the priority tasks of science of the right of 
social security and of state authorities exercising the 
right realization in this area.

The crisis situation of pension legislation, the 
need to formulate the newest doctrine of retirement 
provision, the change in the general theoretical em-
phases in scientifi c research are of particular interest 
among scholars and necessitate their detailed analy-
sis and rethinking. Signifi cant updates require pen-
sion legislation, especially as regards the introduc-
tion of a cumulative pension system, the reform of 
special pensions, the consolidation of international 
social standards, and its codifi cation.

It turns out that a pension is, fi rst of all, an eco-
nomic category, and its essence is based on economic 
principles. Right is the form of this socio-economic 
phenomenon. A wide range of scientifi c researches 
in the theory of pension provision has led to the 
emergence of terminological confusion, so there was 
a need to delineate the concepts of «pension legal 
relationships» and «legal relationships in the fi eld 
of pensions.» It is proved that these concepts should 
be considered through the prism of the generic and 
generic concept, where «pension legal relationships» 
(pension-security) are one, albeit a key, element of 
«legal relations in the fi eld of pensions». Pension 
(material) relations are not self-suffi cient. It means 
that they envisage the right to receive a pension, 
but the insurance, the procedure for appointment, 
suspension, restoration, etc., as well as the process 
of protection of this right is carried out within the 
framework of other legal relationships.

Key words: pension, pension, pension rights, 
pension system, pension rights, social protection of 
the population
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В статье рассматриваются установлен-
ные ЕС требования по управлению отходами 
и ресурсами. Анализируются Директива ЕС 
№ 2008/98/ЄС от 19.11.2008 об отходах и 
Директива ЕС № 2012/19/ЄС от 04.07.2012 
об отходах электрического и электронного обо-
рудования (ОЭЭО). Внимание также уделе-
но определению и классификации отходов и 
ОЭЭО, критериям конечного продукта, раз-
граничению категорий «ликвидация» и «ути-
лизация». Исследованы такие стандарты 
управления отходами, как иерархия отходов, 
расширенная ответственность производите-
ля, экодизайн продукции.
Ключевые слова: управление отходами; 

ОЭЭО; иерархия отходов; экодизайн; Дирек-
тива ЕС.
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ÓÄÊ.342.5

напрями поводження з відходами, були 
прийняті у ФРН. Зокрема, Закон «Про 
усунення відходів» від 07.06.1972 та За-
кон «Про охорону навколишнього сере-
довища від впливу екологічно шкідливих 
викидів» від 21.03.1974. 
Прикметно, що німецьке національне 

екологічне законодавство по праву можна 
вважати новаторським, оскільки воно час-
то було прототипом для загальноєвропей-
ських директив і регламентів. Наприклад, 
головна Директива Європейського Союзу 
(далі – ЄС) в галузі управління відходами 
75/442/ЕWG була прийнята на три роки 
пізніше, ніж у ФРН, тільки у 1975 році [1, 
с. 43].
Таким чином, внутрішнє законодав-

ство європейських країн з питань управ-
ління відходами та досвід з його реалізації 
стали основою відповідного законодав-
ства ЄС, частиною acquis communautaire 
(фр. надбання спільноти) у сфері довкіл-
ля.

Актуальність дослідження
З огляду на повільний та суперечли-

вий процес виконання Україною свого 
обов’язку щодо адаптування законодав-
ства до acquis, серед іншого, і стосовно 
управління відходами та ресурсами, ви-
никає потреба у детальному аналізі євро-
пейських стандартів у зазначеній сфері. 

Постановка проблеми
Питання утилізації відходів країни 

Європи почали комплексно вирішувати 
з 80-х років ХХ ст. Поштовхом до цього 
слугували масштабне накопичення відхо-
дів та нафтова криза, що спричинили пе-
реосмислення впливу діяльності людства 
на довкілля та усвідомлення ризиків для 
здоров’я людини та навколишнього при-
родного середовища. Внаслідок чого була 
прийнята нова політика у системі управ-
ління відходами, що передбачала перехід 
від простої утилізації відходів до реци-
клінгу. Розпочалося реформування націо-
нального законодавства цих країн відпо-
відно до обраної політики. Так, перші за-
кони, що закріплювали нові європейські 
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Стан дослідження
Політика, практика та законодавство 

ЄС у сфері управління відходами були 
предметом дослідження: О. Аргат, О. Гон-
чарова, Г. Гуменюка, А. Зигуна, І. Остров-
ського, Н. Сілонової, Р. Навроцького та 
інших.
Цілі статті полягають у вивченні 

встановлених ЄС орієнтирів і принципів 
управління відходами та ресурсами.

Виклад основного матеріалу
Політика ЄС у сфері управління від-

ходами засновується на низці принципів, 
основними з яких є: принцип безпечно-
го поводження з відходами, ієрархії від-
ходів, планування поводження з відхода-
ми, єдиної термінології та класифікації, 
принцип «забруднювач повинен плати-
ти». Для реалізації зазначених принци-
пів ЄС розробляє програмні документи, 
які є обов’язковими для виконання всіма 
державами-членами Співтовариства. На 
сьогодні головним рамковим документом 
у сфері управління відходами та ресурса-
ми виступає Директива № 2008/98/ЄС від 
19.11.2008 про відходи (далі – Директива), 
що була прийнята для оцінки і уточнення 
понять та перегляду Директиви 2006/12/
ЄС.

 Директива запроваджує заходи із за-
хисту довкілля та здоров’я людини шля-
хом запобігання або зниження негатив-
них наслідків вироблення та управління 
відходами, а також зменшення загального 
впливу використання ресурсів та підви-
щення ефективності такого використання 
[2]. Вона містить визначення відходів, де-
яких їх видів та перелік відходів, що ви-
ключені зі сфери її застосування.
Так, під відходами розуміється будь-

яка речовина чи предмет, яких власник 
позбувається, має намір чи зобов’язаний 
позбутися. Небезпечні відходи визнача-
ються, як відходи, які мають одну чи біль-
ше небезпечних властивостей, переліче-
них у Додатку ІІІ Директиви. Біовідходи 
– відходи з садів та парків, що біологічно 
розпадаються, харчові та кухонні відходи 

з домашніх господарств, ресторанів, за-
кладів громадського харчування та при-
міщень роздрібної торгівлі та подібні від-
ходи продовольчих заводів. Окремо роз-
кривається поняття відпрацьованого мас-
тила, зокрема це – будь-які мінеральні або 
синтетичні мастила або індустріальні мас-
тила, які стали непридатними для такого 
використання, для якого вони спочатку 
призначалися, такі як відпрацьоване мас-
тило з двигуна внутрішнього згорання та 
мастило з коробки передач, змащувальні 
мастила, мастила для турбін та гідравлічні 
мастила [2]. При цьому дія цієї Директиви 
не поширюється на такі види відходів, як 
стічні води, радіоактивні відходи, побічні 
продукти життєдіяльності тварин, відхо-
ди, що утворилися в результаті розвідки, 
видобутку, обробки та зберігання міне-
ральних ресурсів та роботи каменоломень 
тощо.
Основою системи управління відхо-

дами, виробленої ЄС, виступає ієрархія 
відходів. Згідно зі ст. 4 Директиви у зако-
нодавстві та політиці із запобігання утво-
ренню відходів та управління ними у пер-
шочерговому порядку слід застосовувати 
таку ієрархію відходів:

(a) запобігання;
(b) підготовка до повторного викорис-

тання;
(c) переробка;
(d) інша утилізація, така як відновлен-

ня енергії та
(e) ліквідація [2].
Застосування вказаної ієрархії є 

обов’язковим для держав-членів, але спо-
соби її реалізації вони визначають само-
стійно, керуючись критерієм найменшого 
впливу на довкілля.
Варто звернути увагу і на розмежуван-

ня Директивою процесів утилізації та лік-
відації відходів. Так, під утилізацією ро-
зуміється будь-яка операція, в результаті 
якої відходи приносять користь, заміню-
ючи інші матеріали, які в іншому випадку 
були б використані для виконання кон-
кретної функції, або відходи приготовлені 
для виконання такої функції, на заводі чи 
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для більш масштабної економіки. У До-
датку ІІ Директиви наведено невичерп-
ний список операцій з утилізації. Тоді як 
ліквідація – це будь-яка операція, що не є 
утилізацією, навіть якщо внаслідок такої 
операції додатково відбувається процес 
утилізації речовин або енергії. У Додатку 
І Директиви подано невичерпний список 
операцій з ліквідації [2].
Директива, що аналізується, також 

містить положення про побічні продукти 
та кінець статусу відходів, тобто коли від-
ходи не вважаються відходами. Зокрема, 
речовина або предмет, що виникли вна-
слідок процесу виробництва, початковою 
метою якого не було їх виробництво, мо-
жуть розглядатися не як відходи, а як по-
бічні продукти, при дотриманні наступ-
них умов:

(a) встановлено подальше використан-
ня речовини або предмету;

(b) речовина або предмет може безпо-
середньо використовуватись без подаль-
шої обробки, крім нормальної виробничої 
практики;

(c)речовина або предмет виробляють-
ся як невід’ємна частина виробничого 
процесу; та

(d) подальше використання є закон-
ним, тобто речовина або предмет відпові-
дають усім вимогам до продукції стосовно 
екології та здоров’я людини для окремого 
використання, та воно не призведе до за-
гальних негативних наслідків для екології 
та здоров’я людини [2].
Що стосується кінцевого статусу відхо-

дів, то деякі зазначені відходи перестають 
бути відходами, коли вони пройшли ути-
лізацію, включаючи переробку, та відпові-
дають певним критеріям, що повинні бути 
розроблені за наступними умовами:

(a) речовина або предмет широко вжи-
вається для певних цілей;

(b) існує ринок або потреба у такій ре-
човині або такому предметі;

 (c) речовина або предмет відповідає 
технічним вимогам для певних цілей та 
не суперечить чинному законодавству та 

стандартам, що застосовуються до продук-
тів; та

(d) використання речовини або пред-
мету не призведе до загального погіршен-
ня для довкілля чи здоров’я людини [2].
Зазначена Директива також встанов-

лює розширену відповідальність вироб-
ника, норми щодо створення інтегрованої 
та адекватної мережі установ із ліквідації 
відходів, закріплює принцип звітності та 
планування при застосуванні ієрархії від-
ходів, встановлює регламент управління 
небезпечними відходами та ін.
Важливим аспектом управління відхо-

дами є запобігання утворенню та утиліза-
ція відходів електричного та електронно-
го обладнання (далі – ВЕЕО). Головні орі-
єнтири щодо управління ВЕЕО закріпле-
ні у Директиві 2012/19/ЄС від 04.07.2012 
(далі – Директива про ВЕЕО), яка допо-
внює Директиву про відходи.
Так, під ВЕЕО розуміється обладнан-

ня, належне функціонування якого зале-
жить від електричного струму або елек-
тромагнітних полів, та обладнання для ге-
нерування, передачі та виміру такого стру-
му й полів, призначене для використання 
з номінальною напругою не вище 1000 
вольт для змінного струму та 1500 вольт 
для постійного струму, від якого власник 
позбувається, має намір чи зобов’язаний 
позбутися включно з усіма компонентами, 
вузлами та витратними матеріалами, які є 
частиною продукту на момент, коли його 
позбуваються [3].
Водночас Директива про ВЕЕО не по-

ширюється на військове і космічне облад-
нання, транспортні засоби, великі стаціо-
нарні знаряддя виробництва та установ-
ки, обладнання спеціально сконструйова-
не виключно для науково-дослідницьких 
цілей чи як частина іншого типу облад-
нання, лампи розжарювання, медичне об-
ладнання за умови дотримання декількох 
критеріїв тощо.
Управління ВЕЕО має здійснюватися 

на принципах екодизайну продукції, роз-
дільного збирання, нормування збиран-
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ня, належного оброблення, відповідаль-
ності виробника та ін.
Зокрема, Директива про ВЕЕО вста-

новлює, що держави-члени мають вжити 
належних заходів для застосування ви-
мог до екодизайну встановлених у рамках 
Директиви 2009/125/ЄС, які спрощують 
повторне використання та оброблення 
ВЕЕО, забезпечити, щоб через викорис-
тання специфічних рис дизайну або тех-
нологічних процесів виробники не пе-
решкоджали повторному використанню 
ВЕЕО, за винятком випадків, коли специ-
фічні риси дизайну або технологічні про-
цеси представляють домінуючі переваги, 
наприклад, у відношенні захисту навко-
лишнього середовища та/або вимог без-
пеки [3]. Також встановлюється вимога 
маркування продукції, а саме на ЕЕО має 
бути нанесений символ, який означає роз-
дільне збирання – перекреслений контей-
нер для сміття.
Принцип окремого збирання ВЕЕО 

забезпечує правильне і безпечне обро-
блення всіх зібраних відходів. Для цього 
держави-члени зобов’язані створити умо-
ви, за яких користувачі ЕЕО з приватних 
домогосподарств повинні мати можли-
вість, принаймні, повернути ВЕЕО безко-
штовно. Виробники повинні фінансувати, 
принаймні, вивіз із пунктів збору, обро-
блення, утилізацію та видалення ВЕЕО. 
Держави-члени мають заохочувати ви-
робників брати повну відповідальність 
за збирання ВЕЕО, зокрема через фінан-
сування збору ВЕЕО по всьому ланцюж-
ку відходів, в тому числі на відрізку від 
приватних домогосподарств до пунктів 
збору, щоб уникнути ситуації, коли ВЕЕО 
збирається роздільно та стає предметом 
неоптимального оброблення й нелегаль-
ного експорту, та з метою створення єди-
них «правил гри» через гармонізацію фі-
нансування виробників по всьому Союзу 
та перенесення платежів за збір цих від-
ходів із загальних платників податків на 
споживачів ЕЕО відповідно до принципу 
«платити повинен той, хто утворює відхо-
ди» [3].

Виконання принципу нормованого 
збирання полягає у щорічному збиранні 
відповідної норми ВЕЕО. Така норма, як 
правило, встановлюється у відсотковому 
відношенні від середньої ваги ЕЕО випу-
щеного на ринок у конкретній державі-
члені протягом трьох попередніх років. 
Наприклад, у 2019 році мінімальний рі-
вень збирання ВЕЕО становитиме 65%.

Висновки
Європейські стандарти у сфері управ-

ління відходами – це встановлені ЄС міні-
мальні вимоги щодо збору, перевезення, 
утилізації та ліквідації відходів, а також 
державного нагляду за цими операціями. 
Запровадження, створення умов для до-
тримання та застосування цих стандартів 
є обов’язковим для держав-членів Співто-
вариства. Запровадження вказаних стан-
дартів здійснюється шляхом їх транспону-
вання до національного законодавства, а 
їх застосування з боку держави здійсню-
ється здебільшого через відповідні конт-
рольні функції, планування та звітність 
перед ЄС. 
Головним європейським стандартом 

у сфері управління відходами є макси-
мальне зменшення негативного впливу 
вироблення та поводження із відходами 
на навколишнє природне середовище та 
здоров’я людини. У свою чергу його ви-
конання забезпечується такими стандар-
тами, як-от: запобігання утворенню від-
ходів, зменшення використання ресурсів, 
застосування ієрархії відходів, запрова-
дження розширеної відповідальності ви-
робників відходів та ін.
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АНОТАЦІЯ 
У статті розглядаються встановлені ЄС 

вимоги щодо управління відходами та ресурса-
ми. Аналізуються Директива ЄС № 2008/98/
ЄС від 19.11.2008 про відходи та Директива 
ЄС № 2012/19/ЄС від 04.07.2012 про відхо-
ди електричного та електронного обладнання 
(ВЕЕО). Увага також приділена визначенню 
та класифікації відходів та ВЕЕО, критеріям 
кінцевого продукту, розмежуванню категорій 
«ліквідація» та «утилізація». Досліджені такі 
стандарти управління відходами, як ієрархія 
відходів, розширена відповідальність виробни-
ка, екодизайн продукції.
Ключові слова: управління відходами; 

ВЕЕО; ієрархія відходів; екодизайн; Директи-
ва ЄС.

SUMMARY 
The article considers the EU requirements for 

waste and resource management. The EU Directive 
2008/98/EC of 19.11.2008 on waste and EU 
Directive 2012/19/EC of 04.07.2012 on waste 
electrical and electronic equipment (WEEE) are 
analyzed. The Directive on waste lays down measures 
to protect the environment and human health by 
preventing or reducing the adverse impacts of the 
generation and management of waste and by reducing 
overall impacts of resource use and improving the 
effi ciency of such use. It defi nes waste as any substance 
or object which the holder discards or intends or is 
required to discard. Hazardous waste is defi ned as 
waste which displays one or more of the hazardous 
properties listed in Annex III of Directive. The waste 
management hierarchy serves as the basis for the waste 
management system developed by the EU. According 
to Art. 4 of this Directive the following waste hierarchy 
shall apply as a priority order in waste prevention and 
management legislation and policy: (a)prevention; (b)
preparing for re-use; (c)recycling; (d)other recovery, 
e.g. energy recovery; and (e)disposal. 

An important aspect of waste management is the 
prevention of the formation and utilization of waste 
electrical and electronic equipment (hereinafter - 
WEEE). The main guidelines for the management 
of WEEE are set out in Directive 2012/19/EC 
of 04.07.2012 (hereinafter referred to as WEEE 
Directive), which complements the Directive on waste. 
The management of the WEEE should be based on 
the principles of eco-design of production, separate 
collection, valuation of collection, proper handling, 
producer responsibility, etc.

The introduction of the requirement for eco-
design of products is aimed at simplifying the reuse 
and processing of WEEE. The principle of separate 
collection of WEEE ensures correct and safe treatment 
of all collected waste. To this end, Member States are 
obliged to create conditions under which users of EEE 
from private households should have the possibility of 
returning WEEE at least free of charge. Producers 
should fi nance at least the collection from collection 
facilities, and the treatment, recovery and disposal of 
WEEE. Collection rate provides an annual minimum 
level of waste collection.

Thus, the European standards in the fi eld of 
waste management are EU minimum requirements 
for the collection, transportation, recovery, disposal of 
waste and for the state supervision of these operations.

Keywords: waste management; WEEE; waste 
hierarchy; eco-design; EU directive.

3. Директива 2012/19/ЄС від 
04.07.2012 про відходи електричного та 
електронного обладнання (ВЕЕО). URL: 
http://twinningweee.com.ua/ sites/default/
files/media/dyrektyva_2012_19_eu_pro_
vidhody_elektrychnogo_ta_elektronnogo_
obladnannya_0.docx (дата звернення 
03.12.18).



155

Ãðàá Ì.². - Ô³ëîñîôñüêî-ïðàâîâå äîñë³äæåííÿ ìåòîäó ìàòåìàòè÷íîãî ìîäåëþâàííÿ...

Ô²ËÎÑÎÔÑÜÊÎ-ÏÐÀÂÎÂÅ ÄÎÑË²ÄÆÅÍÍß ÌÅÒÎÄÓ 
ÌÀÒÅÌÀÒÈ×ÍÎÃÎ ÌÎÄÅËÞÂÀÍÍß ÏÐÈ 

ÄÎÑßÃÍÅÍÍ² ²ÑÒÈÍÈ Ó ÏÐÀÂ²

В статье осуществлен философско-право-
вой анализ применения метода математиче-
ского моделирования в деятельности юриста, 
который будет иметь следствием улучшения 
эффективности работы юриста и достиже-
нияим в работе максимальной производи-
тельности и совершенства, а следовательно и 
достижение правовойистины. Анализируется 
состояние разработки темы истины в праве 
и метода математического моделирования 
в науках теории и философии права. Обосно-
вана концепция математического моделиро-
вания и его этапы, а также использование 
математического моделирования в правовом 
поле что предшествует достижению смакси-
мального совершенства и правовой истины. 
Ключевые слова: метод, метод матема-

тического моделирования в праве, истина в 
праве.
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у процесі якого використовується модель, 
здатна давати в процесі дослідження нову на-
укову інформацію про досліджуваний пред-
мет. Моделювання є важливим засобом про-
никнення в сутність досліджуваних процесів. 
Математична модель - це математичний об-
раз цього явища, подання та формулювання 
тих його сторін, властивостей і якостей, які 
можуть бути виражені на математичній мові 
за допомогою засобів і методів сучасної ма-
тематики. Математичні методи та моделю-
вання можуть розглядатися як одна із форм 
реалізації в юридичній науці положень сис-
темного підходу до правових явищ. 

Аналіз останніх досліджень
 Моделюванню як методу наукового піз-

нання присвячений цілий ряд філософських 
досліджень, у яких проаналізована його ре-
волюція, розглянуті логічні, гносеологічні й 
окремо наукові аспекти В.А. Штофф, А.І. Ує-
мов, Я.Е. Неуймин, А.Г. Потапков; матема-
тичному моделюванню (Г.Л. Грановський, 
Р.М. Ланцман, В.А. Пошкявічус, М.О. Селі-
ванов та інші); правову істину досліджували 
В. Баранова, С. Алексєєв, І. Байтін та ін.

Метою даної статті є дослідження іс-
нуючих у науці підходів щодо визначення 
категорій «моделювання» та «математичне 
моделювання», а також аналіз можливості 
застосування математичного моделювання у 
діяльності юриста для досягнення ним пра-
вової істини.

Вступ
Останнім часом при вивченні інформа-

ційних процесів у сфері права, досягненні 
його досконалості, істинності застосовують 
теорію вірогідності, математичну статисти-
ку, математичну логіку, дослідження опера-
цій і багато інших математичних категорій. 
Математичні методи, специфічно заломлю-
ючись у теорії, збагачують і підсилюють ме-
тод правової науки, але, природно, не замі-
нюють його.

Постановка проблеми
 Моделювання - метод теоретичного або 

практичного опосередкованого пізнання, 
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Виклад основного матеріалу
Сьогодні можна говорити, що зусилля 

фахівців, котрі застосовують точні методи 
математики у правовій сфері, зосереджені 
у двох напрямах: перший – це математична 
обробка результатів правових досліджень; 
другий – дослідження структури права ма-
тематичними методами. Ці напрями є осно-
вою для створення і застосування у правовій 
сфері різних автоматизованих систем оброб-
ки соціально-правової інформації.
Перший напрям розробляв ще 1775 р. 

П. Лаплас, він запропонував використову-
вати методи теорії вірогідності для оцінки 
свідчень свідків, для аналізу виборів і рішень 
зборів і для визначення вірогідності поми-
лок у судових вироках. Його послідовники 
С. Пуассон і О. Курний відповідно 1837 р. і 
1877 р. опублікували трактат «Дослідження 
вірогідності за матеріалами кримінальних і 
цивільних судових рішень на основі загаль-
них правил числення вірогідності» і моно-
графію «Основи теорії шансів і вірогідності», 
в якій розділ 15 називався «Теорія вірогід-
ності судових рішень. Застосування її до 
статистики цивільних справ». У США еста-
фету досліджень прийняв професор з Мічі-
гану Дж. Шуберт, який 1959 р. опублікував 
роботу «Кількісний аналіз суддівської пове-
дінки». У 1961 р. Стюарт Нагель опубліку-
вав низку праць, серед яких і «Очікування 
вердикту», що містить кількісний показник 
можливості виграти або програти позов за-
лежно від наявності в справі низки змінних, 
які обробляються методом статистичних да-
них (див.: [1, с. 26–27]).
Зараз у межах цього напряму успішно 

застосовують різні математичні методи для 
вирішення таких завдань: кількісний опис 
правових явищ; забезпечення обліку і звіт-
ності у правовій діяльності через обробку 
різних статистичних показників.
Другий напрям оснований на ідеї зве-

дення міркувань до обчислень і має глибо-
ке історичне коріння. Р. Декарт передбачав 
можливість створення штучної мови науки, 
дав її розгорнену характеристику і тих вели-
чезних вигод, які пов’язані з її застосуван-
ням. Декарт припускав наявність деякого 
природного порядку в наших думках, який 
порівнював з порядком у світі чисел. При 

всій нескінченній безлічі чисел кожне з них 
має єдине знакове уявлення, отже, кожному 
з них можна дати ім’я. Оскільки для чисел 
така універсальна мова розроблена, то, на 
думку Декарта, з часом буде сконструйова-
на ще більш універсальна мова, що охоплює 
не тільки числа, але й будь-які об’єкти, які 
можуть стати предметом дослідження. Така 
мова дозволить позначати будь-які ідеї че-
рез виділення простих уявлень і фіксації 
елементів, з яких складається кожна думка. 
Тож вірогідність допущення помилки буде 
ще меншою. Така мова протиставить сло-
вам, що мають неконкретне значення, чіт-
ко визначені елементи. Замість  «поспере-
чаємося» вчені говоритимуть «порахуймо» 
(див.: [2]).

 Моделювання розглядається матеріа-
лістичною діалектикою як один із методів 
пізнання та відображення дійсності. Цей 
ефективний метод пізнання використову-
ється різними науками і якщо раніше існу-
вала думка про те, що місце моделювання – 
лише технічні і природничі науки, то тепер 
використання цього методу у суспільних 
науках вважається доцільним і перспектив-
ним.
Особливо слід зазначити, що проникнен-

ня моделювання в науки юридичного циклу 
в гносеологічному аспекті варто розглядати 
як об’єктивний і закономірний процес по-
дальшого розвитку методології та філософії 
права. Найбільше поширення цей метод 
отримав у сфері кримінального судочинства 
для вирішення різноманітних криміналіс-
тичних завдань [3; 4; 5].
Зростання ролі моделювання в науко-

вому пізнанні можна пояснити внутріш-
ньою логікою розвитку конкретної науки, 
необхідністю в більшості випадків опосе-
редкованого пізнання об’єктивної реаль-
ності. У цьому плані можна констатувати, 
що поява і розвиток моделювання викли-
кана переходом сучасних наук з описово-
емпіричного рівня на рівень абстрактно-
теоретичний.
А. М. Тихоновим: “Математична мо-

дель – це наближений опис будь-якого кла-
су явищ навколишнього свiту за допомогою 
математичної символiки” [6, с. 574]. 



157

Ãðàá Ì.². - Ô³ëîñîôñüêî-ïðàâîâå äîñë³äæåííÿ ìåòîäó ìàòåìàòè÷íîãî ìîäåëþâàííÿ...

 Л. Д. Кудрявцева: “Математична мо-
дель – це логiчна структура, у якій описано 
ряд вiдношень мiж її елементами” [7, с. 45]. 

 Математичне моделювання – це процес 
встановлення вiдповiдностi даному реально-
му об’єкту деякого математичного об’єкта, 
що називається математичною моделлю [8]. 

 Л. I. Нiчуговська провiвши аналiз, вияв-
ляє три найпоширенiшi напрями побудови 
математичних моделей. 

 Перший напрям, найбiльш абстрактний, 
у якому реалiзується побудова загальних мо-
делей та пiдходiв загальнометодологiчного 
характеру, що носять яскраво виражений 
формальний характер, тобто вони опису-
ють формальнi побудови причинного ха-
рактеру. Незважаючи на абстрактну суть 
таких моделей, їх рейтинг у дослiдникiв 
з рiзноманiтних проблем досить високий, 
тому що вони вказують на деякi особливостi 
модельних конструкцiй, якi дозволяють вiд 
вербального опису перейти до математичної 
постановки даної проблеми, тобто форму-
ють, в залежностi вiд мети дослiдження, пев-
ний спектр математичних пiдходiв, у межах 
яких можуть бути реалiзованi конкретнi 
змiстовнi пропозицiї. 

 Другий напрям – це математичнi моделi 
прикладного характеру, що пов’язанi з пла-
нуванням наукових дослiджень, аналiзом 
вихiдних даних та вимiрюванням i осно-
вою яких є сучасна статистика, плану-
вання експерименту, вибiрковий метод 
та конструювання панельних обстежень, 
багатовимiрний статистичний аналiз, еко-
нометрика та iн. 

 Особливiстю вище вказаних пiдходiв 
до моделювання є намагання будувати те-
оретичну базу математичних моделей на 
iндуктивнiй основi, тобто визначенням 
факторiв, що характеризують динамiку 
дослiджуваного об’єкта згiдно з емпiричними 
даними i гiпотезою дослiдження та їх струк-
турування у виглядi конкретної моделi. 

 Третiй напрям – це математичнi моделi 
окремих процесiв та наукових теорiй, якi 
повнiстю або частково описують побудову 
математичними засобами дедуктивних сис-
тем на базi розробки змiстовних постулатiв, 
визначень та нових теорем, якi можуть бути 
перевiренi як безпосередньо в теорiї, так i за 

її межами на основi їх здатностi пояснювати 
факти реального свiту[9, с. 35]. 
В.О.Штоф класифікує види в залежнос-

ті від класу закономірностей, яким підлеглі 
об’єкти, що моделюються, а також від засо-
бів реалізації: матеріальне (предметно-реа-
лізоване) моделювання, що полягає у ство-
ренні матеріальних моделей або підборі ре-
човинних аналогів. Для деяких із цих моде-
лей характерна подібність зовнішніх форм, 
а в ряді випадків й інших характеристик, 
що властиві оригіналу; логіко-математичне 
моделювання, що полягає в трансформації 
правової проблеми в математичну задачу, її 
рішення за допомогою математичного апа-
рата, а також правова інтерпретація отри-
маних математичних результатів. Матема-
тичні моделі при необхідності досліджують-
ся за допомогою ЕОМ та інших технічних 
пристроїв, що дозволяють відтворювати 
структуру, динаміку процесів та явищ, ха-
рактер зв’язку між елементами досліджува-
них об’єктів та інші латентні властивості [10, 
с.23].
Д.О. Хан-Магомедов відзначає, що на 

сучасному етапі розвитку правова наука до-
зволяє дослідити низку проблем шляхом 
використання правової інформатики мате-
матичного моделювання, застосування ма-
тематичних методів на базі використання 
ЕОМ. Так математичні методи на базі вико-
ристання ЕОМ дозволяють виявити логічні 
та математичні зв’язки та залежності, які іс-
нують, однак не можуть бути виявлені суто 
юридичними чи іншими методами [11, с.89].

 І.О. Возгрін стверджує, що перехід у 
криміналістичній методиці від описового 
способу програм розслідування до формалі-
зованих моделей у вигляді алгоритмів послі-
довності проведення слідчих дій представ-
ляється важливим моментом в удосконален-
ні окремих методик [12, с.63]. 

 В.М.Кудрявцев і взагалі робить висно-
вок, що всі наші уявлення про злочин – це 
моделі [12, с.12].

 Сьогодні практика моделювання ви-
йшла за межі порівняно обмеженого кола 
механічних явищ, і взагалі, відношення 
системи в межах однієї форми руху матерії. 
Виникаючі математичні моделі, які відріз-
няються за своєю фізичною природою від 
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модельованого об’єкта, дозволили подолати 
обмежені можливості фізичного моделюван-
ня. При математичному моделюванні осно-
вою відношення модель - натура є таке уза-
гальнення теорії подібності, яке враховує 
якісну різнорідність моделі й об’єкта, на-
лежності їх різним формам руху матерії. 

 Математичне моделювання у сфері кри-
міналістичної діяльності має давню історію. 
Першим кроком у цьому напрямку було 
використання французьким кримінологом 
А.Бертільоном апарату метрології (науки 
про виміри) та теорії ймовірностей, на базі 
яких він розробив так званий антропоме-
тричний метод кримінальної реєстрації. 
Суть цього методу полягала у вимірі частин 
тіла людини (довжини стопи, кистей рук, 
висоти й ширини голови і т. п.). Сукупність 
таких вимірів утворювала своєрідну матема-
тичну модель людини, використання якої 
разом з описом за правилами так званого 
словесного портрету та фотографічними зо-
браженнями (наочно-образною моделлю) 
одразу ж підвищило ефективність виявлен-
ня злочинців-рецидивістів [114, с.82-89].

 При розробці цього методу криміналь-
ної реєстрації А.Бертільон спирався на ідеї 
бельгійського математика й антрополога 
А.Кетле, котрий довів, що на землі немає 
двох людей, у яких би водночас співпада-
ли розміри всіх частин тіла. Використову-
ючи цю ідею та закономірності розрахунку 
ймовірності випадкових подій, А.Бертільон 
зробив такий розрахунок: якщо до зросту 
додати ще один вимір (наприклад, довжину 
вказівного пальця), то ймовірність збігу ста-
не рівною 1:16 [14, с.96].

 На думку А. Козловського, «норма пра-
ва, що виникла як результат складної піз-
навально-аналітичної роботи суспільства… 
сформульована і прийнята у формі закону, 
тепер постає істиною в останній інстанції, 
на яку всі повинні орієнтуватися, викорис-
товувати її як критерій правильності своєї 
діяльності та страждати (санкція), коли вона 
цій істині не відповідає. Закон стає не про-
сто істиною, а абсолютною істиною. Тобто 
в основу верховенства закону знову ж таки 
покладено його істинність і справедливість» 
[15, с. 182].

 Лейбніц казав: «Знаки коротко вислов-
люють та немовби відображають глибинну 
природу речі, й при цьому дивним чином 
скорочується робота мислення»[17, с.32]. 

 Моделювання у математичному змісті 
повинно бути пов’язане з поданням інфор-
мації у числовій формі.

Висновок
Моделювання юридичної абстракції – не 

єдиний спосіб пізнання правового явища. 
Але він найбільш якісний і цінний, істин-
ний. Застосування методу математичного 
моделювання свідчить про високий рівень 
теоретичної та професійної підготовленості 
юриста та досягненні істини у праві.
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АНОТАЦІЯ 
У статті здійснено філософсько–правовий 

аналіз застосування методу математичного 
моделювання у діяльності юриста, що ма-
тиме наслідком покращення ефективності 
роботи юриста та досягнення ним у роботі 
максимальної продуктивності і досконалості, 
а отже і досягнення правової істини. Аналі-
зується стан розробки теми істини у праві 
та методу математичного моделювання в 
науках теорії і філософії права. Обґрунтовано 
концепцію математичного моделювання та 
його етапи, а також використання матема-
тичного моделювання у правовому полі що пе-
редує досягненню максимальної досконалості 
та правової істини. 
Ключові слова: метод, метод математич-

ного моделювання у праві, істина у праві.

SUMMARY 
 The article deals with anapplying of the 

philosophical and legal analysis of a mathematical 
modeling method in a lawyer activity, which will 
result in improving the effi ciency of a lawyer’swork 
and achieving the maximum productivity and 
perfection in a lawyer’s work, and thus an 
achieving of the legal truth. This articleanalyzes 
thelevel of development of the truth in law and a 
mathematical modeling method in the theory and 
philosophy of the law. This article explains the 
concept of themathematical modeling and its stages, 
as well as the use of the mathematical modeling 
in the law, that preceding the achievement of the 
maximum perfection and legal truth.

Keywords: method, a method ofmathematical 
modeling in the law, truth in the law.
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В статье исследуется правовая идентич-
ность в классическую эпоху. Установлено, 
что классическое понимание правовой иден-
тичности можно трактовать через следую-
щие выводы: в период Античности правовая 
идентичность отождествлялась с Космосом, 
природой или Богами; в Средневековье чело-
век отождествляет себя с Творцом, по образу 
и подобию которого он создан, индивид пока-
зывает себя только через общее, присущее всей 
категории людей, поэтому правовая идентич-
ность была почти невозможна поскольку не 
проявлялся ни один интерес к уникальности 
самого индивида; эпоха Возрождения харак-
теризуется тем, что идентичность в это 
время основывается на осознании своей инди-
видуальности, однако основные компоненты 
правовой идентичности строго определены 
в соответствии с жизнедеятельности соци-
альных институтов; в период Реформации 
и Нового времени можно выделить два типа 
трактовки правовой идентичности: рациона-
листический и эмпирический; эпоха Просве-
щения и Немецкая классическая философия 
приходят к выводу, что правовую идентич-
ность возможно достичь лишь разумом.
Ключевые слова: правовая идентичность, 

правопонимание, классическое правопонима-
ние, рациональность, емпиричнисть, инди-
видуальность.
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ділила людину не просто здатністю до піз-
нання, але й здійснювати це через первин-
ний досвід та інші ірраціональні способи 
пізнання права. Однак, було б помилкою 
вважати, що до цього моменту людина була 
детермінованим та механістичним явищем. 
Тому, правову ідентичність необхідно роз-
глядати не лише в основі посткласики, але 
й шукати її витоки у більш ранньому пері-
оді – класиці. У даному контексті слід по-
годитись з Ч. Тейлором, який стверджу-
вав, що ми не зможемо збагнути складність 
і багатство посткласичної ідентичності, 
поки не усвідомимо, як вона «розвинулась 
із більш ранніх способів бачення людської 
ідентичності». [1, с.9]

Стан дослідження
Генезу ідентичності у класичній пері-

од розглядали такі вчені як: Д.Н. Бухаров, 
А.В. Хамнева, А.С. Зайцева, М.В. Заковорот-
ная, А.Ю. Телухин, Т.В. Канаваева, О.В. Лу-
кьянов, Е.М. Сергейчик, Ч. Тейлор та ін.

Метою статті є дослідження правової 
ідентичності в такий історичну епоху як 
класика. 

Виклад основного матеріалу дослі-
дження

У сучасній філософії права як складному 
і багатовимірному соціокультурному фено-
мені, що інтегрує в собі безліч різних шкіл, 
концепцій, напрямків, течій, виділяють дві 
епохи:

Постановка проблеми
Питання ідентичності стало відкритим 

тоді, коли філософія права змінила свій 
характер на людиноцентристський, де на-
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1) класика - розвиток філософії з анти-
чних часів до Гегеля включно (до середини 
XIX ст.);

2) посткласика - розвиток європейської 
філософії з середини XIX ст. по даний мо-
мент, що поширюється як на неокласичні, 
так і на некласичні філософські напрямки. [2]
В основі класичної і посткласичної типо-

логії лежить уявлення про те, що наукове 
знання являє собою явище, що історично 
розвивається та формується в межах певно-
го соціокультурного контексту. [3, с.9] Кла-
сична філософія права пропонує пріоритет 
пошуку фундаментальних знань через зна-
ння про об’єкти та спирається на принцип 
тотальності світоустрою, принцип сходжен-
ня від конкретного до абстрактного, при-
мат прагнення зводити індивідуальне до со-
ціального, концепцію всебічно розвиненої 
гармонійної особистості, монополію на іс-
тину. [4, с.96] Видається, що слід розпочати 
філософсько-правовий огляд ідентичності з 
класики, яка триває із доби Античності і аж 
до поч. ХІХ століття.
Пошук ідентичності починається з най-

перших стадій людської історії, коли люди-
на починає замислюється над тим, ким вона 
є, звідки і для чого з’явилася, яке місце за-
ймає в світі, як ставиться світ до неї, як їй 
ставитися до світу. Категорія «ідентичність» 
відноситься до числа багатозначних понять 
і має тривалу історію становлення, уточнен-
ня і розгортання, оскільки почавшись в дав-
нину, пошук людиною (людством) ідентич-
ності триває досі і не припиниться до тих 
пір, поки воно буде живим. Це зумовлено 
складним становлення самого об’єктивного 
процесу соціальної ідентифікації, адже на 
різних етапах історії людства існували різ-
ні цінності, які обумовлюють її специфіку. 
Процес ідентифікації почався з первіснооб-
щинного ладу. Це - процес самопізнання, 
самовизначення людини, її самовиявлення, 
виділення себе з природи. Людина усвідом-
лює свої особливості через протиставлення 
себе з твариною. Зауважує схожість і від-
мінності, розуміє свою перевагу. На цьому 
етапі з’являються елементи ідентичності 
пов’язані з виникненням соціальних відмін-
ностей, відмінностей у сферах життєдіяль-
ності. [5, с.47]

Вважається, що ідентичність стала більш 
реальною тільки з появою писемності, тому 
що в ній знаходить шляхи і можливість 
передати тривалість свого персонально-
го існування. Слід відрізняти усвідомлене 
вираження думок і ідей від звичайних ін-
стинктивних форм самовираження. Діалог 
між різними культурами не можна було б 
досягти, допоки письмові суспільства не на-
брали б достатнього багажу для вільної ін-
терпретації культури. Він стає можливим, 
коли існує «явне розуміння» поділу на «своє 
і чуже». На базі того рівня розвитку засобів 
фіксації і передачі інформації засвоєння чу-
жих культур не надає такої можливості. [6, 
с.83] Першою такою культурою, яка відома 
в історії філософсько-правової думки є куль-
тура Античності. Філософія права як напрям 
пізнання найперше представлений в добу 
Античності, де право, як сфера людської ді-
яльності тісно пов’язане з такими філософ-
сько-правовими проблемами як: справедли-
вість, сво бода і рівність, вина, відповідаль-
ність та ін. [7, с.93]
В античні часи міф був первинною фор-

мою цілісного сприйняття світу, тому ана-
лізувати уявлення про ідентичність доціль-
но з міфологічної свідомості. Завдяки міфу 
відбулася гармонізації індивіда, суспільства 
й природи, пояснювався зв’язок між мину-
лим, сучасним і майбутнім, формувалися у 
свідомості людини перші уявлення про сис-
тему цінностей. Люди у своїх діях керува-
лись загальновідомими, загальноприйняти-
ми у суспільстві правилами поведінки, тра-
диціями, звичаями, підґрунтям яких стали 
божественні закони, які спрямовували пове-
дінку людини. Вони були невід’ємною час-
тиною усього суспільного життя, формували 
основу ідентичності та були критерієм пере-
вірки правомірності дій людини. Людина в 
цей час не відокремлювала себе від природ-
ного космосу, а вважала себе його частиною. 
Відповідно, закони, правила, за якими жив 
природний космос, були також і законами 
людини. [8, с.118]
В античності відбувалося ототожнення 

людини себе з богами. Важливою цінністю 
давньогрецької культури була краса люд-
ського тіла. Вважалося, що тіло людини таке 
ж, як і тіло богів. Втім, людина розуміла і 
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свої відмінності від богів: вона смертна. На 
відміну від греків, римляни, в значній мірі, 
розглядали власне схожість і відмінність 
вже не з богами, а один з одним. Таке по-
рівняння ґрунтується на міжсуб’єктній вза-
ємодії. [5, с. 47]
Проблема ідентичності в соціальному 

контексті стала предметом аналізу Плато-
на, який відобразив у своїх діалогах процес 
втрати греками соціальної ідентичності. В 
діалозі «Федр» Платон обґрунтовує втрату 
соціальної ідентичності та причину кризо-
вих явищ через амбівалентність людського 
«Я», котре керується двома джерелами: бла-
готворним і злотворним. [9, с.15]
В античності є ключовим принцип то-

тожності, оскільки відсутні уявлення про 
індивіда як унікальної духовної неповторної 
особистості, принципово відмінної від ре-
шти реальності. Пізнання ідентичності че-
рез категорію тотожності надає їй відносну 
стабільність: ідентичність осмислюється як 
якась відносно стійка «тотожна самій собі» 
цілісність. Ідея індивідуальності, самостій-
ності людини, яка служить підставою для 
тематизації ідентичності, в цей період не 
отримала свого розвитку. Самостійність ан-
тичного індивіда здійснювалася в просторі 
спочатку заданих космічних можливостей, і 
оскільки космос - це розумний початок, то 
свою ідентичність особистість виявляла в 
мисленні. У класичній філософії права фун-
даментальним принципом класичного фі-
лософствування стає ідея тотожності буття і 
мислення, яку пізніше розвивають Б. Спіно-
за, Ф. Шеллінг, Вл. Соловйов, Г. Гегель. [10, 
с.25-26]
Античність дозволяє сформулювати на-

ступні висновки щодо філософсько-право-
вих поглядів ідентичності:

1. Індивід належить своєму роду, тому 
індивід зобов’язаний контролювати і регу-
лювати свою поведінку.

2. На пізніх етапах античного періоду 
індивід володіє особистою автономією, яку 
потрібно поважати, адже вона є неодмінною 
умовою стабільності і внутрішньої регуляції.

3. На даному етапі найбільш показо-
вим компонентом становлення ідентичнос-
ті є вміння самовиразитися за допомогою 
створених людиною штучних способів. Ці-

нуються вміння передати думку в слові, в 
мистецтві, а не тільки фізична сила або упо-
дібнення досконалості природи. 

4. Колективна та індивідуальна сві-
домість зберігає архетипи поведінки, пра-
вила діяльності, праці, анулюючи історич-
ні та особистісні особливості. Колективна 
пам’ять, сховище трудових, розумових, ло-
гічних навичок, майже не фіксує і, відповід-
но, не оцінює історичні події як особливий 
феномен.

5. Античне мислення пропонує перші 
спроби філософської і духовної інтерпре-
тації самовдосконалення, самонавчання, 
впливу на інших людей за допомогою вла-
ди, волі, знань. [6, с.91-93]
С. Хоружий писав: «проблема іден-

тичності мала просте позитивне рішення, 
оскільки ідентичність людини трактувалася 
на тій же філософській основі, що ідентич-
ність речі: саме на основі субстанціальності. 
Субстанція - автономне буття, самодостатнє, 
самотождественне; і з усіх філософських на-
чал вона тісніше пов’язана з самоідентич-
ністю, маючи останню своєю визначальною 
властивістю, фундаментальним предика-
том». [11, с.122]
Середьовічне право було теократичним 

правом, що являло в собі синтез римьского 
права і положень Святого Письма. [12, с. 
83-84] В цей період людина ототожнює себе 
з Творцем, за образом і подобою якого він 
створений. Для Середньовіччя характерна 
індивідуалізація не «органічна», а «морфо-
логічна» або «типова»: індивід показує себе 
лише через загальне, властиве цілій катего-
рії людей». [13, с.275]
У Середньовіччі суспільство було стро-

го розділене по соціальним анклавам і за-
лишалося практично немобільним. Великі 
інституціональні структури визначали жит-
тя, кожен отримував свою ідентичність на 
«блюдечку», адже будинок, відносини, сім’я, 
одруження, становище в суспільстві були 
затверджені при народженні. Соціальна 
ієрархія суворо визначена. Недаремно Ав-
густин зауважує, що кожному дане Богом 
відведено власне місце у суспільстві. Таким 
чином, у середньовічній Європі, основні 
компоненти ідентичності були визначені 
строго відповідно до життєдіяльністю соці-
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альних інститутів. Середньовічний період 
можна охарактеризувати як час самооргані-
зації шляхом інтегрування загальних духо-
вних підстав людського буття. Детермінова-
ність загальної практики дозволяє будувати 
єдину загальну модель поведінки (в локаль-
них рамках). Уже задана загальна модель, за 
якою можна ідентифікувати власне буття, в 
якій особистий час виступає як частина за-
гального розвитку. [6, с.93] Людина в сво-
їх діях не повинна була проявляти себе як 
щось особливе, а підкреслювати свою при-
належність до певної соціальної структури, 
оскільки була вписана в жорстку станово-
корпоративну ієрархію. [10, с.26]
Як вважає Ф. Аквінський, в розпоря-

дженні людини є здатність сприймати по-
рядок, в тому числі і порядок внутрішньої 
здатності формоутворення. Для того, щоб 
розібратися у всіх порядках, людям дано 
певні органи і здатності: інтуїтивне бачення, 
сприйняття, розумне пізнання, здатність ці-
нувати час. [6, с. 93] Ідентичність для Фоми 
Аквінського ґрунтується якраз на такому до-
свіді. При чому для ідентифікації необхід-
ний не тільки індивідуальний, але і соціаль-
ний досвід, в тому числі досвід взаємодії з 
іншими. [5, с. 49]
Таким чином, в ранньому Середньовіччі 

формуються перші елементи ідентичності: 
відповідність особистості ідеалу, осмислен-
ня внутрішнього «Я», залучення до духо-
вного («загальне» без біологічних і матері-
альних констант). Однак, загалом можна 
стверджувати, що у середньовічній Європі 
основні компоненти ідентичності були ви-
значені строго відповідно до життєдіяль-
ності соціальних інститутів. Середньовічна 
ментальність не відрізнялася інтересом до 
унікальності індивіда, адже для ідентифіка-
ції більшості не було ні підписів, ні автогра-
фів, ніяких документів, в протоколах судів 
вік визначається як «N років або близько 
того.» [6, с. 93]
В Античності і Середньовіччі питання 

ідентифікації розглядалися як проблеми 
метафізичного порядку. За метафізичною 
установкою ідентичність розглядалася як 
результат Космосу, Бога, Природи, про-
дукт умов існування, яка може лише пізнати 
себе і не повинна намагатися змінюватися. 

В рамках традиційної філософії права пред-
метом розгляду стали метафізичні проблеми 
природи, в той час як їх соціальний аспект 
залишався за рамками філософської про-
блематики: у традиційній філософії права 
практично не ставиться питання про те, як 
можлива самоідентифікація, які психологіч-
ні і соціальні механізми лежать в її основі. 
Якщо ж такі механізми і виділялися, то вони 
не проблематизувалися, а розглядалися в 
якості само собою зрозумілою даності. [14, с. 
13-14]
В епоху Відродження найбільшу цінність 

набуває людська особистість, оскільки лю-
дина унікальна, вільна і велична, наділена 
силою і впевненістю, адже вона подібна до 
Бога. Її розум могутній, а його розвиток не 
має перешкод [15, с.128] Основною метою, 
яка найповніше відповідає характеристиці 
даного часу, було ослаблення залежності від 
станової держави, посилення самостійності 
окремої людини, розпорядження нею свої-
ми здібностями та майном. [16, с.33]
Ідентичність в цей час ґрунтується на 

усвідомленні своєї індивідуальності. Про-
блемами самопізнання і ідентичності ак-
тивно займалися мислителі епохи Відро-
дження. Загострення інтересу до максими 
«пізнай самого себе» був характерний для 
мислителів того часу, захоплених ідеєю 
мікрокосму і макрокосму. [5, с.49] Таким 
чином, в епоху Відродження проблема 
ідентичності була сформульована в нових 
ознаках: суб’єктивного часу, унікальності, 
неповторності тілесного і духовного, необ-
хідності приймати рішення і діяти самостій-
но. Людина вже не нікчемна грішна істота, 
яка живе тільки для того, щоб знайти собі 
порятунок у майбутньому житті, а чудове 
створіння, що володіє красою, могутністю, 
відвагою, мудрістю, вірою в себе, з розумом, 
волею і внутрішньою силою формує світ, 
наповнений плодами людського творчого 
інтелекту. Проблеми ці сформульовані вже 
на рівні буденної свідомості, оскільки інсти-
тут віри перестав служити універсальним 
критерієм ідентичності. Зростає соціальна 
мобільність і особисті досягнення відкрива-
ють шлях до життєвих висот, виникають за-
чатки проблем, пов’язаних з ідентичністю: 
сенс, вибір, методи самопізнання і самореф-
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лексії. Однак, докорінні зміни на практиці 
і в свідомості того часу не поширювалися 
швидко і повсюдно. [6, с. 115-116]
Епоха Відродження оголосила попере-

дній період Середньовіччя “темним століт-
тям” і розглядаючи себе як наступників ан-
тично-християнського синтезу, реформатори 
запропонували ідею вільної особи, що само-
визначається у творчості і вірі. [17] Рефор-
мація зруйнувала традиційні середньовічні 
засади, які характеризувалась порушенням 
замкнутості соціальних груп, міграцією з од-
них сфер діяльності в інші та первинним на-
копиченням капіталу. Така трансформація 
зумовила необхідність формування нового 
типу людини, яка створює себе сама, яка шу-
кає опору і обґрунтування своєї поведінки в 
самій собі і відповідальна, перш за все, перед 
собою. [18, с.46] Антропоцентризм звільнив 
людину «із пут різних колективностей та від-
крив горизонти набуття індивідуально-осо-
бистісних визначеностей чи на рівні реалі-
зації свого соціального статусу, організації 
сімейного життя чи утвердження своєї непо-
вторності у сфері духовної творчості. Це була 
епоха, коли набуття людиною індивідуаль-
но-особистісних визначеностей ставало про-
явом достеменності власне людського буття. 
Набуття цих визначеностей пов’язувалося 
не стільки зі ставленням до суспільних 
обов’язків, відповідальністю за дотримання 
пенітенціарних норм, чи жорстко визначе-
них дозволів та табу, скільки з індивідуаль-
но-особистісною самореалізацією, макси-
мальним розкриттям притаманних індивіду 
здібностей та здатностей». [19]
В епоху Нового часу завдання філософії 

вбачалося в розкритті раціоналістичними 
засобами абсолютне, незмінне право. [20, 
с.61] До цієї епохи відносяться дослідження 
ідентичності погляди Б.Б. Спінози у якого 
визначення ідентичності відповідає субстан-
ції, яка і творить, і яка твориться: вона ви-
значається безліччю сторін, кожна з яких 
підтверджує свою спроможність розумом і 
говорить про певну властивість ідентичнос-
ті, певну властивість буття. Це означає, що 
визначення ідентичності можна дати, звер-
нувшись лише до розуму і знаходячи під-
твердження того в природі, тобто в нашому 
існуванні. [21, с.83]

В епоху Нового часу почалось нове пере-
творення в проблематиці ідентичності, яка 
починає переходити з площини залежності 
підданих від Бога в площину їх свободи, мо-
ральної відповідальності не лише перед Бо-
гом, але і перед самим собою і суспільством. 
«Ця рефлексія з приводу антично-христи-
янського синтезу надала розвиток проти-
лежним тенденціям, проте саме їх «рівноді-
юча» стала магістральним напрямком у фор-
муванні цивілізації Нового часу». [22, с.98]
Отже, інтерес до індивідуальності - голо-

вна властивість Нового часу. У концепціях 
виділялися наступні характеристики індиві-
дуальності, які мали вплив на ідентичність: 
вирішальне значення мають унікальні влас-
тивості або здатності індивіда; кожна індиві-
дуальність має свою власну долю або потен-
ціал, свій життєвий шлях. [6, с.119]
Філософи епохи Просвітництва розрахо-

вували на те, що відкриття загальної при-
роди або сутності людини буде сприяти по-
доланню конфліктів і воєн. В епоху розквіту 
антропології розуму були запропоновані 
концепції універсального права, релігії, ци-
вілізації, завдяки яким люди досягли б по-
рядку та подолали конфесійні, національні 
та етнокультурні відмінності. [14, с.14]
Фактично в XVIII столітті ставиться 

питання про переведення процесу іден-
тифікації з релігійних констант на соціаль-
но-історичні. Розумність, раціональність, 
рефлексія стають головними елементами, 
що впливають на створення нового проце-
су ідентифікації. Іншим фактором переходу 
ідентифікаційного процесу з релігійного на 
соціально-історичний є прийняття стабіль-
ного і легітимного соціального порядку. Ре-
волюції радикально змінюють соціальну та 
історичну картину, зміст понять і уявлень, 
зачіпаючи тим самим компоненти ідентич-
ності. Глобальним зрушенням в становленні 
ідентичності в XVIII столітті є поява політи-
ки емансипації, яка характеризується праг-
ненням людини: скинути з себе кайдани ми-
нулого, яке детерміновано трансформацій-
ним ставленням до подій, до майбутнього; 
подолати легітимну домінацію з боку окре-
мих індивідів або груп. [6, с.137]
В рамках класичного філософствування 

лежать і витоки проблематики індивідуаль-
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ної ідентичності, що розробляються в до-
слідженнях Дж. Локка і Д. Юма. Не можна 
сказати, що вони випали із загальної пара-
дигми, але їм певною мірою вдалось перед-
бачити майбутні дослідження. В їх роботах 
ідентичність розуміється не тільки як харак-
теристика буття, але й як відносно стійка, 
усвідомлена система уявлень індивіда про 
самого себе. [23, с.18]
Дж. Локк визначив термін «ідентич-

ність» як усвідомлення індивідом власної 
особистісної тотожності. Мислитель зв’язав 
поняття «ідентичність» з поняттям відпо-
відальності людини за здійснювані нею 
вчинки на основі пам’яті про них (що до-
зволяє ідентифікувати їх як свої власні дії) 
в концепції етично забарвленого самоствер-
дження відповідальної особистості. [24, с.47] 
Для Дж. Локка відповідальність за власні 
вчинки, самосвідомість, саморефлексія, не-
прийняття ідеї переселення душ формують 
основні компоненти ідентичності особистос-
ті. [6, с.118] Ідентичність людини не викли-
кає у Локка сумніву, але він звертає увагу на 
те, що ідентичність формується свідомістю і 
зовнішнім середовищем, направляється по-
хвалою і покаранням, вона соціально кон-
струюється через створення певних умов. 
[23, с.20]
Ще один представник даної епохи, Д. 

Юм спирається на принципи емпіричного 
досвіду і спостереження, згідно з якими всім 
ідеям передує якесь сприйняття. Д. Юм за-
перечує, що в основі людської тотожності 
лежить якась субстанція. Філософ аргумен-
тує це тим, що ідея субстанції в якості сво-
го першоджерела не має безпосереднього 
сприйманого об’єкта. На думку Д. Юма, ідеї   
сприйняття шикуються в розумі згідно від-
носинам причинності і подібності, завдяки 
яким створюється враження, що людина 
володіє тотожністю. [25, с.15-16] Він, роз-
мірковуючи про людську природу, піддає 
скепсису поняття «тотожності особистості», 
під яким мислить ідентичність. Мислитель 
не вважає ідентичність повністю раціональ-
ним і незмінним поняттям, адже враження і 
сприйняття теж змінюють ідентичність. Юм 
наполягає, що тотожність не є щось реальне, 
а лише якість, яке приписується сприйнят-
тям. Тому, ідентичність у Юма зв’язується з 

нашими сприйняттями, які цілком залежать 
від почуттів. [21, с.84] Також мислитель 
спробував обґрунтувати тезу про конститу-
ювання ідентичності не «зсередини» («са-
мості» людини), а «ззовні» (з суспільства) і її 
підтримки через ім’я, репутацію, славу і т.д. 
[26, с.110]
Для Д. Юма конструювання ідентичнос-

ті відбувається «ззовні», через суспільство. 
Якості людини формуються в процесі со-
ціалізації. Людина знаходить себе в своєму 
діянні і таким чином творить себе. Дане су-
дження надалі було взято за основу систем-
но-діяльнісного аналізу соціальної ідентич-
ності, в якому також аналізується процес її 
становлення та розвитку в сукупності взає-
модії з суспільством і особистою активністю. 
[5, с. 5]
Завершальною стадією традиційного єв-

ропейського раціоналізму є Німецька філосо-
фія другої половини XVIII – початку XIX ст., 
в якій постала проблема об’єднання держави 
та збереження порядку, стабільність за рес-
публіканської форми правління. У цей час 
відбувається і перше розчарування в прак-
тичній ефективності природного права че-
рез суперечності між державою, суспільством 
і особою призводять. Все це призводить до 
повстань і революцій, які відбулися в інших 
країнах Європи. Німецькі філософи шляхи 
для свого об’єднання, створення загальнона-
ціональної державності шукали у національ-
ній ідентичності як об’єднуючому факторо-
ві, зокрема: Г. Гегель пише про “німецький 
дух”; Л. Фейєрбах вдається до аналізу “сут-
ності християнства”; Маркс і Енгельс, запо-
чатковуючи своє вчення. [27, с.190]
Кант продовжуючи лінію Д. Юма від-

крив, що ідентичність цілком залежить не 
тільки від раціональної здатності людини, 
але й від чуттєвої. Людина як ідентичність 
розцінюється Кантом не просто як якась 
сутнісна структура, схема, здатна сприйма-
ти і міркувати, але як розумна істота, здат-
на встановлювати собі закон життя, творчо 
ставлячись до його створення і реалізації. 
По-своєму інтерпретуючи буття, наділяючи 
його змістом і тим самим - змінюючи його, 
роблячи його реальним, людина відкри-
вається сама. Кант відкрив, що внутрішнє 
відчуття простору, властиве кожній людині, 
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кожній ідентичності, стає зовнішнім, актуа-
лізується в його судженнях і вчинках. Інак-
ше кажучи, людина втілює в життя те, що 
«бачить» зсередини. Від унікальності кожної 
розумної істоти залежить то, як вона це ро-
бить. Логіка ідентичності, механізм іденти-
фікації лежить в межах естетики, тут важ-
ливо як, яким чином суб’єкт «бачить». [21, 
с.85-86]
Розвиток ідеї ідентичності показав також 

Г. Гегель, який прагне реалізувати у праві 
принцип суб’єктивності, що свідчить про 
пошук в людській свідомості джерел права. 
[20, с.78] Завдяки цьому мислителю понят-
тя ідентичності стало застосовне не тільки 
до буття людини, але і до буття цілих націй, 
держав, інститутів. [21, с.86] Визначення 
ідентичності Гегель здійснив спираючись 
на методологічні принципи суперечності та 
історизму через генезис і розвиток самосві-
домості, яка навчилась відділятись від «ма-
льовничої видимості чуттєвого» і цінувати 
свободу мислення. [28, с.172]
Отже, ідентичність, або тотожність, в ме-

тафізичному контексті, як спроба привести 
все до одного, як проблема єдиного і загаль-
ного проходить тривалу історію викорис-
тання, тягнеться від Парменіда і Платона, 
Аристотеля, розглянута Плотіном і неопла-
тониками, Августином і Фомою Аквінським, 
Микола Кузанський, Декартом прямо до 
представників німецької класичної філосо-
фії. Пов’язане в єдину раціональну схему у 
філософії класичного періоду через пред-
ставників німецької класичної філософії до-
сягає повноти і завершеності. [23, с.24]
У класичному типі філософсько-право-

вої думки під ідентичністю розуміли тотож-
ність, подібність людини самій собі. Питан-
ня тотожності в центрі класичного напряму 
дослідження ідентичності людини ділиться 
на субстанціалістичний (Р. Декарт, Е. Гус-
серль, Дж. Батлер, Т. Рейд) і емпірико-ана-
літичний (Д. Локк, Д. Юм , С. Шумейкер, 
Е. Олсон) підходи. Філософи, що працюють 
в рамках субстанціалістського напрямку, 
основу тотожності людини бачать в існу-
ванні якоїсь субстанції, здатної надати їй 
сталість. Емпірико-аналітичний напрям, 
навпаки, заперечує існування будь-якої суб-
станції. Рішення проблеми тотожності лю-

дини даний напрямок вбачає в знаходженні 
емпіричного критерію, на основі якого стає 
можливим судити про самототожність лю-
дини. [25, с.13]
В класичний період філософії права іден-

тичність протягом довгого часу не тематизу-
ється і не проблематизується як окреме пи-
тання. Ідентичність, або інакше тотожність, 
починаючи від звернення до даної тематики 
давньогрецьких філософів, постає як фунда-
ментальна характеристика буття. Ідентич-
ність у метафізичному контексті є спробою 
підвести все до одного. Загалом в традиції 
філософії тотожності і самосвідомості іден-
тичність постає прозорою передумовою для 
розуміння цілісної єдності світу в прагненні 
до пізнання абсолютної ідеї, бога, універ-
сальних структур. Буття і думка людини 
перебувають у гармонії, людина вкорінена 
в чіткому світопорядку. Вкоріненість у не-
скінченному світопорядку робить існування 
людини причетним Тотожності. Питання 
про тотожність щодо людини розглядаєть-
ся у класичнй філософсько-правовій думці 
через співвіднесеність, причетність індивіда 
до буття вічного і досконалого. І якщо то-
тожність людини розкривається через єд-
ність життя, яке, втім, не відрізняється від 
тотожності тваринного організму, то тотож-
ність особистості визначається свідомістю як 
свідомість самого себе. [23, с.29-30]
До класичної філософії входить розу-

міння «Я» як усвідомлення індивідом своєї 
ідентичності, як принцип суб’єктивності в її 
чистому вигляді. Це механізм розрізнення 
себе і протиставлення себе іншому, вираже-
ний в суб’єкт-об’єктної опозиції. Тобто це 
безпосередньо дана рефлексивно усвідом-
лена тотожність індивіда. У цьому сенсі «Я» 
приймає рішення, контролює їх втілення в 
життя і несе відповідальність за своє буття 
в світі. Класичне розуміння ідентифікації 
було представлено в основному раціоналіс-
тичною традицією, однак крім неї існували 
й інші уявлення про ідентичність. Так, на-
приклад, Дж. Локк критикуючи ідею суб-
станціальності мислячої субстанції Декарта 
не заперечив достовірності пізнання люди-
ною її свідомості і говорив про те, що іден-
тифікація - це тотожність емпіричної свідо-
мості. [14, с.15]



167

Ãóäèì Ë.ß. - Êëàñèêà ÿê ðàíí³é ñïîñ³á áà÷åííÿ ïðàâîâî¿ ³äåíòè÷íîñò³

Отже, можна стверджувати, що куль-
турна логіка класичної філософії права пе-
реконливо продемонструвала нівелювання 
особистості в раціоналізованому, бюрокра-
тичному суспільстві. [29, с.47] «У класичній 
філософії субстанціальна трактування осо-
бистості позбавляла феномен ідентичності 
проблемного змісту: самототожність особис-
тості (абсолютна ідентичність) виключала 
відмінність як результат змін. Тому класич-
на філософія вважала за краще оперувати 
такими поняттями, як людина або особис-
тість, які, однак, не були рівноправними по 
відношенню до своїх пар «світ» і «суспіль-
ство»». [30, с.64]
Поняття і проблема ідентичності 

пов’язана з процесом індивідуалізації. У 
період класики заклопотаність суспіль-
ства індивідуальністю була не настільки 
гострою, адже стать, соціальний статус, 
приналежність до культурного шару були 
відносно зафіксовані. Зміни, що відбува-
лися протягом життя, були визначені і 
контролювалися соціальними інститута-
ми, а індивідуальна роль в них була досить 
пасивна. Е. Дюркгейм стверджував, що ав-
тономна індивідуальність не існувала і не 
цінувалася у класичний період. Тільки з 
появою сучасного економічного стану, по-
ділу праці, зі змінами культурного коду ін-
дивідуальність висувається в центр уваги. 
Безумовно, індивідуальність завжди ціну-
валася в різних культурах, але їй ніколи не 
приділяли стільки уваги, як в сучасній. [6, 
с.181]

Висновки
Таким чином, класичне розуміння пра-

вової ідентичності можна потрактувати че-
рез наступні висновки:

- в добу Античності правова ідентич-
ність ототожнювалася з Космосом, приро-
дою чи Богами;

- у Середньовіччі людина ототожнює 
себе з Творцем, за образом і подобою яко-
го вона створена. Втім, індивід показує себе 
лише через загальне, властиве цілій катего-
рії людей, тому правова ідентичність була 
майже неможлива оскільки не проявлявся 
жоден інтерес до унікальності самого інди-
віда;

- епоха Відродження характеризу-
ється тим, що ідентичність в цей час ґрун-
тується на усвідомленні своєї індивідуаль-
ності, однак основні компоненти правової 
ідентичності строго визначені відповідно до 
життєдіяльності соціальних інститутів;

- у добу Реформації та Нового часу 
можна виділити два типи трактування пра-
вової ідентичності: раціоналістичний та ем-
піричний;

- епоха Просвітництва та Німецька 
класична філософія доходять до висновку, 
що правову ідентичність можливо осягнути 
лише розумом.
Правова ідентичність в межах кла-

сичного праворозуміння – це абсолютна, 
позасуб’єктна даність, результат раціональ-
ного мислення, що формується через розу-
міння права як незмінного набору істин, які 
формуються або вищим інститутом – держа-
вою або самою природою. 
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АНОТАЦІЯ 
В статті досліджується правова іден-

тичність в класичну епоху. Встановлено, що 
класичне розуміння правової ідентичності 
можна потрактувати через наступні висно-
вки: в добу Античності правова ідентичність 
ототожнювалася з Космосом, природою чи 
Богами; у Середньовіччі людина ототожнює 
себе з Творцем, за образом і подобою якого вона 
створена, індивід показує себе лише через за-
гальне, властиве цілій категорії людей, тому 
правова ідентичність була майже неможлива 
оскільки не проявлявся жоден інтерес до уні-
кальності самого індивіда; епоха Відроджен-
ня характеризується тим, що ідентичність 
в цей час ґрунтується на усвідомленні своєї 
індивідуальності, однак основні компоненти 
правової ідентичності строго визначені відпо-
відно до життєдіяльності соціальних інсти-
тутів; у добу Реформації та Нового часу мож-
на виділити два типи трактування правової 
ідентичності (раціоналістичний та емпі-
ричний); епоха Просвітництва та Німецька 
класична філософія доходять до висновку, що 
правову ідентичність можливо осягнути лише 
розумом.
Ключові слова: правова ідентичність, пра-

ворозуміння, класичне праворозуміння, раціо-
нальність, емпіричність, індивідуальність.

SUMMARY 
The article investigates legal identity in the 

classical era. It is proved that the classical philosophy 
of law offers priority to the search for fundamental 
knowledge through knowledge of objects and relies 
on the principle of totality of the world order, 
the principle of ascent from concrete to abstract, 
the primacy of the desire to reduce individual to 
social, the concept of a fully developed harmonious 
personality, a monopoly to the truth.

It is established that the classical understanding 
of legal identity can be interpreted through the 
following conclusions: in the era of Antiquity, legal 
identity was identifi ed with the Cosmos, Nature, 
or Gods; in the Middle Ages a person identifi es 
itself with the Creator, in the image and likeness of 
which it is created, the individual shows itself only 
through the general, characteristic of the whole 
category of people; therefore, legal identity was 
almost impossible because there was no interest in 
the uniqueness of the individual; the Renaissance 
is characterized by the fact that identity at this time 
is based on the awareness of one’s individuality, 
but the basic components of legal identity are 
strictly defi ned in accordance with the life of social 
institutions; in the days of the Reformation and 
the modern age, two types of interpretation of 
legal identity (rationalistic and empirical) can be 
distinguished; the Enlightenment and the German 
classical philosophy come to the conclusion that 
legal identity can only be understood by reason.

Legal identity within the limits of classical legal 
thinking is considered as absolute, non-objective 
data, the result of rational thinking, which is 
formed through the understanding of law as the 
invariable set of truths, which are formed either by 
the higher institution – the state or nature itself.

Key words: legal identity, legal thinking, 
classical legal thinking, rationality, empiricity, 
individuality.
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ÑÂ²ÒÎÂÈÉ ÄÎÑÂ²Ä ÅÔÅÊÒÈÂÍÎÑÒ² ÄÅÐÆÀÂÍÎ-
ÏÐÈÂÀÒÍÎÃÎ ÏÀÐÒÍÅÐÑÒÂÀ Â ÑÂ²ÒË² ²ÍÒÅÃÐÀÖ²¯ 

ÓÊÐÀ¯ÍÈ Â ÑÈÑÒÅÌÓ ÏÐÀÂÎÂÈÕ Ö²ÍÍÎÑÒÅÉ 
ªÂÐÎÏÅÉÑÜÊÎÃÎ ÑÎÞÇÓ

В статье исследованы мировой опыт 
эффективного внедрения государственно-
частного партнерства (ГЧП) и экономи-
ко-правовые основания его использования в 
современных условиях Украины в свете инте-
грации государства в систему правовых цен-
ностей Европейского Союза.
Ключевые слова: государственно-частное 

партнерство, концессия, хозяйственная дея-
тельность, государственная собственность, 
коммунальная собственность, Европейская 
интеграция.
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що опосередковують наявний обсяг держав-
них ресурсів, можливостей шляхів розвитку 
виробничої та соціальної інфраструктур, що 
перебувають у власності держави, ресурсо-
забезпеченістю управлінців вищої кваліфі-
кації у відповідних сферах господарювання. 
До другої групи відносяться фактори, що 
відбивають стан фінансового забезпечення 
відповідної виробничої та соціальної сфери 
та загальний бюджетний дефіцит, стан інф-
раструктурного забезпечення та стереотипи 
у підході до одноосібного управління дер-
жавою окремими галузями економіки. До 
третьої групи відносяться фактори правової 
сфери: правове забезпечення гарантій ін-
тересів інвесторів; впровадження правових 
механізмів досвіду країн ЄС на основі осо-
бливостей етно-соціального балансу.

Зв’язок вказаної проблеми із важливи-
ми науковими та практичними завдання-

ми
Стратегія сталого розвитку Україна-2020 

серед напрямів реформування за вектором 
розвитку визначила реформи й в інфра-
структурній сфері, зокрема на транспорті, в 
телекомунікації, житлово-комунальній сфе-
рі. Незважаючи на позитивний досвід ба-
гатьох країн, зокрема країн ЄС, механізми 
ДПП не набули широкого розповсюдження 
в Україні. Зростаючи вимоги суспільства 
формують новий попит на виникнення та 
розвиток інфраструктурних проектів, що не 
можуть реалізовуватись без участі приват-
ного сектору. За даними Світового Банку, 

Постановка проблеми у загальному 
вигляді

Проблематика вдосконалення держав-
но-приватного партнерства, лежить в основі 
низки системо-утворюючих факторів. Зазви-
чай, ці фактори розглядались як окремі, рід-
ше, у зв’язку їх галузевою приналежністю, 
теоретиками, що спеціалізуються на дослі-
дженні певної галузі. На нашу думку, вище-
зазначена проблематика має в своїй основі 
тісний зв’язок міжгалузевих складових як у 
практичній так і в суто теоретичній площині 
та складається із факторів, що умовно мож-
на віднести до трьох груп: 1) фактори, що 
опосередковуються функціями державного 
управління; 2) фактори, що опосередкову-
ються економічними чинниками; 3) факто-
ри, що належать до сфери правового забез-
печення.  Системний підхід має базуватись 
на вдосконаленні економіко-правових підва-
лин, як основи державно-управлінських рі-
шень. Так, першу групу складають фактори 
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станом на 2013 рік загальна сума вкладень 
в інфраструктурні проекти приватним сек-
тором в країнах, що розвиваються, сягнула 
суми в 150,3 млрд. доларів США. Лідерами 
є Бразилія, Туреччина, Індія, Мексика, Ро-
сія та Китай, на ці країни припадає 59% або 
88,7 млрд. доларів США [1].
Історичний досвід провідних країн світу 

доводить ефективність залучення приватно-
го сектору у важливі соціально-економічні 
проекти, що становлять фундамент держав-
ної зацікавленості.  З 1980-х років активно-
го застосування механізмів ДПП, враховую-
чі їх варіативність в залежності від специфі-
ки країни і сфери застосування (енергетика, 
освіта, культура, охорона здоров’я, кому-
нальне господарство тощо) не має альтерна-
тиви. Існуючий міжнародний досвід мето-
дології застосування різновидів форм ДПП 
забезпечує його використання у різноманіт-
них галузях господарювання важливих со-
ціально-економічних задач.
З огляду на зазначене, метою даної стат-

ті є дослідження наявного світового досвіду 
щодо ефективного впровадження ДПП та 
наявних економіко-правових підстав його 
використання в сучасних умовах України в 
світлі інтеграції держави в систему право-
вих цінностей Європейського Союзу. Зазна-
чена мета має бути досягнута узагальненням 
правового розуміння варіативності моделей 
ДПП та виявлення факторів, що лежать в 
основі ефективності застосування ДПП.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій, в яких започатковано розв’язання 

цієї проблеми
Вагомий внесок у дослідження систе-

мо-утворюючих факторів, що впливають на 
перспективи дієвості партнерських відно-
син держави і приватного сектору на осно-
ві деяких відмінностей, що характеризують 
економіко-правові системи різних країн, 
аналізу ефективності функціонування осно-
вних моделей, що опосередковуються від-
мінностями економіко-правових систем кра-
їн, ДПП внесли такі вітчизняні та закордон-
ні вчені як: Айрапетян М., Брайловський І., 
Бургер П., Варнавський В., Гриценко Л., 
Геєць В., Дикий Д., Запатріна І., Ісмаіл С., 
Іцковіц Г., Резниченко Н., Робінсон П., Са-

муельсон П., Сазонов В., Сімсон О., Федуло-
ва Л., Черевиков Є., Шарінгер Л. та інші.

Виділення невирішених раніше час-
тин загальної проблеми, котрим присвя-

чується означена стаття
Не зважаючи на велику кількість дослі-

джень, що були присвячені окремим пи-
танням вдосконалення ДПП та їх цільово-
го віднесення до окремої чітко визначеної 
галузі досі залишаються не розкритими не 
лише питання зв’язків та обумовленості цих 
факторів а й те, яким чином вони можуть 
впливати на вибір тієї чи іншої моделі ДПП 
враховуючі відповідні соціально-економічні 
умови. Обрання відповідної моделі ДПП забез-
печить її ефективне впровадження. Такий ви-
бір має базуватись на вивченні кореляційних 
зв’язків між об’єктивними та суб’єктивними 
чинниками. Перші – базуються на стані нор-
мативно-правової бази, соціально-економічному 
рівні та платоспроможності населення у за-
требуваних суспільством соціально-виробничих 
сферах. До суб’єктивної (другої групи) можна від-
нести рівень алеаторності, тиск державно-бю-
рократичного апарату на прийняття рішень 
та рівень корупції. Відсутність, як доводить 
світовий досвід, універсальної моделі ДПП свід-
чить про важливість врахування вищезазначе-
них критеріїв, а також специфіки інтегрування 
моделі ДПП в конкретну галузь для успішності 
реалізації проекту в цілому.    

Виклад основного матеріалу дослі-
дження і обґрунтування отриманих на-

укових результатів
Як нами вже було зазначено у частинах, 

що стосуються постановки проблеми та в 
частині не вирішених загальних проблем, 
ДПП як розповсюджена форма взаємодії 
держави з приватним сектором господа-
рювання, що довела свою ефективність у 
багатьох країнах як довгострокове ділове 
співробітництво з метою забезпечення, роз-
витку та підтримки соціальної інфраструк-
тури та наданні послуг. Навіть враховуючі, 
що зазначені сфери пріоритетно опосеред-
ковуються до зони відповідальності дер-
жави, таке партнерство в безпосередньому 
економіко-правовому розумінні є формою 
договору про партнерство, що базується на 
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публічно-правових та приватно-правових 
цінностях та особливостях як конкретної 
правової системи так і законодавства відпо-
відної країни, що в свою чергу відбивається 
на особливостях визначення ДПП. Разом з 
тим загальноприйнятим у багатьох країнах 
є розуміння ДПП, що базується на загаль-
них умовах довгостороковості, розподілу 
відповідальності та отриманих дивідендів 
[2; 3;]. Слід, також, наголосити, що зазначені 
нами базові принципи є незмінними попри 
використання різних назв ДПП: в більшос-
ті країн Європи використовується абревіа-
тура PPP (Публічно-Приватне Партнерство, 
Public-Private Partnerships); у Великобрита-
нії та деяких інших країнах механізм ДПП 
має назву – Приватна Фінансова Ініціатива 
(ПФІ, Private Finance Initiative); в США та 
Канаді – P3.
Продовжуючи гіпотезу доцільності до-

слідження ДПП у тісному зв’язку факторів, 
що належать до груп особливостей держав-
ного управління, особливостей економіч-
ного розвитку та сфери правового забез-
печення, заслуговує на увагу аналіз досвіду 
Великої Британії, яка є світовим лідером 
серед країн, що активно впроваджують 
механізм ДПП. За даними European PPP 
Expertise Centre, Великобританія є най-
більшим ринком ДПП в Європі як з точки 
зору вартості, так і кількості проектів. За 
результатами 2013 року було закрито 31 
угоду загальною вартістю 6 мільярдів євро 
[4, с. 2]. Окремої уваги у дослідженні до-
свіду Великої Британії заслуговує період із 
1980 р., коли уряд на чолі з Маргарет Тет-
чер почав активно застосовувати залучення 
коштів приватних інвесторів у галузі еко-
номіки пріоритетно на основі концесійних 
договорів, згідно з якими користувач був 
покупцем послуг, а приватний сектор – їх 
постачальником. Така співпраця на основі 
ДПП доводила свою спроможність завдяки 
затребуваності як у державному так і у при-
ватному секторах. У 1992 році уряд кон-
серваторів запустив у Великобританії таку 
форму державно-приватного партнерства, 
як, Приватна Фінансова Ініціатива, що 
була започаткована урядом Д. Мейджора, 
який у 1992 р. оголосив про створення «Іні-
ціатив приватного фінансування» (Private 

Finance Initiative – PFI). Так, зазначені уго-
ди про ДПП надавали приватному сектору 
біль широкі повноваження, що відповіда-
ли функціям фінансування, реконструкції  
експлуатації, управління тощо об’єктів ви-
робничої та соціально-культурної інфра-
структур, які перебували у державній влас-
ності. Ці повноваження забезпечувались 
прийняттям Закону «Про ініціативу при-
ватного фінансування» [5, с. 199]. Такі ініці-
ативи, що були підкріплені та забезпечені 
на законодавчому рівні, стали підґрунтям 
динамічного розвитку ДПП та статистично 
забезпечили укладання від 70 до 100 таких 
угод у сфері соціальної інфраструктури що-
року. Вважаємо за необхідне звернути ува-
гу на характерні риси укладених у Велико-
британії договорів ДПП як: 

- переважна кількість проектів здійсню-
ється органами місцевої влади;

 - проекти забезпечують близько 1/6 бю-
джету країни; 

- впровадження гнучких умов, (на основі 
умов первісного договору), переходу права 
власності на активи до приватного партне-
ра або повернення їх у державний сектор 
[6].  Зазначене забезпечило вирішення двох 
важливих завдань: 

1) збільшення обсягу інвестицій шляхом 
залучення приватного капіталу без збіль-
шення витрат Уряду; 

2) ефективність впровадження методів 
державної економії за рахунок диверсифіка-
ції наявних комерційних ризиків [7, с. 84]. 
Зазначене сприяло широкому застосуванню 
механізмів ДПП в освіті, охороні здоров’я та 
навколишнього середовища, а також суттє-
во підвищило, станом на 2012 рік, статистку 
укладених угод до 700 загальною вартістю 
55 млрд. фунтів стерлінгів [8, с. 88]. Зазна-
чена позитивна динаміка, що мала місце у 
Великобританії була сприйнята як наявний 
приклад ефективного застосування ДПП  
та дієвим поштовхом до запровадження у 
США, Німеччині, Іспанії, Ірландії, Порту-
галії, Нідерландах, та інших високорозви-
нутих країнах. Свідченням тому є розвиток 
ДПП у країнах ЄС, який відстежується спе-
ціально створеним у 2008 р. Європейським 
центром з дослідження публічно-приватно-
го партнерства – EPEC.
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Проте, зауважимо, що не в усіх еконо-
мічно розвинутих країнах, наданий Вели-
кою Британією поштовх для впровадження 
ДПП знайшов відповідний відклик, що від-
бивається на певних особливостях. У таких 
країнах як Австрія, Бельгія та Швеція дого-
вори про ДПП мають більш довготривалу 
процедуру та опосередковують більш до-
вгий переговорний процес, як суб’єктивну 
особливість, скоріш за все, ментальності 
суб’єктів, що є сторонами у цих країнах.  
Особливості світового досвіду ефективності 

застосування ДПП в світлі інтеграції України 
в систему правових цінностей ЄС набуває осо-
бливої цінності в контексті загально визнаної 
проблематики їх вдосконалення, що лежить в 
основі вивчення системи чинників впливаючих 
на ефективність ДПП у поєднанні із загально 
визнаними у міжнародній практиці основних 
форм організації ДПП. Вбачається за до-
цільне розпочати аналіз цього досвіду саме 
з вивчення моделей організації ДПП, що 
довели свою спроможність у економічно 
розвинутих країнах та стійкою правовою 
системою, що спрямована на забезпечення 
приватно-правових цінностей. Так, цікавим 
для вивчення є система організації ДПП 
Канади, що опосередковує створення одно-
осібного органу ДПП для укладання таких 
договорів, та може бути визначена як цен-
тралізована. Протилежністю їй є децентра-
лізована система – органи місцевої влади чи 
відповідні міністерства діють у відповіднос-
ті з наданими їх законом, повноваженнями 
щодо укладання таких договорів. Яскравим 
прикладом такої системи організації ДПП є 
її застосування у Франції, Португалії та ряді 
інших країн. На нашу думку, для України 
може набувати особливої цінності досвід 
країн, які використовують змішану систему 
організації ДПП, що заснована на розподі-
лі повноважень між одноосібним органом у 
функції якого входить розробка виключно 
доцільності впровадження ДПП у тій чи ін-
шій галузі, а на відповідні органи на місцях 
покладається виключна функція розробки 
та реалізації доведеності цих проектів. Така 
система знайшла своє відображення у біль-
шій кількості країн – Великобританії, Іта-
лії, Нідерландів та інших. Перелічені нами 
системи можуть реалізовуватись на вели-

кій різноманітності форм ДПП, які в свою 
чергу відбивають визначений нами вище 
взаємозв’язок основних факторів, що нале-
жать до чинників державного управління, 
рівня економічного розвитку, стану право-
вого забезпечення, а також об’єктивних по-
треб публічно-правових та приватно-пра-
вових сторін ДПП. Такий підхід, на нашу 
думку, є більш поглибленим для теорети-
ко-правового розуміння вивчення світо-
вого досвіду ефективності ДПП на шляху 
інтеграції України в ЄС. Проте, вважаємо 
за доцільне коротко зупинитись і на аналізі 
іншої позиції, що існує в науковій літерату-
рі та базується на умовному розподілі форм 
ДПП на дві основні групи: контрактні та 
інституційні. Перша (контрактна) – відпо-
відає відносинам, що виникають на підставі 
концесійних договорів, а також договорів з 
виконання зобов’язань з поставки продукції 
управлінськими повноваженнями, надання 
технічної допомоги та інші, що здійснюють-
ся користувачем інфраструктурного об’єкта 
створеного концесіонером, а не державою. 
Інституційна – уособлює широкий спектр 
спільних проектів між державою та при-
ватним інвестором та полягає у регулярній 
участі держави в усіх ланках діяльності (ви-
робнича, адміністративна, інвестиційна), та 
передбачає, що державний капітал має ста-
новити більше 50%, як важіль контрольно-
го пакету прийняття стратегічних рішень, 
що закріплюється за державою. Зазначені 
форми хоч і мають достатнє розповсюджен-
ня у практичній площині, проте, навряд чи 
можуть бути базою для впровадження на-
явного світового досвіду ефективного ДПП 
на шляху України в ЄС, адже вони не пе-
редбачають чинників, що опосередковують 
поглибленого аналізу економічного стану 
необхідності вдосконалення нормативно-
правового забезпечення та стану кваліфіка-
ційної підготовки державно-управлінського 
апарату на який покладено функції забезпе-
чення ефективності проектів ДПП у даний 
час.  Зазначене, має обов’язково враховува-
тись не лише у сферах з високою алеатор-
ністю і довгими строками окупності, а й у 
тих сферах, які, насамперед,  покликані за-
безпечити економічний розвиток держави 
та сприймається як найбільш ефективні по-
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казники прогресивних змін в суспільстві. 
До них ми відносимо: сферу створення 
конкурентно-спроможної інфраструктури, 
забезпечення впровадження інноваційних 
технологій, сфера охорони здоров’я, освіти, 
соціальних послуг та житлово-комунально-
го господарства. Динаміка позитивних змін 
у цих сферах є індикатором, що може відно-
сити країну до країн з високо-розвинутими 
економіками.   
Проведений аналіз існуючих у науковій лі-

тературі форм ДПП, а також запропонований 
нами системний взаємозв’язок факторів, що на 
нашу думку є найбільш ефективним способом 
дослідження та вдосконалення ефективності 
ДПП, має охоплювати привалюючу більшість 
таких проектів, проте, не виключають і такі, 
що пов’язані із відмінними або суто характерни-
ми їх особливостями як у темпоральному так і 
в алеаторному розумінні. Такі проекти опосеред-
ковуються з можливим наданням приватному 
сектору більш широкого кола функціональних 
повноважень, що покликані забезпечити ста-
більність намірів щодо потенційної можливості 
отримання прибутків у майбутньому, але ма-
ють знаходитись в балансі забезпечення пла-
нового суспільного контролю за їх реалізацією за 
для досягнення суспільно корисного результату.  
В контексті зазначеного корисним для 

України може бути досвід впровадження 
ДПП у Нідерландах, що базувався, сво-
го часу, на прийнятті і впровадженні ба-
гаторічної програми у сфері транспорту 
та інфраструктури («Meerjarenprogramma 
Infrastructuur, Ruimte en Transport» – MIRT) 
[9]. Завдяки цій програмі були вирішен-
ні питання правового забезпечення при-
скореної процедури залучення приватного 
сектору до реалізації проектів ДПП, га-
рантування прав приватних суб’єктів у ре-
алізації проектів у разі зміни політичної та 
економічної ситуації в країні, а також запро-
поновані алгоритми визначення гіпотетич-
них ризиків для сторін у середньостроковій 
перспективі. Це досягалося, в тому числі, 
наданням державних гарантій на період 
до 6 років. Зазначені умови були досягнуті 
у тісній співпраці з Міністерством фінансів 
на основі деталізованого проекту MIRT та 
чіткому поетапному підході до поступового 
їх впровадження, який передбачав: 1) ана-

ліз ринку (поточної ситуації, трендів, учас-
ників тощо); 2) аналіз видаткової частини 
та очікуваних доходів від проекту; 3) засто-
сування порівняльного інструментарію на 
фоні існуючих аналогічних проектів ДПП, 
який є обов’язковим для проектів, проектна 
вартість яких перевищує 112,5 млн. євро; 
4) оцінка можливості включення проекту до 
Інтегрованої бюджетної моделі та до про-
грами MIRT; 5) аналіз порівняння з відпо-
відними аналогами у державному секторі; 
6) і лише після цього прийняття рішення 
про доцільність включення проекту ДПП 
до програми MIRT [9]. 
Аналіз чинників, що покликаний на ви-

найдення біль ефективного застосування 
ДПП робився не лише на внутрішньодер-
жавному рівні економічно-розвинутих кра-
їн, а й знаходив своє відображення на їх уза-
гальненні на міждержавному рівні. Такий 
аналіз мав місце при дослідженні мотивацій-
них важелів, що впливають на застосування 
механізму ДПП на підставі інформації на-
даної 19 країнами членами ОЕСР, що  ви-
значили такі фактори як: 1) пріоритетність 
рішення галузевих міністерств у прийнятті 
рішення щодо доцільності укладення ДПП; 
2) рівень заохочення стимулюючих умов; 
3) пріоритетність державної підтримки; 4) 
наявність на ринку кваліфікованих спеці-
алістів необхідного рівня управлінської та 
виробничої сфери. Зазначені чинники були 
визнані вирішальними як підстава доціль-
ності запровадження проектів ДПП та їх 
конкурентоспроможності у середньостро-
ковій та довгостроковій перспективах [10]. 
Зазначене відповідає баченню щодо важли-
вості державної підтримки для прийняття 
рішення суб’єктами приватного права для 
участі у реалізації проектів ДПП. 
Саме такий підхід, проте, із обов’язковим 

врахуванням економіко-правової складової 
та факторів, що наповнюють ці складові 
має лежати в основі впровадження світо-
вого досвіду ефективності ДПП на шляху 
інтеграції України до ЄС.  Так, Резничен-
ко Н. В. визначає ДПП як: «набір моделей 
побудови стосунків між державою і приват-
ним сектором для спільної реалізації про-
ектів по створенню інфраструктури суспіль-
ного сектора або надання послуг на його 
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основі, в рамках яких відбувається розпо-
діл обов’язків, прав і ризиків, а також за-
ходи фінансової задіяності сторін в проект» 
[11, с. 79]. В той же час Айрапетян М. С., 
наголошує, що: «Залежно від характеру ви-
рішуваних в рамках ДПП конкретних за-
вдань все багатоманіття існуючих і знову 
виникаючих форм партнерств підрозділя-
ється на окремі типи (моделі). Відповідно 
цілям ДПП розрізняються організаційні 
моделі, моделі фінансування та кооперації. 
У багатьох випадках партнерства викорис-
товують форми, що базуються на перевагах 
різних моделей і їх поєднанні» [12]. Не мо-
жемо ми оминути увагою і результати на-
укових пошуків Сімсон О. Е. щодо доктри-
нальних та законодавчих підходів до визна-
чення ДПП. Сімсон О. Е. розглядає ДПП 
як механізм партнерства у трьох основних 
напрямках: 1) як правова моделлю гармо-
нізації публічних і приватних інтересів в 
інноваційній сфері; 2) як похідні правовід-
носини, що набули правової моделі; 3) як 
логічне продовження першого та другого 
розуміння у вигляді закріплення договір-
них відносин у конкретному договорі про 
ДПП, тобто організаційно-інституціональ-
на форма відносин [13, с. 26]. 
На питаннях важливості відповідної нор-

мативно-правової бази країни наголошено в 
дослідженні Сазонова В. Є., яке присвячене 
порівняльно-правовому аналізу законодав-
ства де доведено негативний вплив на ре-
алізацію та розвиток державно-приватного 
партнерства, відсутність спеціального комп-
лексного, профільного нормативно-право-
вого акту у сфері ДПП [14, с. 37]. 
Треба погодитись з визначенням Сімсон 

О. Е. щодо важливості ролі держави в імпле-
ментації механізмів ДПП в країні. Така по-
зиція ґрунтується на розумінні ініціювання 
нормативно-правової бази, що забезпечує 
впровадження ДПП, виключною функцією 
держави щодо регулювання взаємодії між 
державним сектором і приватним та ви-
ключний обов’язок щодо створення спри-
ятливих умов та зацікавленості в укладені 
договорів ДПП.  Важливим для України є 
врахування досвіду багатьох країн світу по 
створенню спеціальних органів державної 
влади, іноді, в рамках вже існуючих мініс-

терств та відомств, основною функцією яких 
є просвітницька діяльність щодо ДПП з ме-
тою активізації та залучення приватних ін-
вестицій. Наявність такого органу спрощує 
та скорочує етапність підписання кінцевої 
угоди, проте не може ототожнюватись, як 
необхідна складова у питаннях впроваджен-
ня механізму ДПП.

Висновки
Отримані нами висновки узагальнюють 

правове розуміння варіативності моделей 
ДПП на підставі наявного світового досвіду 
щодо ефективного їх впровадження в сучас-
них умовах України на шляху інтеграції в 
систему правових цінностей ЄС, основними 
з яких є: 

1) проведений порівняльний аналіз 
правового забезпечення середньо-  та дов-
гострокових проектів ДПП у світі свідчить 
про необхідність вирішення на законодав-
чому рівні в Україні таких важелів зацікав-
леності для потенційних інвесторів, які б 
співпадали з міжнародними стандартами у 
сфері ДПП та відповідали стандартам ЄС 
щодо адаптації законодавства України у цій 
сфері;

2) вищезазначений висновок має пряму 
кореляцію отриманих результатів засто-
сування ДПП із необхідністю врахування 
особливостей їх впровадження в трьох ас-
пектах: а) в контексті особливостей певної 
моделі ДПП заснованій на досвіді провід-
них країн світу враховуючи фактори, що 
опосередковуються функціями державного 
управління закріпленими в діючому законо-
давстві; б) в контексті особливостей сфери 
господарювання, із врахуванням факторів 
поглибленого аналізу таких економіко-пра-
вових чинників як географічне розташу-
вання, конкурентоздатність та прозорість  
виробничих потужностей, а також ризики 
пов’язані із правовим забезпеченням інвес-
тицій; в) обов’язковому врахуванні стану 
соціально-економічного розвитку України, 
що враховує фактори наявного та перспек-
тивного інфраструктурного забезпечення 
проекту на окремо визначеній території та 
аналіз соціального попиту та матеріальних 
спроможностей потенційних споживачів 
майбутнього продукту;
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3) особливої уваги набуває узагальнення 
правового розуміння та практики його за-
стосування під час реалізації проектів ДПП 
наслідків співвідношення публічно-адміні-
стративної та приватно-правової складових, 
як природніх антагоністичних факторів, що 
впливають на ефективність впровадження 
ДПП. Беззастережне привалювання публіч-
но-адміністративної складової над приват-
но-правовою лежить в основі гальмування 
процесу впровадження ДПП, що підтвер-
джується статистичним падінням кількості 
укладених договорів та суперечить світовим 
тенденціям розвитку ДПП.
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Zavertneva-Yaroshenko V.A. 
World experience of the effectiveness of 

public-private partnerships for the integration 
of Ukraine into the legal values   system of the 

European Union
The author of the article investigated the world 

experience on the effective implementation of PPPs 
and the economic and legal backgrounds of their use 
in the current conditions of Ukraine in the process of 
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state integration into the system of legal values   of the 
European Union.

It is emphasized, that the selection of the appro-
priate PPP model shall ensure its effective implemen-
tation. Such a choice should be based on the study 
of the links between objective and subjective factors. 
The fi rst ones are based on the state regulatory policy, 
socio-economic level and paying capacity of the popu-
lation in the socio-industrial areas that are in demand 
by the society. To the subjective factors (second group), 
the author include the level of risks, pressure of the 
state-bureaucratic apparatus on decision-making pro-
cess  and corruption level. It is noted that the choice of 
a universal PPP model demonstrates the importance 
of taking into account of the aforementioned criterias, 
and specifi c of integrating of the PPP model into a 
specifi c industry for the successful  project implemen-
tation as a whole.

It is concluded that the comparative analysis of 
legal provision of mid-term and long-term PPPs 
projects in the world shows that in Ukraine it is nec-
essary to ensure at the legislative level such levers of 

interest for potential investors that would comply with 
international standards in the PPP area and EU 
standards on adaptation of Ukrainian legislation in 
this area. This has a direct correlation between the 
results of PPP application with the necessity to take 
into account a peculiarities of their implementation in 
three aspects: a) in the context of the peculiarities of 
a specifi c PPP model based on the experience of the 
world leading countries; b) in the context of business 
areas particulars; c) a mandatory consideration of the 
state of socio-economic development of Ukraine.

The importance of the state’s role in the imple-
mentation of PPP mechanisms in the country is em-
phasized. This position is based on the understanding 
of the initiation of the regulatory policy, which ensures 
the implementation of the PPP, the exclusive func-
tion of the state to regulate the interaction between 
the public and private sectors and exclusive respon-
sibility for creating a favorable conditions and inter-
est in PPPs contracts conclusions. It is important for 
Ukraine to take into account the experience of many 
countries in creation of special departments of state 
authority, sometimes in the framework of already ex-
isting ministries and departments, whose main func-
tion is educational activities on PPPs in order to stim-
ulate and attract private investments. The presence of 
such a department simplifi es and reduces the stage of 
signing the fi nal agreement, but shall not be identifi ed 
as a necessary component in the implementation of the 
PPP mechanism.

Key words: public-private partnership, con-
cession, economic activity, state property, com-
munal property, European integration.

АНОТАЦІЯ 
У статті досліджено світовий досвід ефек-

тивного впровадження державно-приватного 
партнерства (ДПП) та економіко-правові 
підстави його використання в сучасних умовах 
України в світлі інтеграції держави в систему 
правових цінностей Європейського Союзу.
Ключові слова: державно-приватне парт-

нерство, концесія, господарська діяльність, 
державна власність, комунальна власність, 
Європейська інтеграція.
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ÎÊÐÅÌ² ÏÈÒÀÍÍß Ó×ÀÑÒ² ÇÀÕÈÑÍÈÊÀ Ó 
ÂÑÒÀÍÎÂËÅÍÍ² ÎÁÑÒÀÂÈÍ, ÙÎ ÂÐÀÕÎÂÓÞÒÜÑß 
ÏÐÈ ÎÁÐÀÍÍ² ÇÀÏÎÁ²ÆÍÎÃÎ ÇÀÕÎÄÓ Ó ÂÈÃËßÄ² 

ÒÐÈÌÀÍÍß Ï²Ä ÂÀÐÒÎÞ

В статье исследуется значение обстоя-
тельств, которые учитываются при избра-
нии меры пресечения в виде содержания по 
стражей, а также деятельность сторон по их 
установлению. Проанализирована сущность 
обстоятельства «весомость имеющихся до-
казательств о совершении подозреваемым, 
обвиняемым уголовного правонарушения», его 
связь с отдельными стандартами доказыва-
ния. Определены особенности деятельности 
защитника по опровержению и доказыванию 
этого обстоятельства.
Ключевые слова: защитник; обстоятель-

ства, которые учитываются при избрании 
меры пресечения; содержание под стражей; 
стандарты доказывания.
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ність подальшого науково-теоретичного 
осмислення та нормативного врегулюван-
ня питань щодо участі сторін у доказуванні 
підстав та обставин, що враховуються при 
застосуванні запобіжного заходу у вигляді 
тримання під вартою.
Метою статті є досягнення наукового 

результату у вигляді теоретично обґрун-
тованих положень щодо окремих питань 
участі захисника у встановленні обставин, 
що враховуються при обранні запобіжного 
заходу у вигляді тримання під вартою та 
вдосконалення на їх основі чинного кримі-
нального процесуального законодавства.
Відповідно до ст. 178 КПК України: 

«При вирішенні питання про обрання за-
побіжного заходу, крім наявності ризиків, 
зазначених у статті 177 цього Кодексу, слід-
чий суддя, суд на підставі наданих сторона-
ми кримінального провадження матеріалів 
зобов’язаний оцінити в сукупності всі об-
ставини, у тому числі: 1) вагомість наявних 
доказів про вчинення підозрюваним, обви-
нуваченим кримінального правопорушен-
ня; 2) тяжкість покарання, що загрожує 
відповідній особі у разі визнання підозрю-
ваного, обвинуваченого винуватим у кри-
мінальному правопорушенні, у вчиненні 
якого він підозрюється, обвинувачується; 
3) вік та стан здоров’я підозрюваного, обви-
нуваченого; 4) міцність соціальних зв’язків 
підозрюваного, обвинуваченого в місці 
його постійного проживання, у тому числі 
наявність в нього родини й утриманців; 5) 
наявність у підозрюваного, обвинувачено-

Тримання під вартою є найбільш суво-
рішим запобіжним заходом, застосування 
якого передбачає встановлення підстав 
та обставин, що при цьому враховуються, 
на підставі доказів. Доказування на цьому 
етапі має свою специфіку, обумовлену на-
явністю відповідних стандартів, які мають 
дотримуватися сторони та суд.
Дослідженню обставин, що враховують-

ся при обранні запобіжних заходів, стан-
дартам доказування на цьому етапі при-
свячені дослідження багатьох процесуаліс-
тів-сучасників: А. Бущенка, І. В. Гловюк, 
В. П. Гмирка, В. В. Рожнової, А. А. Павли-
шина, М. А. Погорецького, Х.Р. Слюсарчук, 
М. Є. Шумили та ін.
У той же час, відсутність єдності у пра-

возастосовній практиці вказує на необхід-
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го постійного місця роботи або навчання; 
6) репутацію підозрюваного, обвинуваче-
ного; 7) майновий стан підозрюваного, об-
винуваченого; 8) наявність судимостей у 
підозрюваного, обвинуваченого; 9) дотри-
мання підозрюваним, обвинуваченим умов 
застосованих запобіжних заходів, якщо 
вони застосовувалися до нього раніше; 10) 
наявність повідомлення особі про підозру 
у вчиненні іншого кримінального право-
порушення; 11) розмір майнової шкоди, у 
завданні якої підозрюється, обвинувачу-
ється особа, або розмір доходу, в отриманні 
якого внаслідок вчинення кримінального 
правопорушення підозрюється, обвинува-
чується особа, а також вагомість наявних 
доказів, якими обґрунтовуються відповідні 
обставини; 12) ризик продовження чи по-
вторення протиправної поведінки, зокре-
ма ризик летальності, що його створює під-
озрюваний, обвинувачений, у тому числі у 
зв’язку з його доступом до зброї» [1].
Відповідно до тлумачного словника 

«обставина» розглядається як «явище, по-
дія, факт і т. ін., що пов’язані з чим-небудь, 
супроводять або викликають що-небудь, 
впливають на щось» а бо «сукупність умов, у 
яких що-небудь відбувається» [2], а підста-
ва означає «те головне, на чому базується, 
основується що-небудь» [3]. Самі по собі 
обставини не є доказами ризиків, але їх 
врах ування є необхідним для індивідуалі-
зованого підходу до обрання запобіжного 
заходу, а також для оцінки ступеню ризиків 
(ймовірності).
Слід зазначити, що крім обставин, які 

враховуються при обранні запобіжного за-
ходу, визначених у ст. 178 КПК України, 
при вирішенні питання про застосування 
тримання під вартою мають бути врахова-
ні й інші обставини. Відповідно до п. 1 ч. 
1 с т. 183 КПК України запобіжний захід у 
вигляді тримання під вартою не може бути 
застосований, окрім як:  «…виключно у разі, 
якщо прокурором, крім наявності підстав, 
передбачених статтею 177 цього Кодексу, 
буде доведено, що підозрюваний, обвину-
вачений не виконав обов’язки, покладені 
на нього при застосуванні іншого, раніше 
обраного запобіжного заходу, або не вико-
нав у встановленому порядку вимо г щодо 

внесення коштів як застави та надання до-
кумента, що це підтверджує», відповідно 
до пп. 2, 3 ч. 1 ст. 183 КПК України: «… 
виключно у разі, якщо прокуроро м, крім 
наявності підстав, передбачених статтею 
177 цього Кодексу, буде доведено,  що, пе-
ребуваючи на волі, ця особа переховувала-
ся від органу досудового розслідування чи 
 суду, перешкоджала кримінальному прова-
дженню або їй повідомлено про підозру у 
вчиненні іншого злочину» [1]. 
Таким чином, обставини, що врахову-

ються при застосуванні запобіжного заходу 
у вигляді тримання під вартою можна по-
ділити на загальні – які враховуються при 
обранні будь-якого запобіжного заходу, та 
спеціальні – які враховуються при вирі-
 шенні питання про застосування запобіж-
ного заходу у вигляді тримання під вартою. 
Слід зауважити, що формулювання ч. 

1 ст. 178 КПК України «слідчий суддя, суд 
на підставі наданих с торонами криміналь-
ного провадження матеріалів зобов’язаний 
оцінити в сукупності всі обставини, у тому 
числі…», вказує на те, що перелік обставин, 
які визначені у пп. 1 – 12 цієї норми не ж 
вичерпним. 
У ст. 184 КПК України відсутня пря-

ма вказівка на необхідність серед відомос-
тей, які має містити клопотання слідчого, 
прокурора про застосування запобіжного 
заходу, вказувати обставини, які врахову-
ються відповідно до ст. 178 КПК України. 
Водночас, встановлення цих обставин саме 
стороною обвинувачення виходить із за-
сад кримінального провадже ння, відповід-
но яких на стороні обвинувачення лежить 
обов’язок всебічного, повного і неуперед-
женого встановлення та дослідження об-
ставини кримінального провадження та 
забезпечення прийняття законних і неупе-
реджених процесуальних рішень.
Для захисника така діяльність є пра-

вом, яке реалізується відповідно до прин-
ципу диспозитивності. Більш того, при по-
будові стратегії реалізації своєї правової 
позиції захисник може використовувати на 
користь підзахисного факт не встановлен-
ня стороною обвинувачення обставин, які 
враховуються при обранні запобіжного за-
ходу. 
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 З огляду на проблематику досліджен-
ня доцільно звернутися до питання роз-
межування категорій «тягар доказування» 
та «обов’язок доказування». М.Є. Шумило 
зазначає, що «… це самостійні категорії до-
казового права, які обслуговують сучасний 
змагальний кримінальний процес. Обов’ 
язок доказування - це приписуваний зако-
ном обов’язок доказування (п. 2 ст. 17, ст. 
92 КПК), а тягар доказування - повинність 
сторони в змагальному судовому кримі-
нальному процесі висувати і доводити свої 
твердження, або спростовувати тверджен-
ня своїх опонентів під загрозою ухвалення 
судом небажаного для неї рішення. Така 
«робота» сторони захисту обумовлюється 
процесуальною ситуацією. Як суб’єкт ді-
яльності «тягара доведення», стороні захис-
ту, як справедливо стверджує Гмирко В.П., 
достатньо «підважити» позицію свого про-
цесуального опонента і цього достатньо, 
щоб суд, вирішив справу на користь обви-
нуваченого, резонно вважаючи, що інша 
сторона не впоралась зі своїм завданням» 
[4, с. 4]. Подібної думки дотримується І. В. 
Гловюк: «Тягар доказування необхідності 
застосування заходу забезпечення кримі-
нального провадження покладено на слід-
чого, прокурора. Крім того, якщо сторона 
захисту у розгляді цього питання посила-
ється на обставини, що виключають засто-
сування заходів кримінального проваджен-
ня, то вона також повинна подати слідчому 
судді, суду докази обставин, на які вона по-
силається; однак тягар обґрунтування об-
ставин, що виключають застосування захо-
дів кримінального провадження, не може 
бути покладено на сторону захисту: інакше 
це суперечило б принципу презумпції не-
винуватості» [5, с. 89].
Слідчий суддя, суд зобов’язані у своїй 

ухвалі посилатися на врахування при оцін-
ці достатності підстав застосування запо-
біжного заходу, на обставини, визначені у 
ч. 1 ст. 178 КПК України. Про це зазнача-
ється і у рішеннях ЄСПЛ. Так, у рішенні 
ЄСПЛ «Мамедова проти Росії» від 24 липня 
2004 зазначено, що національний суд не за-
значив ніяких рис особистості або поведін-
ки власне заявниці, що б підтверджували 

їх висновок про наявність імовірності того, 
що вона переховуватиметься [6].
На нашу думку, необхідно доповнити ч. 

1 ст. 184 КПК України пунктом 5 -1 «виклад 
обставин, які враховуються при обранні за-
побіжного заходу та посилання на матеріа-
ли, що підтверджують ці обставини». 
Розглянемо першу з обставин, яка вра-

ховується при обранні запобіжного заходу 
у вигляді тримання під вартою. Щодо фор-
мулювання п. 1 ч. 1 ст. 178 КПК України 
«вагомість наявних доказів про вчинення 
підозрюваним, обвинуваченим криміналь-
ного правопорушення» серед процесуаліс-
тів існують різні погляди. Зокрема, Т.В. 
Лукашкіна, зазначає, що «вагомість» дока-
зів стосується процесу доказування, точні-
ше наявності доказів та їх оцінки та вводи-
ти його у процесуальні норми недоцільно 
[7, с. 685]. Т. Г. Фоміна, підтримує вчену і 
зазначає, що для однозначного тлумачен-
ня п. 1 ч. 1 ст. 178 КПК України необхідно 
внести зміни, визначивши, «…що однією з 
обставин, що враховується під час застосу-
вання запобіжних заходів, є достатність (а 
не вагомість) наявних доказів про вчинен-
ня підозрюваним, обвинуваченим кримі-
нального правопорушення» [7, с. 96]. 

«Вагомість доказів» є стандартом, який 
використовується здебільшого у системі 
англосаксонського права. М. Є. Шумило 
відносить його до стандарту доказування 
«достатня підстава», при цьому професор 
зазначає, що «Відмінність застосування та-
кого стандарту у континентальної системі 
права від англосаксонської полягає у тому, 
що в першому випадку висновок форму-
люється винятково на підставі доказів або 
матеріалів оперативної чи кримінальної 
справи, в англосаксів такий висновок може 
бути зроблений на основі досвіду співробіт-
ників органів розслідування чи прокурату-
ри, який є «вагомим доказом» під час вирі-
шення питання про досягнення стандарту 
доказування «достатня підстава» у кримі-
нальному провадженні» [4, с. 10]. Автори 
науково-практичного коментаря до КПК 
України визначають вагомість доказів як 
наявність такого комплексу доказів, неупе-
реджена оцінка якої дає достатні підстави 
слідчому судді, суду переконатись у тому, 
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що особа таки могла вчинити кримінальне 
правопорушення [9, с. 450]
В. В. Рожнова, аналізуючи зміст ваго-

мості доказів зауважує, що вагомість дока-
зів є елементом достатності, який визначає 
важливість, надану кожному доказу під час 
вирішення того, чи було доведено певне 
твердження за його допомогою чи ні, а та-
кож вказує на суб’єктивний критерій, що 
залежить від дійсної якості та характерис-
тик конкретного доказу, а також від кіль-
кості та якості інших наявних доказів того 
самого факту [10, с. 341]. 
Ґрунтовно А. А. Павлишин та Х. Р. Слю-

сарчук розглядають «вагомість доказів» в 
контексті застосування стандарту «вагомо-
го переконання» або «переконання за біль-
шою вірогідністю» та зазначають, що вихо-
дячи з положень ст. 176 КПК України, яка 
«…вимагає оцінювання балансу застосуван-
ня різних за ступенем суворості запобіжних 
заходів, найбільш релевантним є стандарт 
доказування «переконання за більшої ві-
рогідності», який у проекті закону України 
«Про внесення змін до Кримінального про-
цесуального кодексу України щодо вдоско-
налення правового регулювання питань 
кримінального провадження» був визначе-
ний як переконання, яке випливає з неупе-
редженого та добросовісного розгляду всіх 
наданих сторонами відомостей, визнаних 
доказами, і свідчить, що висновок про існу-
вання або відсутність тієї обставини чи су-
купності обставин, які доводить сторона, є 
більш імовірним, ніж протилежний висно-
вок, а в доктрині запропоновано його розу-
міння як стандарту, який передбачає наяв-
ність балансу ймовірностей, на відміну від 
стандарту доказування «достатня підстава», 
який не вимагає фактичного балансу або 
фактичної переваги ймовірностей у кримі-
нальному провадженні» [11, с. 166 – 167]. 
Сторона захисту може відстоювати свою 

позицію, посилаючись: 1) на відсутність 
вагомих доказів, наданих стороною обви-
нувачення; 2) на відсутність оцінки доказів 
слідчим суддею, судом; 3) на надання до-
казам неналежної оцінки слідчим суддею, 
судом.
По-друге, як нами уже зазначалося, 

встановлення обставин, що враховуються 

при обранні запобіжного заходу, відповід-
но до публічного обов’язку сторони обви-
нувачення щодо доказування покладають-
ся на слідчого, прокурора. Хоча у ч. 5 ст. 
132 КПК зазначається, що «під час розгля-
ду питання про застосування заходів за-
безпечення кримінального провадження 
сторони кримінального провадження по-
винні подати слідчому судді або суду до-
кази обставин, на які вони посилаються», 
це не означає, що тягар доведення пере-
кладається на сторону захисту. Активність 
захисника може залежати від вагомості 
переконання сторони обвинувачення. Він 
може повністю або частково використову-
вати зібрані докази у відстоюванні своєї по-
зиції або взагалі не використовувати дока-
зи. Спираючись на презумпцію на користь 
звільнення, яка включає такі сонові прави-
ла: тягар доведення обставин, що свідчать 
на користь тримання під вартою, завжди 
несе держава; будь-які обставини, щодо до-
веденості або щодо значення яких для ви-
рішення питання про тримання під вартою 
або звільнення залишається сумнів, мають 
тлумачитися на користь звільнення [17]. 
Це також стає одним із способів спросто-
вування захисником доведеності підстав та 
обставин, що враховуються при вирішенні 
питання про застосування запобіжного за-
ходу у вигляді тримання під вартою. 
Адвокат А. Бущенко зауважує, що «По-

трібно розрізняти обов’язок сторони довес-
ти обставини, на які вона посилається, та 
обов’язок довести відсутність ризиків, що 
зумовлюють необхідність застосування чи 
продовження тримання під вартою» [17]. 
Ми згодні з колегою також у тому, що об-
ставини, які враховуються при обранні за-
побіжного заходу, не можуть розглядатися 
як такі, що виключають якісь ризики. Вод-
ночас доведення або спростування захис-
ником обставин, визначених у ч. 1 ст. 178 
КПК України забезпечує ним переконли-
вість доводів щодо недоведеності підстав 
застосування запобіжного заходу загалом 
або застосування тримання під вартою, зо-
крема, можуть вказувати на необхідність 
застосування більш м’якого заходу забез-
печення. 
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Підсумовуючи викладене, вважаємо, 
що обов’язком сторони обвинувачення є 
встановлення обставини, що враховують-
ся при обранні запобіжного заходу. Вони 
мають бути наведені у клопотанні про за-
стосування запобіжного заходу з посилан-
ням на відповідні матеріали кримінально-
го провадження. Встановлення обставин, 
що враховуються при обранні запобіжного 
заходу є правом сторони захисту. При по-
будові стратегії захисту доцільно посилати-
ся на презумпцію на користь звільнення. 
Перспективними є дослідження якостей 
доказів, серед яких їх переконливість та 
вагомість, а також напрацювання єдиної 
судової практики застосування стандартів 
доказування при вирішенні питання про 
застосування запобіжного заходу у вигляді 
тримання під вартою. 
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АНОТАЦІЯ 
У статті досліджується значення обста-

вин, що враховуються при обранні запобіжно-
го заходу у вигляді тримання під вартою, та 
діяльність сторін щодо їх встановлення. Про-
аналізовано сутність обставини «вагомість 
наявних доказів про вчинення підозрюваним, 
обвинуваченим кримінального правопорушен-
ня», її зв’язок з окремими стандартами до-
казування. Визначено особливості діяльності 
захисника щодо спростування та доведення 
цієї обставини.
Ключові слова: захисник; обставини, що 

враховуються при обранні запобіжного заходу; 
тримання під вартою; стандарти доказуван-
ня.

SUMMARY 
The article examines the signifi cance of the 

circumstances that are taken into account when 
choosing the measures of restraint in the form of 
detention, as well as the activities of the parties 
to establish them. he essence of the circumstance 
“the weight of the available evidence on the 
commission of a criminal offense by a suspect, the 
accused”, his connection with certain standards 
of proof is analyzed. The peculiarities of the 
defender’s activities on refutation and proving this 
circumstance are determined

Keywords: defender; circumstances that are 
taken into account when choosing a preventive 
measure; detention; standards of proof.
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ÏÐÈÍÖÈÏÈ ÄÅÐÆÀÂÍÎÃÎ ÓÏÐÀÂË²ÍÍß 
Â ÑÔÅÐ² Ì²ÃÐÀÖ²¯

В статье обозначены современные под-
ходы к сущности понятия принципы госу-
дарственного управления в сфере миграции с 
учетом сущностное наполнение. Осуществлен 
комплексный анализ основных доктриналь-
ных подходов к пониманию понятия прин-
ципы государственного управления в сфере 
миграции. В частности, актуализируются 
научные разработки принципов государствен-
ного управления в сфере миграции как модели 
управления общественными делами и возмож-
ности адаптации ее элементов в украинских 
реалиях для дальнейшего внедрения демокра-
тических принципов реализации миграци-
онной политики Украины. Подход, который 
исследуется, обеспечивает значительное по-
вышение эффективности управленческой де-
ятельности вследствие высокого уровня обще-
ственной поддержки и консолидации общества 
вокруг общих целей.
Ключевые слова: принципы, государствен-

ное управление, миграция, нормативно-пра-
вовое регулирование, иностранцы, лица без 
гражданства.
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ÓÄÊ 342.32:323.1(477)

ції прав людини, кожен має право вільно 
пересуватися і обирати місце проживання 
в межах іншої держави, залишати його, 
включаючи свою власну країну, та повер-
татися назад. Права та свободи, проголо-
шені Загальної декларації прав людини, 
охороняються владою закону незалежно 
від раси, статі, мови, релігії, політичних 
переконань, національного походження 
та інших підстав.  У зазначеному контексті 
ефективна міграційна політика залежить 
від принципів державного управління у 
сфері міграції, що відповідно вимагає про-
ведення наукових досліджень у визначе-
ній сфері.

Аналіз останніх досліджень 
і публікацій

Значний вклад у дослідження міграції 
населення та проблем державного управ-
ління у цій сфері зробили українські вче-
ні: А. Власюк, П. Гайдуцький, Е. Лібанова, 
Ю. Макогон, О. Малиновська, О. Мельни-
ченко, В. Мойсеєнко, С. Пирожков, О. Рин-
дзак, У. Садова, Л. Семів, Е. Хомра, С. Че-
хович, М. Шульга та ін. Проте адаптація 
національного законодавства до вимог ЄС 
зумовлює потребу в подальшому багатоас-
пектному дослідженні державного управ-
ління в сфері міграції.

Мета статті – дослідження принципів 
державного управління в сфері міграції.

Постановка проблеми
Україна, будучи правовою демократич-

ною державою, проголошує в Конститу-
ції що людина, її права та свободи мають 
вищу цінність, визнає, дотримується і за-
хищає їх. Основний закон закріпив право 
кожної людини, яка законно перебуває на 
території України, вільно пересуватися, 
вибирати місце перебування та проживан-
ня. Згідно статтею 13 Загальної деклара-
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Виклад основного матеріалу
В теорії права управління розумієть-

ся як безперервний та цілеспрямований 
вплив суб’єкта управління на об’єкт. Дер-
жавне управління є різновидом соціаль-
ного управління (управління громадською 
діяльністю, процесами, відносинами). Дис-
кусійним є питання щодо поняття та зміс-
ту державного управління для юридичної 
науки, в тому числі науки адміністратив-
ного права. Зокрема, в теорії держави та 
права управлінська діяльність держави ви-
діляється в якості однієї з форм реалізації 
державних функцій і характеризується як 
підзаконна виконавчо-розпорядча діяль-
ність органів виконавчої влади та інших 
суб’єктів.
В адміністративно-правовій науці, пред-

метом вивчення якої є дослідження право-
відносин у сфері державного управління, 
вироблено два основні підходи до його 
розуміння – широкий і вузький. Держав-
не управління в широкому розумінні – це 
регулююча діяльність держави в цілому (ді-
яльність представницьких органів влади, 
виконавчих органів державної влади, про-
куратури, судів та ін.) [1, c. 3].
Державне управління в широкому ро-

зумінні характеризує всю діяльність дер-
жави щодо організуючого впливу з боку 
спеціальних суб’єктів права на суспільні 
відносини. У вузькому сенсі – це адміністра-
тивна діяльність, тобто діяльність виконав-
чих органів державної влади України та її 
суб’єктів.
В адміністративному праві, як правило, 

поняття державного управління розгля-
дається переважно у вузькому розумінні. 
Державне управління у вузькому сенсі – це 
практична діяльність Президента Украї-
ни, Кабінету Міністрів України, централь-
них органів виконавчої влади, міністерств, 
служб і агентств, місцевих органів виконав-
чої влади. Всі ці органи спеціально створе-
ні для здійснення управлінської діяльності 
і є основними суб’єктами державного (або 
місцевого) управління. Вузьке розуміння 
державного управління як виконавчо-роз-
порядчої діяльності спеціально створю-
ються державних органів, функціонально 
та компетенційно відрізняються від інших 

форм реалізації державної влади, і є єдино 
правильне розуміння цього феномену [2, c. 
37].
Державне управління створює прак-

тичну основу для виникнення системи ад-
міністративно-правового регулювання від-
носин, що виникають в процесі здійснення 
органами державного управління адміні-
стративних функцій, процесу управління, 
застосування управлінських методів вирі-
шення адміністративно-правових спорів.
Стосовно до суспільних відносин в сфе-

рі міграції є більш логічним використання 
наукового підходу у вузькому сенсі при ви-
вченні специфіки державного управління 
у поточний період розвитку і здійснення, 
розглядаючи у вигляді суб’єктів управлін-
ня державні органи виконавчої влади.
Основне призначення державного 

управління міграційними процесами по-
лягає в організації відповідного виконання 
вимог правових актів владними органами, 
для досягнення головної мети управління 
– рішення проблем, що перешкоджають 
ефективному регулюванню міграції та зни-
ження соціокультурних, економічних і по-
літичних ризиків, пов’язаних з мігрантами.
Основу державного управління скла-

дають певні принципи – керівні, вихідні 
засади, відповідно до яких здійснюється 
державна управлінська діяльність. Здебіль-
шого принципи визначаються як осново-
положні ідеї, закріплені в законі. Сам тер-
мін «принцип» (лат. Principium) означає 
«початок».
Аналізуючи різноманіття організацій-

ного впливу принципів державного управ-
ління на соціальну та культурну діяльність, 
О. Барило запропонував відносити до та-
ких лише ті закономірності, які виражають 
найбільш істотні властивості управління. 
Здійснення цілей державного управління 
ґрунтується на положеннях, які містяться 
у відповідних принципах управління, що 
визначають форми правового регулювання 
державно-управлінських відносин, розви-
ток концептуальних основ вдосконалення, 
динаміку та перспективи можливих шляхів 
підвищення ефективності правового ре-
гулювання відносин, удосконалення пра-
вового забезпечення  державно управлін-
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ських відносин [3, с. 122]. На думку вчених, 
принципи державного управління – це на-
уково обґрунтовані та законодавчо закрі-
плені положення, відповідно до яких буду-
ється, функціонує та розвивається система 
державного управління як система. Дані 
принципи вивчаються адміністративно-
правовою наукою вже тривалий час, що до-
зволило вченим виробити різні підходи до 
їх класифікації.
Наприклад, Г. Атаманчук розділив 

що розглядаються принципи на загаль-
носистемні (законності, демократизму, 
об’єктивності, публічності, поділу влади, 
правової упорядкованості), структурно-
цільові (розподілу функцій державного 
управління, узгодженості цілей держав-
ного управління та ін.); структурно-функ-
ціональні (концентрації, сумісності, і ін.); 
структурно-організаційні (єдності системи 
державної влади, лінійно-функціональний, 
і ін.); структурно-процесуальні (конкрети-
зації зазначеної діяльності та відповідаль-
ності за її результати, і ін.) [4, c. 193-194].
К. Бондаренко поділяє принципи дер-

жавного управління на соціально-право-
ві (принципи законності, ефективності, 
об’єктивності, поєднання централізації і 
децентралізації, конкретності й дисциплі-
ни), організаційні (перша підгрупа – функ-
ціональний, галузевий, територіальний, 
лінійний принципи, принцип подвійного 
підпорядкування; друга підгрупа –  ра-
ціонального розподілу повноважень між 
суб’єктами виконавчої діяльності, принци-
пи поєднання єдиноначальності та колегі-
альності, відповідальності суб’єктів за ре-
зультати роботи) [5, c. 160].
Н. Максіменцева розглядаючи співвід-

ношення принципів адміністративного 
права та принципів державного управління 
виділяє, загальні, принципи (демократизм, 
законність, об’єктивність, конкретність, на-
уковість, ефективність, поділ влади), орга-
нізаційні (територіальний, лінійний, функ-
ціональний, галузевий, поєднання єдино-
начальності та колегіальності, подвійного 
підпорядкування) [6, c. 117-118].
Розглядаючи державне управління в 

сфері міграції, та з огляду на специфіку ад-
міністративно-правових відносин в даній 

сфері, доцільно розглядати принципи дер-
жавного управління у визначеній сфері з 
точки зору В.  Авер’янова і А. Пухтецької, 
що для зазначених відносин характерні 
принципи, які встановлені Конституцією 
України і обумовлені змістом конституцій-
но-правових і іншими законодавчих норм, 
а саме: законності, гласності, демократиз-
му, гуманізму, поділу влади, єдності систе-
ми виконавчої влади [7, c. 172]. Зміст прин-
ципу законності передбачає дотримання 
законодавства всіма учасниками суспільних 
відносин, що складаються в сфері міграції; 
вимога виконання всіх юридичних норм, 
правових приписів громадянами, громад-
ськими об’єднаннями, посадовими особа-
ми, державними органами.
Дія принципу гуманізму передбачає ви-

знання людини як особистості, індивіда, 
її прав на вільний розвиток, утвердження 
блага людини як критерію оцінки суспіль-
них відносин; гуманізм відображає мораль-
ну позицію суспільства, яка визнає цінність 
людини як особистості (індивіда), що пова-
жає гідність, прагне до його благу як мету 
свого розвитку.
Демократизм знаходить вираз у право-

вих нормах, які надають громадянам по-
вний обсяг прав і політичних свобод, що 
дає можливість участі в управлінні громад-
ськими справами та державою. 
Принцип гласності передбачає гаран-

товану можливість отримання повної і 
об’єктивної інформації, що зачіпає права 
та свободи громадян, відкритості діяльнос-
ті державних виконавчих органів в ході 
управління міграційними процесами.
Державне управління в міграційній 

сфері здійснюється відповідно до принци-
пу поділу влади на законодавчу, виконавчу 
та судову, де державні органи наділені від-
повідною компетенцією та в процесі її здій-
снення незалежні один від одного.
Принцип єдності системи виконавчої 

влади відрізняється організаційним єд-
ністю, ієрархічною структурою та підпо-
рядкування її елементів. Кабінет Міністрів 
України є вищим виконавчим органом вла-
ди. Галузеве управління в сфері міграції 
забезпечується Міністерством внутрішніх 
справ України, зокрема, Державною мігра-
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ційною службою України, яка є централь-
ним органом виконавчої влади, діяльність 
який спрямовується та координується Ка-
бінетом Міністрів України через Міністра 
внутрішніх справ і який реалізує держав-
ну політику у сферах міграції (імміграції та 
еміграції), у тому числі протидії нелегаль-
ній (незаконній) міграції, громадянства, 
реєстрації фізичних осіб, біженців та інших 
визначених законодавством категорій мі-
грантів [8]. Державна міграційна служба 
України спільно з територіальними органа-
ми на місцевому рівні забезпечує ефектив-
ність діяльності підрозділів з питань, що 
належать до компетенції Державної мігра-
ційної служби України. 
Необхідно, щоб управлінська діяльність 

держави в міграційній сфері здійснювала-
ся з урахуванням актуальних тенденцій, 
характерних для пріоритетних напрямів 
діяльності України в даній сфері, і була орі-
єнтована на подолання деяких негативних 
чинників, в тому числі: наявність певного 
числа незаконних мігрантів; недостатня 
відповідність міграційного законодавства 
потребам економічного, соціального та де-
мографічного розвитку, інтересам робото-
давців і суспільства в цілому, яке орієнто-
ване на залучення тимчасових іноземних 
працівників і не містить заходів, що спри-
яють переїзду на постійне місце проживан-
ня, адаптації та інтеграції мігрантів. 
Як зазначає М. Хайсал у дослідженні 

«Роль держави в управлінні міграційними 
процесами», питання ефективності управ-
ління міграційними потоками складні і 
багатоаспектні, потребують глибокого ви-
вчення та розробки науково обґрунтова-
них пропозицій щодо їх вирішення [9, с. 
119]. Для цього необхідно дослідити і уза-
гальнити національний, та європейський 
досвід, дати об’єктивну оцінку перспектив 
здійснення прийнятих рішень. З огляду 
на викладене, належне урядування мігра-
ційними процесами неможливо уявити без 
практичного застосування відповідних со-
ціально-правових принципів.
Принцип ефективності виражається в 

врегулювання міграційних процесів з мен-
шими витратами сил, коштів і часу. При 
плануванні діяльності необхідно розроби-

ти кілька альтернативних варіантів рішень 
і вибрати найбільш прийнятний, який би 
відповідав усім вимогам і цілям запланова-
ній діяльності та з великим ступенем ймо-
вірності зумовлював успішну роботу.
Принцип конкретності характеризуєть-

ся орієнтованістю управління на ситуацію, 
життєві обставини і умови, що конкретно 
складається.
Принцип об’єктивності щодо управлін-

ня міграційними процесами проявляєть-
ся згідно об’єктивним закономірностям їх 
розвитку, використання отриманих науко-
вих висновків в практичній управлінській 
діяльності.
Принцип науковості складають аналіз, 

обробка, синтез, зберігання інформації з 
урахуванням наукових розробок і методик 
в ході реалізації та прийняття управлін-
ських рішень, наприклад, ведення держав-
ного статистичного спостереження у сфері 
міграції. На думку вчених, цей принцип 
ґрунтується на використанні економічних, 
політичних і інших об’єктивних законів 
розвитку, означає широке використання 
сучасних методів управління, орієнтацію 
на новітні досягнення науки та техніки, пе-
редовий досвід, гнучкість і оперативність 
у роботі. Реалізація принципу науковості 
дозволяє використовувати мультидисци-
плінарні підходи до визначення вектора 
розвитку механізму адміністративно-пра-
вового регулювання і оцінці його якості. 
Науковість передбачає використання не 
тільки новітніх результатів теоретичних 
досліджень, але й застосування перевіре-
них методів, що відповідають цілям роз-
робки системи оцінки ефективності. 
Основа здійснення державного управ-

ління у сфері міграції базується на наступ-
них організаційних принципах. Функціо-
нальний – припускає поділ функцій управ-
ління в межах системи галузевих органів 
управління. Наприклад, основні контроль-
но-наглядові функції виконує МВС Укра-
їни, функції з аналізу стану міграційної 
ситуації в країні та розробці практичних 
рекомендацій з питань реалізації єдиної 
державної міграційної політики доруче-
ні Державній міграційній службі України. 
Галузевий – зумовив формування спеціаль-
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них органів галузевого управління, наді-
лених повноваженнями у зазначеній сфері. 
Лінійний – передбачає забезпечення вну-
трішньої організації діяльності апаратів 
уповноважених виконавчих органів. На-
приклад, управління виконавцями, які не 
мають підлеглих, у межах кадрових підроз-
ділів Державної міграційної служби Украї-
ни. Територіальний –  визначив створення 
уповноважених органів у сфері міграції та 
комплексне регулювання міграційних про-
цесів на конкретній території (Автономній 
республіці Крим, областях і ін.).
Поєднання централізації та децентралі-

зації ґрунтується на законодавчо встанов-
леному поділі предметів ведення між цен-
тральними органами виконавчої влади та 
місцевими органами.
Поєднання єдиноначальності та колегі-

альності передбачає прийняття спільних і 
одноосібних рішень (найбільш важливі пи-
тання управління в сфері міграції вирішу-
ються Кабінетом Міністрів України, Прези-
дентом України. Міністр внутрішніх справ 
України вирішує завдання поточного, опе-
ративного характеру; інші проблеми з пи-
тань міграції обговорюються на засіданнях 
колегіальних органів колегії МВС України 
та колегії Державної міграційної служби 
України. 
При дослідженні принципів державно-

го управління у сфері міграції необхідно 
відзначити, що практично відсутнє тексту-
альний закріплення в нормативних актах. 
Стратегія державної міграційної політики 
України на період до 2025 року передбачає 
принципи реалізації Стратегії, до яких від-
несено принципи: верховенство права; за-
хист прав людини та основних свобод; про-
зорість діяльності органів державної влади 
та місцевого самоврядування; запобігання 
і боротьба з усіма формами та проявами 
расизму, ксенофобії та пов’язаної з ними 
нетерпимості; неприпустимість дискримі-
нації; заохочення культурного розмаїття; 
сумісність міграційної політики з іншими 
сферами діяльності держави; координація 
та співробітництво на державному, регі-
ональному та місцевому рівні; активне за-
лучення громадських партнерів, наукових 
кіл, міжнародних організацій; наукова об-

ґрунтованість рішень, які приймаються; 
гнучкість, що передбачає періодичне ко-
ригування тактичних завдань та заходів з 
метою досягнення стратегічних цілей [10].
Оскільки, як зазначено у Стратегія дер-

жавної міграційної політики України на пе-
ріод до 2025 року, проблема неврегульова-
ної міграції залишається актуальною, орга-
нам державної виконавчої влади та їх поса-
довим особам, при здійсненні державного 
управління в сфері міграції необхідно ке-
руватися спеціальні принципи державного 
управління у сфері міграції зазначеними у 
Стратегії, яка є однією з форм державного 
регулювання міграційних процесів та спря-
мована на забезпечення та виконання вста-
новлених Конституцією України гарантій 
дотримання права кожного, хто законно 
перебуває на території держави, на вільне 
пересування, вибір місця перебування та 
проживання, інших прав і свобод особи, на 
реалізацію національних інтересів України 
у сфері міграції (забезпечення національної 
безпеки, захищеність і благополуччя насе-
лення країни; стабілізація та збільшення 
чисельності постійного населення України; 
формування повної, достовірної, оператив-
ної та актуальної інформації про перемі-
щення іноземних громадян, необхідної для 
прогнозування наслідків зазначених пере-
міщень; вироблення та реалізація держав-
ної політики у сфері міграції).
Принцип свободи пересування інозем-

них громадян та вибору ними місця пере-
бування та проживання в межах України 
носить універсальний основоположний ха-
рактер для міжнародного та національного 
права, є основним принципом для мігра-
ційних відносин, тому що поширює дію не 
тільки на громадянина України, а й на лю-
дину потенційного носія суб’єктивних прав 
і юридичних обов’язків. Іноземні громадя-
ни користуються в Україні правом вільно 
пересуватися, вибирати місце перебування 
та проживання [11].
Свобода пересування передбачає мож-

ливість вільно виїжджати за межі країни та 
безперешкодно повертатися назад, а пра-
во на вибір місця проживання становить 
частину свободи особи. Органи державної 
влади уповноважені лише на реєстрацію 
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результатів акту вільного волевиявлення 
особи при виборі місця проживання. Прин-
цип захисту державою права іноземних 
громадян на свободу пересування та вибір 
ними місця перебування та проживання 
в межах України на засадах законності та 
дотримання норм міжнародного права пе-
редбачає те, що всі суб’єкти в сфері міграції 
зобов’язані дотримуватися законодавства, а 
держава створює необхідні умови для реа-
лізації іноземними громадянами прав і сво-
бод.
Україна виступає за неухильне дотри-

мання договірних і звичайних норм, під-
тверджує свою відданість основоположного 
принципу міжнародного права – сумлінно-
го виконання міжнародних зобов’язань.
Під принципом поєднання інтересів 

особи, суспільства та держави розуміється 
баланс індивідуальних, громадських і дер-
жавних інтересів у правотворчій, правозас-
тосовній і інших сферах життя суспільства. 
Встановлення та гарантованість реалізації 
такого балансу є невід’ємним обов’язком 
демократичної держави, яка піклується 
про збереження благополуччя населення. 
Принцип забезпечення національної без-
пеки України та захисту національних ін-
тересів держави характеризується захис-
том основ конституційного ладу, прав і за-
конних інтересів українських та іноземних 
громадян, які перебувають в Україні, мо-
ральності, здоров’я, національної безпеки 
держави.
Принцип доступності вчинення дій, 

необхідних для здійснення міграційного 
обліку відрізняється тим, що діяльність 
органів виконавчої влади, які здійснюють 
правозастосовні функції, функції з нагляду, 
контролю та надання державних послуг у 
сфері міграції, орієнтована на забезпечен-
ня та виконання встановлених Конститу-
цією України гарантій дотримання права 
кожного, хто законно знаходиться на тери-
торії України, на вільне пересування, вибір 
місця перебування та проживання в межах 
держави [12].
Принцип уніфікації правил міграцій-

ного обліку забезпечується такими спосо-
бами, як: облік іноземних громадян за міс-
цем перебування та реєстрація за місцем 

проживання; аналіз, зберігання, обробка, 
захист і використання інформації про ха-
рактеристики міграційних процесів (кіль-
кісні, якісні, соціально-економічні та інші); 
ведення державної інформаційної системи 
міграційного обліку, що містить відомос-
ті, передбачені постановою Кабінету Міні-
стрів України від 22 березня 2012 року № 
251 [13].
На підставі проведеного аналізу право-

вих норм Закону України «Про правовий 
статус іноземців та осіб без громадянства»,  
інших нормативних актів, зокрема, Страте-
гії державної міграційної політики України 
на період до 2025 року до 2025 року, є мож-
ливим виділити основні положення, які ви-
ступають в якості спеціальних принципів 
державного управління міграційними про-
цесами.
Адміністративно-правовими засобами 

реалізації державного управління у сфері 
міграції виступають норми адміністратив-
ного права, адміністративно-правові акти, 
адміністративні договори, адміністратив-
но-правові дії органів і посадових осіб пу-
блічної влади.
Порядок прийняття рішення про про-

довження, або скорочення терміну тимча-
сового перебування іноземного громадя-
нина в Україні встановлюється відповідно 
центральним органом виконавчої влади в 
сфері міграції. У зв’язку з цим норму пункт 
1 статті 17 Закону України «Про правовий 
статус іноземців та осіб без громадянства» 
доцільно розглядати в якості спеціального 
принципу державного управління мігра-
ційними процесами.
Реєстрація іноземців та осіб без грома-

дянства є однією з форм державного регу-
лювання міграційних процесів (державна 
діяльність з фіксації відомостей про інозем-
них громадян і про їх переміщення), спря-
мований на забезпечення та виконання га-
рантій дотримання прав і свобод особи, а 
на реалізацію національних інтересів у сфе-
рі міграції.  У зв’язку з цим норму пункту 
3 статті 4 Закону України «Про правовий 
статус іноземців та осіб без громадянства» 
можна розглядати в якості спеціального 
принципу державного управління мігра-
ційними процесами – принципу міграцій-
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ного обліку в управлінні діяльністю в сфері 
міграції. З огляду на викладені обставини, 
вважаємо за доцільне доповнити розділ 
«Принципи реалізації Стратегії» Стратегії 
державної міграційної політики України до 
2025 року. Дане доповнення буде актуаль-
но, тому що зазначеної Стратегією визна-
чаються цілі, принципи, основні напрями 
діяльності держави в сфері міграції, меха-
нізми реалізації державної міграційної по-
літики України. О. Малиновська зазначає, 
що підвищення ефективності регулювання 
міграційних процесів напряму залежить 
від якісних статистичних даних та розумін-
ня чинників, динаміки, наслідків міжна-
родних міграцій [14, c. 441]

Висновки
Державному управлінню у сфері мігра-

ції органами виконавчої влади в  Україні 
приділяється обґрунтована увага. У проце-
сі проведеної в останні роки ряду реформи 
відбулося посилення механізму контролю 
в’їзду та перебування іноземних громадян 
і осіб без громадянства в Україну, вдоско-
налення заходів відповідальності за пору-
шення міграційного законодавства, розши-
рення взаємодії з міжнародними організа-
ціями в сфері міграції та використання їх 
потенціалу, розроблені та реалізовуються 
нормативні правові акти, спрямовані на ре-
гулювання міграції. Основна мета держав-
ного управління міграційними процесами 
полягає в організації та забезпеченні від-
повідного виконання вимог правових актів 
владними органами, для досягнення голов-
ної мети управління – вирішення дозволу 
проблем, що перешкоджають ефективно-
му регулюванню міграції та зниженню со-
ціокультурних, економічних і політичних 
ризиків, пов’язаних з міграцією. Держав-
не управління в міграційній сфері пред-
ставляє практичну діяльність відповідних 
суб’єктів управління, орієнтовану на до-
сягнення поставлених цілей, забезпечення 
прав і свобод іноземних громадян.
Доцільно виділити кілька груп принци-

пів державного управління в сфері міграції: 
конституційні принципи; соціально-право-
ві принципи; організаційні принципи; спе-
ціальні принципи. В останню групу вклю-

чені основні принципи міграції населення, 
закріплені в Законі України «Про правовий 
статус іноземців і осіб без громадянства», 
принцип міграційного облік а в управлін-
ні діяльністю в сфері міграції (зазначеним 
принципом представляється доцільним до-
повнити Стратегію державної міграційної 
політики України до 2025 року. 

Література
1. Марценко Н. С. Теоретико-право-

ве дослідження поняття, сутності та ознак 
державного управління. Теорія і практика 
правознавства. 2017. Вип. 2. С. 1–9.

2. Аль-Атті І. В. Публічне управління: 
сутність і визначення. Аспекти публічного 
правління. 2018. № 8. Том 6. С. 35–41.

3. Барило О. Г. Аналіз досліджень про-
блем державного управління. Інвестиції: 
практика та досвід. 2018. № 9. С. 120–125.

4. Атаманчук Г.В. Теория государствен-
ного управления. Курс лекций. Москва: 
Юридическая литература, 1997. 400 с. 

5. Бондаренко К. В. Деякі принципи 
державного управління адміністративно-
політичною сферою. Право і суспільство. 
2015. № 5–2. Частина 3. С. 158–163.

6. Максіменцева Н. Співвідношення 
принципів адміністративного права та 
принципів державного управління. Підпри-
ємництво, господарство і право. 2017. № 5. С. 
115–118.

7. Авер’янов В. Б., Пухтецька А. А. Ад-
міністративно-правові засади подолання 
кризових явищ в сфері державного управ-
ління. Науковий вісник Академії муніципаль-
ного управління. Серія: Право. 2011. Вип. 1. 
С. 159–176.

8. Про затвердження Положення про 
Державну міграційну службу України: По-
станова Кабінету Міністрів України від 
20.08.2014 р. № 360. URL: https://zakon.
rada.gov.ua/laws/show/360-2014-%D0%BF

9. Хайсал М. Л. Роль держави в управ-
лінні міграційними процесами. Інвестиції: 
практика та досвід. 2018. № 9. С. 116–119.

10. Про схвалення Стратегії держав-
ної міграційної політики України на пері-
од до 2025 року: Розпорядження Кабіне-
ту Міністрів України від 12.07.2017 р. № 



191

Áîðòíèê Í.Ï., Ìàëåöü Ì.Ð., Êàï³òàí Î.². - Ïðèíöèïè äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ...

482-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/
show/482-2017-%D1%80

11. Про правовий статус іноземців та 
осіб без громадянства : Закон України від 
22.09.2001 р. № 3773-VI. Відомості Верховної 
Ради України. 2012. № 19-20. Ст. 179.

12. Про затвердження Тимчасового по-
рядку розгляду заяв для оформлення по-
свідки на постійне проживання та посвідки 
на тимчасове проживання: Наказ Мініс-
терства внутрішніх справ від 15.07.2013 р. 
№ 681. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/
show/z1335-13

13. Про затвердження Порядку оформ-
лення, виготовлення і видачі посвідки на 
постійне проживання та посвідки на тим-
часове проживання і технічного опису їх 
бланків та внесення змін до постанови 
Кабінету Міністрів України від 26 грудня 
2002 р. № 1983: Постанова Кабінету Міні-
стрів України від 28.03.2012 р. № 251. URL. 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/251-
2012-%D0%BF

14. Малиновська О. А. Міграційна полі-
тика: глобальний контекст та українські ре-
алії: монографія. Київ : НІСД, 2018. 472 с.

АНОТАЦІЯ 
У статті окреслено сучасні підходи до сут-

ності поняття принципи державного управ-
ління в сфері міграції з огляду на сутнісне 
наповнення. Здійснено комплексний аналіз 
основних доктринальних підходів до розумін-
ня поняття принципи державного управлін-
ня у сфері міграції. Зокрема, актуалізуються 
наукові розробки щодо принципів державного 
управління в сфері міграції як моделі управ-
ління суспільними справами та можливості 
адаптації її елементів в українських реаліях 
для подальшого впровадження демократичних 
принципів реалізації міграційної політики 
України. Підхід, що досліджується забезпечує 
значне підвищення ефективності управлін-
ської діяльності внаслідок високого рівня гро-
мадської підтримки та консолідації суспіль-
ства навколо спільних цілей. 
Ключові слова: принципи, державне управ-

ління, міграція, нормативно-правове регулю-
вання, іноземці, особи без громадянства.

SUMMARY 
The article outlines modern approaches to the 

essence of the concept of the principles of public 
administration in the fi eld of migration, taking into 
account the essence of the content. A comprehensive 
analysis of the main doctrinal approaches to 
understanding the concept of the principles of 
public administration in the fi eld of migration is 
carried out. In particular, scientifi c developments 
on the principles of public administration in the 
fi eld of migration as a model of management of 
social affairs and the possibilities of adaptation 
of its elements in Ukrainian realities for further 
implementation of democratic principles of the 
implementation of Ukraine’s migration policy are 
being actualized. The research approach provides 
for a signifi cant increase in the effi ciency of 
management activities owing to the high level of 
public support and the consolidation of society 
around common goals.

Key words: principles, state administration, 
migration, normative-legal regulation, foreigners, 
stateless persons.
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ÀÊÒÓÀËÜÍÀ ÏÐÎÁËÅÌÀ ÏÎÑÈËÅÍÍß 
ÍÎÐÌÀÒÈÂÍÎÃÎ ÂÐÅÃÓËÞÂÀÍÍß 

ÑÓÄÎÂÎ-ÊÎÍÒÐÎËÜÍÎ¯ Ä²ßËÜÍÎÑÒ² 
Ó ÄÎÑÓÄÎÂÎÌÓ ÐÎÇÑË²ÄÓÂÀÍÍ²

В статті відзначається, що законодав-
цеві України при запровадженні до досудового 
розслідування судового контролю не вдалося 
чітко і однозначно визначити процесуальне 
положення слідчого судді. Наголошується, що 
недосконалою є й організаційна побудова цього 
процесуального інституту. Авторка наголошує 
на необхідності побудови цього кримінального 
процесуального інституту виключно на авто-
номній організаційно-структурній побудові у 
межах судової системи України.
Ключові слова: кримінальне провадження, 

досудове розслідування, прокурорський нагляд, 
відомчий контроль, судовий контроль, закон, 
права людини, врегулювання.
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неухильного виконання законів слідчими, 
які безпосередньо розслідують криміналь-
ні правопорушення, друга – на досягнення 
стабільного і ефективного розслідування 
кожного кримінального правопорушення, а 
третя – на недопущення безпідставного об-
меження прав і свобод учасників криміналь-
ного провадження державними органами, 
діючими у досудовій його стадії.
Проте нова наглядово-контрольна сис-

тема досудової стадії кримінального прова-
дження ще не є досконалою ні в організа-
ційному, ні в правовому, ні в функціональ-
ному аспектах, що негативно позначається 
на її кінцевих результатах роботи – основні 
права і свободи учасників досудового розслі-
дування не завжди захищаються повністю, а 
якість досудового розслідування криміналь-
них правопорушень ще не відповідає сучас-
ним вимогам.
Різні аспекти, пов’язані з функціональ-

ним призначенням наглядової і контр-
ольних видів діяльності у досудовому роз-
слідуванні, досліджувалися такими вче-
ними – правознавцями як: Ю. П. Аленін, 
С. А. Альперт, О. В. Баулін, О. М. Бандурка, 
В. С. Бабкова, В. Д. Бринцев, Ю. М. Гро-
шевий, В. М. Гаращук, В. Г. Гончаренко, 
І. В. Глов’юк, В. С. Зеленецький, Г. К. Ко-
жевников, Н. С. Карпов, О. В. Капліна, 
Д. Ю. Кавун, О. П. Кучинська, М. В. Косю-
та, О. М. Литвак, А. В. Лапкін, Л. М. Ло-
бойко, В. Т. Маляренко, М. М. Михеєнко, 
О. Р. Михайленко, В. Т. Нор, І. Л. Петру-
хін, В. П. Півненко, Д. П. Письменний, 

Постановка проблеми
З прийняттям нового Кримінального 

процесуального кодексу України 2012 року 
вітчизняний законодавець, утверджуючи 
принципи верховенства права і законності 
під час проведення досудового розслідуван-
ня кримінальних правопорушень сформу-
вав у досудовій стадії кримінального про-
вадження – досудовому розслідуванні нову 
державну наглядово-контрольну систему, 
кожна ланка якої реалізує закріплені Кон-
ституцією України та іншими Законами 
України специфічні кримінальні процесу-
альні функції: прокурорський нагляд, відо-
мчий контроль, судовий контроль, а також 
визначив носіїв цих функцій: прокурора, 
керівника органу досудового розслідування, 
слідчого суддю. Перша із означених функ-
цій спрямована на забезпечення точного і 
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М. А. Погорецький, В. М. Савицький, 
М. С. Строгович, М. В. Руденко, В. М. Тер-
тишник, О. М. Толочко, А. Р. Туманянц, 
В. П. Шибіко, О. Г. Шило, М. Є. Шумило, 
В. М. Юрчишин, О. Г. Яновська та інші. У 
той же час накопичені кримінальні проце-
суальні знання з функціонального призна-
чення наглядової і контрольних видів ді-
яльності у досудовій стадії кримінального 
провадження ще не є систематизованими 
і не представляють собою цілісної науково 
обґрунтованої концепції ні в частині кримі-
нального процесуального порядку їх реалі-
зації, ні щодо визначення основних шляхів 
їх подальшого удосконалення.

Саме тому метою статті є удосконалення 
нормативного врегулювання судово-контр-
ольної діяльності у досудовому розслідуван-
ні

Виклад основного матеріалу
З прийняттям КПК України 2012 року 

та нових Законів України «Про прокурату-
ру» (2014 р.) та «Про судоустрій і статус суд-
дів» (2016 р.) вказана проблема набула осо-
бливої актуальності і вимагає проведення 
окремого наукового дослідження
Зараз у досудовій стадії кримінального 

провадження – досудовому розслідуванні 
постав новий владний суб’єкт – слідчий суд-
дя. Цей повноважний представник судової 
гілки влади в означеній стадії криміналь-
ного провадження виконує процесуальну 
функцію здійснення судового контролю за 
недопущенням незаконного обмеження 
конституційних прав і законних інтересів 
осіб, залучених чи допущених до криміналь-
ної процесуальної діяльності, з боку проку-
рора і слідчого, які під час проведення досу-
дового розслідування кримінальних право-
порушень постійно застосовують широкий 
спектр передбачених КПК України приму-
сових заходів процесуального характеру.
Відтепер будь-яке обмеження прав лю-

дини у досудовому розслідуванні допуска-
ється виключно на підставі рішення (ухва-
ли), постановленого слідчим суддею – осно-
вним гарантом забезпечення прав особи у 
цій стадії кримінального провадження (п. 
18 ст. 3 КПК України). Разом з тим, при за-

провадженні до кримінального процесу су-
дового контролю законодавцеві України не 
вдалося чітко і однозначно визначити пра-
вове положення слідчого судді. Перш за все, 
це стосується досить невдалої організацій-
ної побудови зазначеного процесуального 
інституту. Переважна більшість учених-пра-
вознавців вважає, що інститут слідчого судді 
повинен будуватися на автономній організа-
ційній основі. У той же час кожен з них має 
різне уявлення про організаційно-струк-
турну побудову означеного інституту. Так, 
О. В. Смирнов і Ю. М. Грошевий переконані 
у тому, що слідчі судді не можуть входити 
до системи суддів загальної юрисдикції і по-
винні функціонувати в якості самостійного 
спеціального суду [1, с. 120–125; 2, с. 697].
В. Д. Бринцев і В. Т. Маляренко, навпа-

ки, наголошують на тому, що слідчий суддя 
повинен залишатися в структурі районних 
(місцевих) судів і спеціально утвореної ко-
легії судового контролю при апеляційних 
судах. Вони переконані, що довгочасне 
здійснення суддею виключно судово-контр-
ольної функції може призвести до суттєво-
го зниження його кваліфікаційного рівня, 
оскільки він не розглядає справ різної кате-
горії та складності [3, с. 65, 80; 4, с. 41].
Н. Г. Муратова наполягає на прийнятті 

спеціального Закону «Про слідчих суддів», 
за яким інституту слідчих суддів надаєть-
ся автономний характер, а всі слідчі судді 
обираються на посаду населенням відпо-
відної території строком на п’ять років [5, 
с. 334–335]. І.В. Іваненко відзначає, що сьо-
годні діяльність слідчого судді у досудовому 
розслідуванні є вкрай недосконалою. Вона 
регулюється лише нормами КПК України. 
Порядок же набуття статусу слідчого судді 
чітко не визначено. Крім того, він відзна-
чає, що сьогодні відсутні будь-які вимоги та 
обмеження до кандидата на виконання су-
дово-контрольної функції. Не встановлено 
навіть мінімальної та максимальної кількос-
ті слідчих суддів у певному місцевому суді 
залежно від загальної кількості суддів цього 
суду та обсягів його діяльності. Не передба-
чено набуття статусу слідчого судді з ураху-
ванням його спеціалізації в означеному суді. 
Законом не визначено порядок висунен-
ня претендентів на посаду слідчого судді, 
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процедуру скликання і проведення зборів 
суддів по вибору слідчих суддів, їх кворум, 
необхідну кількість голосів за обрання слід-
чого судді тощо [6].
Наявність суттєвих прогалин у націо-

нальному законодавстві з питань організації 
і діяльності слідчих суддів обумовила нео-
днозначну практику організації їхньої робо-
ти навіть у структурі судів першої інстанції. 
В одних судах загальної юрисдикції слідчі 
судді поєднують виконання судово-контр-
ольної функції з функцією розгляду цивіль-
них і кримінальних справ по суті, а в інших 
таких самих судах вони повністю звільнені 
від основної роботи і виконують лише по-
вноваження слідчого судді [7, с. 108].
Ми переконані у тому, що обрання слід-

чих суддів з числа суддів місцевих судів 
загальної юрисдикції на строк не більше 
трьох років при незвільненні їх від осно-
вних обов’язків судді першої інстанції, тоб-
то лише за рахунок зменшення обсягу їхньої 
основної роботи, не забезпечує повноцін-
ності судово-контрольної діяльності. З ура-
хуванням міжнародного досвіду беззапере-
чним є відділення інституту «слідчого судді» 
зі структури зазначених судових органів в 
самостійну судову підсистему, бо лише по-
вністю незалежний, автономний «слідчий 
суддя» повинен виконувати судово-контр-
ольну функцію з повним позбавленням 
права на розгляд будь-яких інших судових 
справ та входження до структури конкрет-
них судів першої чи апеляційної інстанції. 
Найкращим для України було б запо-

зичення інституційної побудови цього ін-
ституту з Франції, де слідчі судді повністю 
відокремлені у самостійний орган і викону-
ють лише одну судово-контрольну функцію 
[8, с. 50–55]. Тут необхідно погодитися зі Ю. 
В. Скрипіною, яка відзначає, що саме така 
організаційна побудова інституту слідчих 
суддів може забезпечити якісний судовий 
контроль у досудовому розслідуванні за не-
допущенням незаконного обмеження прав і 
законних інтересів учасників кримінального 
провадження з боку владних суб’єктів, які 
ведуть кримінальний процес і виконують 
усі його завдання [9, с. 6]. На необхідності 
використання такої організаційної побудо-
ви інституту слідчих суддів наголошують 

47 % опитаних нами прокурорів, керівників 
органів досудового розслідування і слідчих 
суддів.
Тож створення окремої автономної під-

системи слідчих суддів дійсно забезпечить 
не епізодичну їх участь у досудовому роз-
слідуванні, як це має місце сьогодні за КПК 
України 2012 року, а надасть цій діяльності 
постійного, високопрофесійного характеру, 
що сприятиме як підвищенню ефективнос-
ті судового захисту учасників кримінально-
го провадження від беззаконня з боку його 
владних суб’єктів, так і забезпечить особис-
ту відповідальність самого слідчого судді за 
кожне прийняте ним правозахисне рішен-
ня. Крім того, необхідно визначити ще й 
критерії, яким повинен відповідати суддя, 
що призначається (обирається) на посаду 
слідчого судді: віковий ценз, стаж роботи 
за фахом, знання міжнародно-правових 
стандартів із захисту прав людини тощо. У 
Франції та Німеччині, наприклад, слідчі суд-
ді призначаються на посади Президентами 
Республік за поданням Міністра юстиції [10, 
с. 897–898]. За статусом ці судді мають бути 
прирівняні до районних (міських) суддів.
У сучасній Україні, яка позиціонує себе 

як демократична та правова держава прі-
оритетного значення варто надавати за-
хисту природних прав людини: на життя і 
здоров’я, честь і гідність, недоторканність і 
безпеку тощо, які визначаються найвищою 
соціальною цінністю, а їх утвердження і за-
безпечення – головним обов’язком держави 
(ст. 3 Конституції України). Проте чинний 
КПК України 2012 року основну увагу слід-
чого судді зосереджує на захисті прав зако-
новідступника, руйнівника правопорядку 
– підозрюваного, обвинуваченого, носія пи-
саного права і обов’язку на понесення відпо-
відальності за вчинене кримінальне право-
порушення, а не на пріоритетному, першо-
черговому захисті вже порушених природ-
них прав жертви кримінального посягання 
– законослухняного, такого, що є опорою 
для держави і суспільства громадянина – по-
терпілого від вчиненого щодо нього кримі-
нального правопорушення [11, с. 39–41].
Не зрозуміло, чому для законодавця 

України недопущення обмежень прав зако-
новідступника є більш значущою цінністю, 
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ніж забезпечення (захист, відновлення) вже 
порушених природних прав законослухня-
ного потерпілого, якого відсунуто на задвір-
ки юстиції. Більш того, потерпілому навіть 
надано набагато менше правомочностей для 
власного (особистого) відстоювання пору-
шених прав, порівняно з такими правомоч-
ностями, наданими підозрюваному, обвину-
ваченому. Чи не в цьому криється головна 
причина небувалого зростання злочинності 
в Україні і свавілля криміналітету? Навіть 
за КПК України 1960 року процесуальний 
статус потерпілого був більш міцним, ніж у 
демократичній, правовій державі за КПК 
України 2012 року [12, с. 9]. 80 прокурорів, 
керівників органів досудового розслідуван-
ня і слідчих суддів зі 140 опитаних, або 58 % 
зазначають щодо на необхідності пріоритет-
ного захисту прав потерпілого наглядово-
контрольними органами під час проведен-
ня досудового розслідування кримінальних 
правопорушень.
Сьогодні забезпечення прав підозрюва-

ного, обвинуваченого явно домінує над за-
безпеченням прав потерпілого, хоч це має 
бути навпаки, бо жертва кримінального 
правопорушення – об’єкт кримінально-пра-
вової охорони, а особа, яка вчинила кри-
мінальне правопорушення – об’єкт кримі-
нально-правового впливу. За КПК України 
2012 року принцип пріоритетного захисту 
прав потерпілого взагалі не діє і не може ді-
яти у зв’язку з тим, що захисній функції під-
озрюваного, обвинуваченого законодавець 
України надав основоположного, наскрізно-
го, загальнопроцесуального значення (ч. 3 
ст. 22 КПК України), а правозабезпечуваль-
на функція потерпілого навіть не згадується. 
На необхідність першочергового захис-

ту порушених природних прав потерпіло-
го також не звернуто уваги ні в ст. 2 КПК 
України, якою визначаються завдання кри-
мінального правопорушення, ні в ст. 7 КПК 
України, якою визначаються засади (прин-
ципи) кримінального процесу, ні в ст. 22 
КПК України, якою визначаються основопо-
ложні (загальнопроцесуальні) функції кри-
мінальної процесуальної діяльності. Таку 
однобоку правозахисну діяльність слідчого 
судді не можливо вважати повноцінною [13, 
с. 49–52]. Чому законодавець основополож-

ну (загальнодержавну) правозахисну функ-
цію, визначену ст. 3 Конституції України, не 
поставив в один ряд з функціями, закріпле-
ними ч. 3 ст. 22 КПК України – не зрозумі-
ло?! Невже статус основоположних (загаль-
нопроцесуальних) функцій набагато вищий, 
ніж обов’язкової загальнодержавної право-
забезпечувальної (правозахисної) функції?
Законодавець дозволяє слідчому судді 

проводити судово-контрольне проваджен-
ня, де розглядається письмове клопотан-
ня слідчого, погоджене з прокурором, про 
застосування до підозрюваного, обвинува-
ченого будь-якого запобіжного заходу без 
участі найбільш зацікавленого учасника 
кримінального провадження – потерпіло-
го, який є безпосередньою стороною дво-
стороннього кримінально-правового кон-
флікту: правопорушник (підозрюваний, 
обвинувачений) – жертва кримінального 
правопорушення (потерпілий), без відома 
і згоди якого владні суб’єкти криміналь-
ного провадження не повинні приймати 
жодного рішення відносно підозрюваного, 
обвинувачення. У частині 1 ст. 193 КПК 
України прямо відзначається, що «розгляд 
клопотання про застосування запобіжного 
заходу здійснюється за участю прокуро-
ра, підозрюваного, обвинуваченого, його 
захисника», тобто без участі потерпілого, 
його законного представника та представ-
ника-адвоката потерпілого».
Це явне ігнорування захисту прав по-

терпілого і принципу змагальності у кримі-
нальному провадженні. Невідкладний ефек-
тивний судовий захист має бути гарантова-
ним для усіх учасників кримінального про-
вадження без будь-якого виключення [14, с. 
5; 15, с. 31]. Проте при аналізі норм КПК 
України 2012 року спостерігається явне 
«партнерство» слідчого судді з діяльністю 
захисника – адвоката, який захищає під-
озрюваного, обвинуваченого бо усі повно-
важення слідчого судді спрямовані в осно-
вному також на захист особи, яка вчинила 
кримінальне правопорушення, від неза-
конної підозри, обвинувачення. Є тут і пря-
мий вилив принципів кримінального про-
вадження (ст. 7 КПК України), які також в 
основному зорієнтовані на захист прав саме 
підозрюваного, обвинуваченого.
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Щоб виступаючий від імені держави 
основний гарант забезпечення прав лю-
дини у досудовому розслідуванні – слідчий 
суддя, судово-контрольна діяльність якого 
пов’язується не стільки з державою, оскіль-
ки з правом, виконував свою правозахисну 
(правозабезпечувальну) функцію на належ-
ному рівні, всі аспекти його відповідальної 
діяльності повинні бути чітко врегульовані 
законом [16, с. 10–12]. На жаль, ні організа-
ційні, ні функціональні, ні правові, ні теоре-
тичні аспекти діяльності цього провідника 
права і гаранта забезпечення прав людини 
у досудовій стадії кримінального прова-
дження, які б повністю відповідали вимогам 
Конституції України, правовим стандартам 
та нормам міжнародного права, ще не ви-
рішені повністю. Проблема має гострий і 
актуальний характер і вимагає проведення 
глибоких досліджень на самостійному моно-
графічному рівні.

Висновки
У першу чергу якнайшвидшого законо-

давчого зміцнення вимагає правовий статус 
слідчого судді, який поверхово визначений 
чинним КПК України 2012 року. Зокрема 
законом мають бути закріплені: місце і роль 
судово-контрольної діяльності у досудовому 
розслідуванні; завдання, функції, повнова-
ження слідчого судді. З них має бути видно, 
що серед державних органів, діючих на до-
судовій стадії кримінального провадження, 
цей владний суб’єкт розміщується значно 
вище. Усі норми, що належать до діяльності 
слідчого судді у досудовому розслідуванні, 
необхідно зосередити в окремій главі КПК 
України. У цій самій главі необхідно й більш 
чітко врегулювати межі та обсяги судово-
контрольних проваджень [17, с. 10]. 
Обов’язково слід детально відрегла-

ментувати процедуру проведення судово-
контрольного провадження при розгляді 
клопотань слідчого, прокурора про застосу-
вання заходів забезпечення кримінального 
провадження та надання дозволів на про-
ведення визначених законом слідчих (роз-
шукових) дій, негласних слідчих (розшуко-
вих) дій; порядок розгляду цих клопотань; 
порядок винесення ухвали та її проголо-
шення; коло учасників судово-контрольно-

го провадження залежно від виду запрошу-
ваного слідчим, прокурором процесуаль-
ного заходу тощо. Ми переконані в тому, 
що процедуру судово-контрольних прова-
джень необхідно так само деталізувати, як 
деталізовано судові провадження у судах 
першої, апеляційної і касаційної інстан-
цій. Інакше кажучи, в КПК України мак-
симально ясно і чітко необхідно визначити 
коло учасників судово-контрольного про-
вадження за всіма видами правозахисної 
діяльності, врегулювати права і обов’язки 
учасників цих проваджень.
КПК України повинен бути позбавле-

ний усіх прогалин і суперечностей, що пе-
решкоджають будь-якому учаснику досудо-
вого розслідування отримати захист з боку 
слідчого судді. Такі випадки, коли клопо-
тання слідчого, прокурора про застосування 
до підозрюваного, обвинуваченого запобіж-
ного заходу розглядалося б без одночасно-
го захисту прав потерпілого, як це має міс-
це сьогодні за правилами ч. 1 ст. 193 КПК 
України, не є повноцінним судово-контр-
ольним захистом прав людини у досудовому 
розслідуванні. Ухвалу слідчого судді за ре-
зультатами такого розгляду в жодному разі 
не можна визнавати легітимною.
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SUMMARY 
The article notes that the legislator of 

Ukraine, when introducing judicial control into 
the pre-trial investigation, failed to clearly and 
unambiguously determine the procedural position 
of the investigating judge. It is emphasized that the 
organizational structure of this procedural institute 
is also imperfect. The author emphasizes the need 
to build this criminal procedural institution 
exclusively on the autonomous organizational and 
structural structure within the judicial system of 
Ukraine.

Key words: criminal proceedings, pre-
trial investigation, prosecutorial supervision, 
departmental control, judicial control, law, human 
rights, settlement.
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ÎÑÎÁËÈÂÎÑÒ² ÇÀËÓ×ÅÍÍß ÑÏÅÖ²ÀË²ÑÒÀ 
ÄÎ ÎÊÐÅÌÈÕ ÒÀÊÒÈ×ÍÈÕ ÎÏÅÐÀÖ²É ÏÐÈ 
ÐÎÇÑË²ÄÓÂÀÍÍ² ÊÎÐÓÏÖ²ÉÍÈÕ ÇËÎ×ÈÍ²Â

У статті визначено місце і роль спеціаль-
них знань і науково-технічних засобів під час 
проведення тактичних операцій у ході розслі-
дування корупційних злочинів. Відзначається, 
що розслідування корупційних злочинів є най-
більш складним та зумовлюється великим об-
сягом роботи у такому провадженні, що вима-
гає від правоохоронців узгодженого поєднання, 
планування та проведенння слідчо-розшукових 
заходів для вирішення важливих тактичних 
завдань, що виникають у ході досудового слід-
ства, а також безпосереднього застосування 
під час зазначених заходів необхідних спеціаль-
них знань і науково-технічних засобів. Наго-
лошується, що саме комплексний підхід, який 
передбачає належну взаємодію між слідчими, 
оперативними працівниками та відповідни-
ми спеціалістами у досягненні єдиної спіль-
ної мети за допомогою різних методів і засо-
бів, забезпечує оптимізацію та ефективність 
процесу розслідування зазначених злочинів. 
З’ясовано, що слідчо-оперативна група є най-
більш ефективною формою процесуальної вза-
ємодії слідчого, оперативних працівників та 
спеціалістів відповідного профілю в організації 
та проведенні тактичних операцій, які, своєю 
чергою, ефективно використовуються для ви-
рішення окремих тактичних завдань і мають 
багатофункціональне призначення, зумовлене 
слідчою ситуацією й функціональною спря-
мованістю системи слідчих, оперативно-роз-
шукових, організаційних, профілактичних та 
інших дій. Досліджуючи проблематику автор 
акцентує свою увагу на окремих тактичних 
операціях, результативне проведення яких є 
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Постановка проблеми
Проблема продидії корупційній злочин-

ній діяльності не втрачає своєї актуальнос-
ті і до сьогодні, чисельність скоєних зло-
чинів зазначеної категорії з кожним роком 
зростає, а механізм їх вчинення все більш 
ускладнюється. У таких умовах розслідуван-
ня корупційних злочинів є найбільш склад-
ним та зумовлюється великим обсягом ро-
боти у такому провадженні, що вимагає від 
правоохоронців узгодженого поєднання, 
планування та проведенння однойменних 
та різнойменних слідчих (розшукових) дій, 
оперативно-розшукових та організаційних 
заходів для вирішення важливих тактич-
них завдань, що виникають у ході досудо-
вого слідства, а також безпосереднього за-
стосування під час цих слідчо-оперативних 
заходів необхідних спеціальних знань і на-
уково-технічних засобів. Саме комплексний 
підхід, що передбачає належну взаємодію 

виключно неможливим без застосування су-
часних можливостей спеціальних знань та 
науково-технічних засобів. З урахуванням 
проаналізованих теоретичних здобутків та 
практичного досвіду розслідування злочинів 
корупційної спрямованості, в цьому сенсі ви-
окремлено та розглянуто тактичні операції 
«Затримання одержувача хабара на місці 
злочину» та «Встановлення способу вчинення 
службового розкрадання».
Ключові слова: злочин, корупція, службо-

ва особа, протидія, тактична операція, так-
тичне завдання
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між слідчими, оперативними працівниками 
та відповідними спеціалістами у досягненні 
єдиної спільної мети, але використовуючи 
при цьому різні методи та засоби, забезпе-
чує оптимізацію та ефективність процесу 
розслідування зазначених злочинів.

Ступінь розробленості проблеми
Теоретичні основи криміналістичного 

вчення про тактичні операції було закла-
дено ще у 70–80-ті роки минулого століття 
[1;2], а згодом вони набули свого розвитку 
та подальшої деталізації [3; 4; 5]. Зокрема, 
дослідженню проблемних питань тактич-
них операцій як категорії окремих кримі-
налістичних методик та водночас складової 
конкретного акту розслідування, їх сутності, 
функціонального призначення та видів при-
святили свою увагу такі вітчизняні та зару-
біжні вчені-криміналісти, як: Р.С. Бєлкін, 
А.В. Дулов, А.Ф. Волобуєв, М.В. Даньшин, 
С.Ф. Денисюк, Л.Я. Драпкін, С.Ф. Здо-
ровко, В.А. Журавель, О.В. Олішевський, 
Р.Л. Степанюк, В.М. Шевчук, В.Ю. Шепіть-
ко, В.І. Шиканов, М.П. Яблоков та інші. Про-
блеми залучення спеціалістів до проведення 
тактичних операцій під час розслідування 
злочинів, у тому числі й корупційної спря-
мованості, на жаль, висвітлювалися лише 
фрагментарно у працях Д.А. Бондаренка, 
Н.В. Кимлик, В.В. Крюкова, М.М. Лашка, 
Я.Є. Мишкова, Б.В. Романюка, Т.В. Філато-
вої, О.Ю. Фролової, В.В. Циркаля, А.І. Шила, 
М.Г. Щербаковського В.О. Яремчук та ін-
ших науковців.

Метою цієї статті є дослідження питан-
ня щодо можливостей застосування спеці-
альних знань і науково-технічних засобів 
під час проведення тактичних операцій при 
розслідуванні корупційних злочинів.

Виклад основного матеріалу
У теорії криміналістики визначається, 

що під тактичними операціями слід розуміти 
комплекс слідчо-розшукових дій, який здій-
снюється в процесі розслідування за єдиним 
планом з метою реалізації такого тактично-
го завдання, яке не може бути вирішене 
проведенням окремої слідчої (розшукової) 
дії. В організації та проведенні тактичних 

операцій беруть участь, як правило, декіль-
ка слідчих та оперативних працівників, а у 
разі необхідності залучаються й спеціалісти 
відповідного профілю (слідчо-оперативна 
група) [6, c. 268]. У цьому сенсі має рацію 
відомий вчений-криміналіст Р.С. Бєлкін, 
який відзначає, що слідчо-оперативна група 
є найбільш ефективною формою процесу-
альної взаємодії слідчого із іншими учасни-
ками розслідування: 1) здійснювані членами 
слідчо-оперативної групи слідчі та інші дії 
підпорядковуються єдиним цілям; 2) всі дії 
членів слідчо-оперативної групи узгоджені 
поміж собою, зокрема, через розроблення 
єдиного плану; 3) кожен з учасників слідчо-
оперативної групи, діючи в межах компе-
тенції, зберігає функціональну самостійність 
[7, с. 498]. Тож тактичні операції за сферою, 
напрямами тактичного впливу та діапазо-
ном застосування в процесі розслідування 
злочинів є багатофункціональними органі-
заційно-тактичними засобами здійснення 
досудового розслідування, які ефективно 
використовуються для вирішення окремих 
тактичних завдань і мають багатофункціо-
нальне призначення, зумовлене слідчою си-
туацією й функціональною спрямованістю 
системи слідчих, оперативно-розшукових, 
організаційних, профілактичних та інших 
дій [8, c. 39].
Серед вчених-криміналістів докладало-

ся чимало зусиль до виділення тактичних 
операцій, як найбільш ефективних засобів 
розслідування окремих видів корупційних 
злочинів. Так, наприклад, Я.Є. Мишков у 
своїй дисертаційній роботі, присвяченій 
методиці розслідування хабарництва, на-
водить перелік і зміст тактичних операцій, 
які необхідно застосовувати під час розслі-
дування даної категорії злочинів: «Затри-
мання», «Документ», «Група», «Пошук» [9, 
с. 122–124]. О.В. Приходько в аналогічній 
категорії злочинів пропонує проводити 
такі тактичні операції, як «Затримання», 
«Предмет хабара», «Інтерес хабародавця», 
«Статус суб’єкта злочину», «Співучасники», 
«Серія», «Матеріальна шкода», «Умови ха-
барництва», «Пошук злочинця», «Захист від 
зовнішнього впливу на слідство», «Нейтра-
лізація ненасильницького тиску на свідків 
(потерпілих)» [10, с. 188–192]. Своєю чергою 
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В.А. Князєв при розслідуванні службових 
розкрадань пропонує проводити тактич-
ні операції: «Документ», «Співучасники» та 
«Забезпечення відшкодування матеріаль-
них збитків» [11, с. 79]. 
Найбільший інтерес в аспекті нашого 

дослідження становлять тактичні операції, 
результативне проведення яких є виключ-
но неможливим без застосування сучасних 
можливостей спеціальних знань та науко-
во-технічних засобів. З урахуванням про-
аналізованих нами теоретичних здобутків 
та практичного досвіду розслідування зло-
чинів корупційної спрямованості, в цьому 
сенсі можемо виокремити такі тактичні опе-
рації, як «Затримання одержувача хабара 
на місці злочину» та «Встановлення способу 
вчинення службового розкрадання». Тож 
розглянемо дані тактичні операції більш де-
тально.
Затримання одержувача хабара на 

місці злочину. Проведення цієї тактичної 
операції полягає у викритті й захопленні 
службової особи-хабароодержувача без-
посередньо на місці злочину відразу після 
виходу заявника з приміщення або відра-
зу після вручення предмета неправомір-
ної вигоди, коли заявник ще знаходиться 
у приміщенні та спостерігає за подальши-
ми діями хабароодержувача. На практиці 
реалізація такої ситуації передбачає пла-
номірну оперативну розробку конкретної 
службової особи, яка підозрюється в одер-
жанні предмета неправомірної вигоди та 
розробку відповідних спеціальних планів, 
скоординованих із загальним планом досу-
дового розслідування у конкретному про-
вадженні, що вимагає особливо кропіткої 
підготовки та взаємоузгодженої співпра-
ці слідчого, співробітників оперативних 
підрозділів та відповідних спеціалістів. 
Специфіка цієї тактичної операції визна-
чається насамперед місцем та роллю в ній 
оперативно-розшукових заходів та не-
гласних слідчих (розшукових) дій, до яких 
належать: встановлення негласного спо-
стереження за службовою особою – перед-
бачуваним хабароодержувачем, аудіо-, ві-
деоконтроль за місцем її роботи та місцем 
проживання; прослуховування та запис її 
телефонних розмов, зняття інформації з 

технічних каналів зв’язку; ознайомлення 
з документами, в яких міститься інформа-
ція, що прямо або опосередковано вказує 
на факти використання службовою осо-
бою свого службового становища всупереч 
інтересам служби та вчинення інших не-
правомірних дій або ж на саму неправо-
мірну вигоду; одержання інформації щодо 
особистості передбачуваного одержувача 
хабара, його посадового становища, най-
ближчих соціальних контактів, безпосе-
редніх функціональних обов’язків тощо.
На основі отриманої інформації розро-

бляється подальший план тактичної опера-
ції, який включає проведення низки підго-
товчих заходів:

– обстеження місця передбачуванного 
затримання та прилеглої до нього території, 
вивчення шляхів підходу і відходу до таких 
об’єктів, місць можливого розташування 
транспортних засобів злочинця;

– зняття інформації з транспортних те-
лекомунікаційних мереж для фіксування 
домовленості між передбачуваним хабаро-
одержувачем або його посередником та за-
явником щодо умов, місця та часу їх зустрічі, 
самого факту одержання службовою особою 
неправомірної вигоди; 

– позначення предмета неправомірної 
вигоди спеціальними хімічними реагентами 
та відображення його індивідуальних ознак 
у протоколі, фіксування процесу помітки 
грошових коштів за допомогою відео або 
фотозйомки;

– установка та перевірка справності спе-
ціалістом-криміналістом пристроїв аудіо- та/
або відеозапису в одязі або речах заявника, 
а у разу наявної можливості також в перед-
бачуваному місці надання-одержання не-
правомірної вигоди з максимальною немож-
ливістю передчасного їх виявлення;

– проведення детального інструктажу 
заявника щодо тактики поведінки при зу-
стрічі з передбачуваним хабароодержува-
чем, предмету розмови, умовних сигналів з 
членами слідчо-оперативної групи, поряд-
ку використання технічних засобів фіксації 
розмови тощо;

– забезпечення таємного переміщення 
співробітників і транспорту слідчо-опера-
тивної групи до місця затримання, блоку-
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вання можливих шляхів відходу злочинця 
та його ймовірних співучасників.
До основного етапу тактичної операції 

доцільно залучати спеціаліста-криміналіс-
та, спеціаліста-бухгалтера, медичного спів-
робітника, співробітників, які повинні спо-
стерігати за реакцією службової особи (її 
посередника), а у разі необхідності й інших 
фахівців. Алгоритм дій слідчо-оперативної 
групи може бути наступним: 

– затримання службової особи або її по-
середника в порядку ст. 208 КПК, слідчий 
огляд місця надання-одержання неправо-
мірної вигоди, а якщо існує незначний про-
міжок часу між передачею хабара і безпо-
середнім затриманням службової особи й 
обшук місця вручення хабара, вилучення і 
фіксація слідів та доказів злочинної події;

– особистий обшук та освідування служ-
бової особи або її посередника, вилучення з 
тіла та одягу слідів спеціальної хімічної ре-
човини для призначення хімічної експерти-
зи щодо індентифікації її слідів, виявлення 
самого предмета неправомірної вигоди, до-
кументів, у яких відображені неправомірні 
дії службової особи та інших речових дока-
зів (за участю медичного співробітника, спе-
ціаліста-криміналіста та спеціаліста-бухгал-
тера);

– допити усіх можливих свідків, допит 
службової особи та/або її посередника, які 
отримали пропозицію одержання неправо-
мірної вигоди;

– отримання за допомогою спеціаліста-
криміналіста зразків відбитків пальців рук, 
голосу підозрюваного і заявника для при-
значення відповідних дактилоскопічних та 
фоноскопічних експертиз.
Варто зазначити, що згадана тактична 

операція може ускладнюватися коли пред-
мет хабара передається або планується до 
передачі по ланцюжку із залученням де-
кількох посередників або з використанням 
безготівкових форм розрахунків, особливо 
якщо грошові кошти перераховуються на 
розрахункові рахунки зарубіжних банків-
ських установ або підставних комерційних 
структур. В останніх випадках доцільним є 
залучення до проведення тактичної опера-
ції спеціаліста банківської сфери. Крім того, 
слід враховувати, що нерідко службові осо-

би, які одержують неправомірну винагоро-
ду, мають особистий досвід роботи у пра-
воохоронних структурах, тому важливим є 
фіксування спеціалістом-криміналістом всіх 
дій учасників слідчо-оперативної групи від-
повідними науково-технічними засобами 
та обрання найбільш доцільного моменту 
затримання службової особи з метою за-
побігання можливої з її боку протидії роз-
слідуванню та спростування безпідставних 
звинувачень правоохоронців у провокації 
передачі предмета неправомірної вигоди та 
штучного створення доказів вчинення зло-
чину. Вбачається, що з тактичної точки зору 
операцію щодо викриття службової особи 
на гарячому бажано проводити через де-
який проміжок часу після одержання нею 
предмета хабара, надаючи їй тим самим за-
конну можливість відмовитися від вчинення 
неправомірних дій та реалізації злочинного 
наміру.
Встановлення способу вчинення службо-

вого розкрадання. Зазначена тактична опе-
рація застосовується для вирішення тактич-
ного завдання зі встановлення конкретних 
прийомів незаконного використання та 
привласнення фінансових чи матеріальних 
ресурсів підприємства, установи або орга-
нізації, які перебувають у віданні посадової 
або матеріально-відповідальної особи згідно 
її службового становища. Такими можуть 
бути: 1) спосіб підготовки до злочину: створен-
ня резервів фінансових або матеріальних 
ресурсів; складання фіктивних документів 
щодо кількості та якості продукції, переда-
ної на баланс підприємтва; виготовлення ду-
блікатів документів взамін неправдиво втра-
чених; створення пересортиці сировини і 
готової продукції тощо; 2) спосіб викрадення, 
привласнення або заволодіння, що вчиняєть-
ся шляхом службового зловживання: фіктивне 
списання сировини або готової продукції у 
зв’язку з їх природним псуванням; виготов-
лення неврахованої продукції в процесі ви-
робництва та її подальший збут через тор-
гових представників; присвоєння грошових 
коштів, виручених з продажу товарів через 
їх безкасову реалізацію; створення необлі-
кованих надлишків матеріальних цінностей 
при прийманні їх в складські або торгівель-
ні організації; включення в відомості про 
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оплату праці працівників, які фактично не 
працюють в даній організації (підприємстві, 
установі) тощо; 3) спосіб його приховування: 
переказ привласнених грошових коштів на 
банківські рахунки фіктивних юридичних 
або підставних фізичних осіб, у тому числі, 
що знаходяться за кордоном; неправдиве 
оголошення про стійку фінансову неспро-
можність господарюючого суб’єкта; ведення 
«подвійної» бухгалтерії, знищення або фаль-
сифікація первинних та зведених бухгал-
терських документів і т.д. Причому важли-
во не просто встановити спосіб підготовки, 
вчинення та приховування злочину, а й до-
казати обумовленість обраного злочинцем 
способу корупційних дій його службовим 
статусом, функціональними обов’язками або 
ж авторитетом займаної посади.
Проведення зазначеної тактичної опе-

рації є найбільш доцільним ще й тому, що 
за її результатами слідчий може вийти на 
організатора корупційного злочину, вста-
новити особистості всіх співучасників зло-
чину та виявити у чому полягає спільність 
їх задуму, а також визначити розмір нане-
сених матеріальних збитків, унаслідок чого 
грошові кошти не надійшли до відповідного 
бюджету, організації, підприємства або гро-
мадян під час реалізації тих чи інших дер-
жавних соціальних програм й надалі одер-
жати інформацію про всю корупційну схему 
злочинної діяльності та визначити механізм 
злочинних дій у цілому. Сама ж реалізація 
цієї тактичної операції передбачає переду-
сім пошук, виявлення, вилучення та дослі-
дження документальних джерел інформації, 
які містять відомості та факти про обставини 
розслідуваної події або можуть бути долуче-
ні до кримінального провадження в якості 
речових доказів, для чого до складу слідчо-
оперативної групи залучаються компетент-
ні фахівці у економічній або бухгалтерській 
галузі, спеціалісти контрольно-наглядових 
органів та спеціаліст-криміналіст. За участю 
зазначених фахівців проводиться наступний 
комплекс слідчо-розшукових та організацій-
них заходів:

– отримання необхідної консультаційної 
допомоги від спеціалістів економічної галузі 
з питань виробничої, комерційної, фінансо-
вої та інших видів господарської діяльності 

визначеної юридичної особи з урахуванням 
специфіки сфери та конкретної галузі сус-
пільних відносин, на які посягають злочин-
ні дії, про факти порушення працівниками 
бухгалтерії загальних правил ведення бух-
галтерського обліку господарських опера-
цій, факти порушення складання та подан-
ня до відповідних державних органів фінан-
сових звітів та податкових декларацій тощо;

– здійснення перевірки за інтегровани-
ми інформаційно-пошуковими системами 
Національної поліції України (обліки ви-
крадених та підроблених документів, кар-
тотеки грошових знаків та цінних паперів, 
каталоги продукції фірм виробників тощо), 
державними реєстрами інформаційної ме-
режі Міністерства юстиції України (реє-
стром осіб, які вчинили корупційні право-
порушення, реєстром підприємств, щодо 
яких порушено провадження у справі про 
банкрутство, реєстром довіреностей тощо) з 
метою отримання довідково-аналітичної та 
оперативно-розшукової інформації, у тому 
числі про типові сліди, способи та механізм 
вчинених корупційних дій, а також про ана-
логічні нерозкриті злочини;

– виявлення за допомогою спеціаліста-
економіста (спеціаліста-бухгалтера) системи 
документального відображення корупцій-
них дій службових осіб щодо незаконного 
ними використання, привласнення або роз-
трати фінансових чи матеріальних ресурсів 
юридичної особи, вчинених шляхом служ-
бових зловживань, визначення переліку 
первинних та зведених бухгалтерських до-
кументів, які варто знайти, дослідити та збе-
регти під час кримінального провадження;

– направлення запитів до територіаль-
них контрольно-наглядових органів, реє-
страційних служб управлінь юстиції (щодо 
проведених перевірок державних закупі-
вель, здійснених витрат, стану і достовірнос-
ті бухгалтерського обліку та фінансової звіт-
ності господарюючого суб’єкта, зареєстро-
ваних бенефіціарів юридичної особи тощо), 
запитів в різні установи та організації, де 
офіційно може зберігатися майно службової 
особи, яка підозрюється у вчиненні коруп-
ційного злочину; 

– вилучення за участю відповідних спе-
ціалістів обліково-фінансової, господарсько-
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договірної та іншої документації, пов’язаної 
з фінансово-господарською діяльністю під-
приємтва, установи чи організації, зі служ-
бовою діяльністю конкретних розкрадачів, 
шляхом отримання тимчасового доступу до 
неї, проведенням групових обшуків служ-
бових приміщень за місцезнаходженням 
юридичної особи (її філіалів та структурних 
підрозділів), обшуків за місцем проживання 
підозрюваних, за іншими місцями можливо-
го зберігання документів;

– огляд, за участю фахівців з бухгалтер-
ського обліку, спеціалістів економічної га-
лузі, спеціаліста-криміналіста, спеціаліста з 
інформаційно-телекомунікаційних систем, 
вилучених документів у паперовому та елек-
тронному вигляді, аналіз їх змісту та вияв-
лення в них слідів матеріальної та інтелек-
туальної підробки; 

– проведення аудиторських перевірок, 
ревізій, інвентаризацій та інших перевірок 
з метою виявлення недоліків в господар-
ських операціях з точки зору їх законності, 
достовірності, економічної доцільності та 
правильності відображення в облікових ре-
єстрах, виявлення нових, раніше невідомих 
епізодів злочинів і причетних до них осіб;

– допити підозрюваних, потерпілих, усіх 
можливих свідків з метою отримання свід-
чень, що можуть вказувати на факти прихо-
ваних нестач, списування грошових коштів 
на неіснуючі витрати, створення неврахова-
них надлишків, відомостей щодо виведення 
бюджетних коштів до тіньового обігу, у тому 
числі при здійснення державних або муні-
ципальних закупівель, здійсненні платіжно-
розрахункових операцій, що не відповіда-
ють напрямам або адресності фінансування 
діяльності, визначених зведеним бюджет-
ним розписом та кошторисною документа-
цією тощо;

– виявлення реалізаторів викрадених 
товарно-матеріальних цінностей та встанов-
лення корупційних зв’язків службових осіб з 
представниками інших комерційних струк-
тур або вищестоящих владно-управлінських 
і контрольно-наглядових державних орга-
нів, шляхом встановлення науково-техніч-
них засобів аудіо-, відеоконтролю підозрю-
ваного, фіксації факту передачі-отримання 
грошових коштів, проведення огляду його 

електронної кореспонденції (листування в 
онлайн-месенджерах, електронній пошті), 
отримання у операторів мобільного зв’язку 
роздруківок вхідних та вихідних з’єднань, 
текстових та мультимедійних повідомлень, 
прослуховування та записів телефонних 
розмов, візуального спостереження за ймо-
вірними співучасниками, моніторингу їх 
банківських рахунків (за участю спеціаліста-
криміналіста, спеціаліста з інформаційно-те-
лекомунікаційних систем, фахівців банків-
ської сфери);

– призначення необхідних судових екс-
пертиз (почеркознавчої, техніко-криміна-
лістичної, експертиз документів про еконо-
мічну діяльність підприємств і організацій, 
документів бухгалтерського, податкового 
обліку і звітності, телекомунікаційних сис-
тем та засобів, матеріалів відео- та звукоза-
пису, комп’ютерної техніки і програмних 
продуктів та інших). 

Висновки
Таким чином, плануючи проведення 

розглянутих нами тактичних операцій в 
аналізованих провадженнях, варто врахо-
вувати й потребу в залученні до їх безпосе-
редньої реалізації компетентних фахівців з 
метою комплексного застосування при цьо-
му спеціальних знань й інноваційних науко-
во-технічних засобів. Очевидно, що слідчо-
оперативна група є найбільш оптимальною 
формою взаємодії слідчого, оперативних 
співробітників і спеціалістів при розсліду-
ванні корупційних злочинів, особливо тих, 
що вчиняються у складі організованих зло-
чинних груп. Адже в умовах необхідності 
вирішення низки найскладніших тактич-
них завдань, пов’язаних не лише з пошуком 
і фіксацією слідової інформації та неспрос-
товних доказів, але й з вчасним запобіган-
ням і подоланням протидії слідству з боку 
зацікавлених високопосадових осіб, органі-
зація розслідування зазначених криміналь-
них правопорушень потребує відповідну 
мобілізацію усіх наявних у правозастосовчій 
практиці сил, засобів і методів, а тому й за-
безпечення цілеспрямованості, упорядкова-
ності, координації та обліку одержаних ре-
зультатів дій всіх її учасників. 
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SUMMARY 
The article identifi es the place and role of 

special knowledge and scientifi c and technical 
means during tactical operations in the 
investigation of corruption crimes. It is noted 
that the investigation of corruption crimes is 
the most complex and due to the large amount 
of work in such proceedings, which requires 
law enforcement offi cers to coordinate, plan 
and conduct investigative measures to address 
important tactical issues arising during the pre-
trial investigation, as well as direct application. 
time of the specifi ed actions of necessary special 
knowledge and scientifi c and technical means. It is 
emphasized that a comprehensive approach, which 
involves proper interaction between investigators, 
operatives and relevant professionals in achieving 
a common goal through different methods and 
tools, ensures the optimization and effi ciency of the 
investigation of these crimes. It was found that the 
investigative task force is the most effective form 
of procedural interaction between the investigator, 
operatives and specialists of the relevant profi le 
in organizing and conducting tactical operations, 
which, in turn, are effectively used to solve 
certain tactical tasks and have a multifunctional 
purpose due to the investigative situation. 
and the functional orientation of the system of 
investigative, operational and investigative, 
organizational, preventive and other actions. 
Exploring the issue, the author focuses on certain 
tactical operations, the effective implementation 
of which is extremely impossible without the use 
of modern capabilities of special knowledge 
and scientifi c and technical means. Taking into 
account the analyzed theoretical achievements and 
practical experience of investigating corruption-
related crimes, in this sense the tactical operations 
"Detaining the recipient of a bribe at the crime 
scene" and "Establishing the method of committing 
burglary" are singled out and considered.

Keywords: crime, corruption, offi cial, 
counteraction, tactical operation, tactical task.
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ÌÅÒÀ ÒÀ ÇÀÂÄÀÍÍß ÇÀÁÅÇÏÅ×ÅÍÍß 
ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÎ¯ ÁÅÇÏÅÊÈ ² ÎÁÎÐÎÍÈ ÓÊÐÀ¯ÍÈ

У статті обґрунтовується значимість по-
становки мети та завдань у сфері публічного 
управління. 
Аналізуються та узагальнюються тео-

ретико-правові підходи до визначення мети і 
завдань забезпечення національної безпеки і 
оборони України. 
Визначається мета забезпечення націо-

нальної безпеки і оборони України, яка поля-
гає у створенні всіх необхідних умов для досяг-
нення (або відновлення) та утримання стану 
захищеності державного суверенітету, тери-
торіальної цілісності, демократичного кон-
ституційного ладу, прав і свобод людини і гро-
мадянина, та інших національних інтересів 
України від реальних та потенційних загроз, 
усунення чи мінімізація їх деструктивного 
впливу на сфери воєнної, зовнішньополітичної, 
державної, економічної, інформаційної, еколо-
гічної безпеки, кібербезпеки України тощо.
Акцентується увага, що досягнення по-

ставленої мети передбачає виконання ряду 
завдань із забезпечення національної безпеки і 
оборони України, а саме: 1) формування, моні-
торингу та вдосконалення адекватної викли-
кам сьогодення нормативно-правової бази, що 
регламентує сферу забезпечення національ-
ної безпеки і оборони України; 2) вироблення 
та здійснення системної, послідовної та об-
ґрунтованої політики держави у сфері наці-
ональної безпеки і оборони, орієнтованої на 
ефективний захист національних інтересів; 
3) створення оптимальної інфраструктури 
публічного управління та системи суб’єктів 
забезпечення національної безпеки і оборони 

 ÍÅÑÒÅÐÅÍÊÎ Îëåêñàíäð Âîëîäèìèðîâè÷, çäîáóâà÷ Õàðê³âñüêîãî 
íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó âíóòð³øí³õ ñïðàâ

ÓÄÊ: 342.95 (477)

України; 4) налагодження управління, коорди-
нації та взаємодії в системі суб’єктів забезпе-
чення національної безпеки і оборони України, 
та інших завдань.
Ключові слова: мета, завдання, забезпе-

чення, національна безпека, оборона, страте-
гія, концепція.

Постановка проблеми
Одним із чи не найважливіших етапів 

управління на різних його рівнях є визна-
чення мети та завдань. Особливе значення 
має даний етап у стратегічному управлінні 
державою, і передусім у сфері національної 
безпеки і оборони як основи функціонування 
держави в цілому та благополуччя її народу. 
Проте у чинному законодавстві мета та за-
вдання забезпечення національної безпеки 
чітко не визначені, що зумовлює актуальність 
дослідження та уточнення даного аспекту.

Аналіз останніх досліджень 
і публікацій

Сферу національної безпеки і оборони 
та відповідно її забезпечення досліджува-
ли низка науковців: А. Бетлер, Ю.П. Битяк, 
В.В. Галунько, В.М. Гаращук, О.С. Власюк, 
З.Р. Кісіль, В.К. Колпаков, О.В. Кузьменко, 
В.А. Ліпкан, А.Г. Мосейко, О.М. Музичук, 
В.Г. Пилипчук, В.В. Середа, С.Г. Стеценко, 
В.І. Ткаченко та інші правознавці.

Невирішені раніше проблеми
Проте мета та завдання забезпечення на-

ціональної безпеки і оборони України висвіт-
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лені фрагментарно та потребують подальшо-
го дослідження з врахуванням останніх змін 
у чинному законодавстві.

Метою даної статті є уточнення мети та 
завдань забезпечення національної безпеки і 
оборони України.

Виклад основного матеріалу
Мета – це один з елементів поведінки та 

свідомої діяльності людини, що характеризу-
ється передбаченням, уявленням наслідків 
діяльності, шляхів досягнення бажаних та 
необхідних результатів за допомогою пев-
ного переліку засобів; це випереджувальна 
ідея, що оцінена можливою для здійснення; 
це вихідна позиція, що визначається систе-
мою взаємовідносин між суб’єктом і об’єктом 
управління, оскільки їхні взаємозв’язки ха-
рактеризуються діалектикою мети, засобу та 
результату [1].
Тобто мета – це передбачений у свідомос-

ті результат, на досягнення якого спрямова-
на діяльність суб’єкта [2]. Встановлення мети 
є початком будь-якого управлінського впли-
ву, дії, визначення основного змісту страте-
гій та планів, основою побудови критеріїв, 
стандартів, нормативів, що використовують-
ся для оцінювання діяльності та виявлення 
проблем, вироблення «стрижня» організа-
ційно-практичної діяльності. При цьому 
практичний бік визначення цілей полягає в 
орієнтації на інтеграцію зусиль і за її допомо-
гою об’єднання різнобічних дій в певну упо-
рядковану систему або процес [1].
Не можна не погодитися і з Д.А. Карі-

мовим стосовно того, що саме мета лежить 
в основі пізнання права, процесу його ство-
рення, реалізації, розвитку та вдосконален-
ня [3, с.307]. Відповідно досягнення мети 
передбачає суб’єктивну діяльність через ін-
струментальні державні механізми [4, с.146-
158]. В.І. Ткаченко, Є.Б. Смірнов та О.О. Ас-
тахов з цього приводу слушно підкреслюють, 
що без визначення мети, як основи всього 
процесу забезпечення національної безпе-
ки, неможливий поступальний розвиток на 
шляху ефективного вирішення проблем без-
пеки життєдіяльності людини, суспільства 
й держави засобами державних політичних 
рішень. Без мети неможливо здійснювати ке-

руючі впливи, без мети взагалі не може бути 
процесу управління [5, с.5].
В.А. Ліпкан вважає, що метою системи 

забезпечення національної безпеки є органі-
зація управління системою національної без-
пеки через ефективне функціонування самої 
системи забезпечення [2]. Метою оборони 
України є створення необхідних умов для 
запобігання воєнному нападу і збройної від-
січі можливій агресії проти України у будь-
який час і за будь-яких обставин [6, с.262], 
як стверджують В.В. Середа, З.Р. Кісіль та 
Р-В.В.Кісіль. 
Натомість О.С. Власюк вважає, що мета 

забезпечення безпеки як діяльності суб’єкта 
полягає у досягненні ним здатності утриму-
вати сукупність загроз на певному докритич-
ному (припустимої небезпеки) рівні, за якого 
загрозливі чинники виявилися б неспро-
можними згубно вплинути на його існуван-
ня і розвиток. Система національної безпеки 
України, на думку автора, повинна захищати 
корінні (базові) інтереси українського наро-
ду, а отже, спрямовуватися на усунення або 
подолання деструктивної дії внутрішніх, ре-
гіональних і глобальних чинників, що пере-
шкоджають або гальмують досягнення наці-
онально значущих цілей [7, с.26-27]. Проте, 
як слушно зазначає О.М. Венгер, будь-які 
цілі, які ставляться в державному управлінні, 
мають оцінюватися під кутом зору їх відпо-
відності правовим вимогам, закріплюватися 
законодавчо і проводитись у життя силою за-
конів і державних механізмів їх реалізації [8].
У чинному законодавстві прямо не визна-

чено мету забезпечення національної безпе-
ки і оборони України. Але у ч.4 ст.3 Закону 
України «Про національну безпеку України» 
від 21 червня 2018 року № 2469-VIII вста-
новлено, що державна політика у сферах на-
ціональної безпеки і оборони спрямовується 
на забезпечення воєнної, зовнішньополітич-
ної, державної, економічної, інформаційної, 
екологічної безпеки, кібербезпеки України 
тощо. Крім того, у ч.1 ст.3 Закону закріплено, 
що державна політика у сферах національної 
безпеки і оборони спрямована на захист: лю-
дини і громадянина –їхніх життя і гідності, 
конституційних прав і свобод, безпечних 
умов життєдіяльності; суспільства – його де-
мократичних цінностей, добробуту та умов 
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для сталого розвитку; держави – її консти-
туційного ладу, суверенітету, територіальної 
цілісності та недоторканності; території, на-
вколишнього природного середовища – від 
надзвичайних ситуацій [9].
Більш детально мета забезпечення на-

ціональної безпеки і оборони України роз-
кривається в Стратегії національної безпеки 
України, затвердженої Указом Президен-
та України «Про рішення Ради національ-
ної безпеки і оборони України від 6 травня 
2015 року «Про Стратегію національної без-
пеки України» від 26 травня 2015 року № 
287/2015. Так, основними цілями Стратегії 
національної безпеки України проголошено 
наступні: 1) мінімізація загроз державному 
суверенітету та створення умов для віднов-
лення територіальної цілісності України у 
межах міжнародно-визнаного державного 
кордону України, гарантування мирного 
майбутнього України як суверенної і неза-
лежної, демократичної, соціальної, право-
вої держави; 2) утвердження прав і свобод 
людини і громадянина, забезпечення нової 
якості економічного, соціального і гуманітар-
ного розвитку, забезпечення інтеграції Укра-
їни до Європейського Союзу та формування 
умов для вступу в НАТО [10].
Досягнення поставленої мети вимагає 

реалізації низки завдань, у яких вона кон-
кретизується. Зокрема, досягнення визна-
чених цілей Стратегії національної безпеки 
України потребує: 1) зміцнення Української 
держави шляхом забезпечення поступаль-
ного суспільно-політичного й соціально-еко-
номічного розвитку України; 2) якісно нової 
державної політики, спрямованої на ефек-
тивний захист національних інтересів в еко-
номічній, соціальній, гуманітарній та інших 
сферах, комплексне реформування системи 
забезпечення національної безпеки та ство-
рення ефективного сектору безпеки і оборо-
ни України; 3) нового зовнішньополітичного 
позиціонування України у світі в умовах не-
стабільності глобальної системи безпеки [10].
Відповідно до Концепції розвитку секто-

ру безпеки і оборони України, затвердженої 
Указом Президента України «Про рішення 
Ради національної безпеки і оборони Украї-
ни від 4 березня 2016 року "Про Концепцію 
розвитку сектору безпеки і оборони Укра-

їни» від 14 березня 2016 року № 92/2016, 
основними завданнями сектору безпеки 
і оборони визначені наступні: 1) оборона 
України, захист її державного суверенітету, 
територіальної цілісності і недоторканності; 
2) захист державного кордону України; 3) за-
хист конституційного ладу, економічного, 
науково-технічного і оборонного потенціалу 
України, законних інтересів держави та прав 
громадян від розвідувально-підривної діяль-
ності іноземних спеціальних служб, посягань 
з боку окремих організацій, груп та осіб, а 
також забезпечення громадської безпеки та 
охорони державної таємниці, іншої інформа-
ції з обмеженим доступом; 4) попередження, 
виявлення, припинення та розкриття зло-
чинів проти миру і безпеки людства, інших 
протиправних дій, які безпосередньо ство-
рюють загрозу життєво важливим інтересам 
України, боротьба з тероризмом, корупцією 
та організованою злочинністю у сфері управ-
ління і економіки; 5) забезпечення інформа-
ційної та кібербезпеки; 6) надання допомоги 
органам виконавчої влади та органам місце-
вого самоврядування у запобіганні та лікві-
дації наслідків надзвичайних ситуацій при-
родного та техногенного характеру, а також 
воєнного характеру, розвиток міжнародного 
співробітництва у цій сфері; 7) участь у забез-
печенні міжнародної стабільності та безпеки 
[11].
О.С. Власюк першочерговим завданням 

побудови системи національної безпеки в 
Україні називає створення дієвого механізму 
виявлення, прогнозування і знешкодження 
загроз та інших дестабілізуючих чинників 
суспільного розвитку, сприяння нормалізації 
функціонування базових структур суспіль-
ства, зокрема виведенню Української держа-
ви з внутрішньої кризи, відродженню повно-
кровної життєдіяльності української нації [7, 
с.27].
В.О. Антонов до основних завдань, що 

необхідно, на думку автора, матеріалізувати 
для забезпечення національної безпеки дер-
жави, відносить наступні: 1) відновлення те-
риторіальної цілісності України та цілісності 
демократичних інститутів на всій її території, 
реінтеграцію тимчасово окупованих терито-
рій після їх звільнення; 2) розробку (уточ-
нення) концепцій, доктрин, стратегій, інших 
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керівних документів, у тому числі науково 
обґрунтованих пропозицій і рекомендацій 
щодо прийняття державно-управлінських 
рішень у сфері національної безпеки та їх ре-
алізації; 3) створення та підтримку готовності 
до застосування сил і засобів системи забез-
печення національної безпеки, у тому числі 
удосконаленні її організаційної структури, 
кадрового, матеріально-технічного, фінан-
сового та інформаційного забезпечення; 4) 
організацію підготовки сил і засобів системи 
забезпечення національної безпеки до їх за-
стосування згідно зі штатним призначенням; 
безпосереднє керівництво структурними еле-
ментами системи забезпечення національної 
безпеки; 5) локалізацію, деескалацію та вре-
гулювання конфліктів (кризових ситуацій) у 
різних сферах життєдіяльності суспільства і 
держави, ліквідацію їхніх наслідків; 6) здій-
снення планової та оперативної діяльності 
щодо забезпечення національної безпеки, у 
тому числі спільно з міжнародними структу-
рами безпеки та в рамках укладених догово-
рів у сфері безпеки; 7) комплексний моніто-
ринг факторів, які здійснюють негативний 
вплив на національну безпеку, у тому числі 
прогнозування, виявлення та оцінка загроз, 
їхніх джерел і наслідків прояву; 8) комплек-
сний моніторинг факторів, які здійснюють 
позитивний вплив на національну безпеку, 
у тому числі прогнозування, виявлення та 
оцінка додаткових можливостей для забезпе-
чення досягнення національних інтересів; 9) 
координацію діяльності сил і засобів системи 
забезпечення національної безпеки, контр-
оль за здійсненням заходів щодо забезпе-
чення національної безпеки, оцінку резуль-
тативності дій та витрат на проведення цих 
заходів [12, с.245-246].
Досліджуючи цілі та завдання забез-

печення національної безпеки і оборони, 
заслуговують на увагу і такі їх групи, як: 1) 
нормотворчі – розроблення, затвердження, 
удосконалення та скасування правових при-
писів, що регулюють правовідносини у сфе-
рі національної безпеки; 2) правоохоронні 
– напрямки діяльності суб’єктів публічного 
адміністрування, спрямовані на забезпечен-
ня конституційних прав і свобод людини та 
громадянина, охорони публічного порядку, 
власності, інших охоронюваних законом ін-

тересів фізичних та юридичних осіб, що мо-
жуть здійснюватися з використанням особли-
вих методів, включаючи публічний примус; 
3) оборонні – комплекс політичних, еконо-
мічних, соціальних, воєнних, наукових, на-
уково-технічних, інформаційних, правових, 
організаційних, інших заходів держави щодо 
підготовки держави до збройного захисту та 
її захист у разі збройної агресії або збройного 
конфлікту [13, с.334].Проте, на нашу думку, 
завдання повинні бути більш конкретними 
та потенційно виконуваними, здатними бути 
виміряними й оціненими, чого не можна 
сказати про частину із розглянутих вище за-
вдань.

Висновки
Метою забезпечення національної безпе-

ки і оборони України є створення всіх необ-
хідних умов для досягнення (або відновлен-
ня) та утримання стану захищеності держав-
ного суверенітету, територіальної цілісності, 
демократичного конституційного ладу, прав 
і свобод людини і громадянина, та інших на-
ціональних інтересів України від реальних 
та потенційних загроз, усунення чи мініміза-
ція їх деструктивного впливу на сфери воєн-
ної, зовнішньополітичної, державної, еконо-
мічної, інформаційної, екологічної безпеки, 
кібербезпеки України тощо.
Досягнення поставленої мети передба-

чає виконання ряду завдань із забезпечення 
національної безпеки і оборони України, а 
саме:1) формування, моніторинг та вдоско-
налення адекватної викликам сьогодення 
нормативно-правової бази, що регламентує 
сферу забезпечення національної безпеки і 
оборони України; 2) вироблення та здійснен-
ня системної, послідовної та обґрунтованої 
політики держави у сфері національної без-
пеки і оборони, орієнтованої на ефективний 
захист національних інтересів; 3) створен-
ня оптимальної інфраструктури публічного 
управління та системи суб’єктів забезпечен-
ня національної безпеки і оборони України; 
4) налагодження управління, координації та 
взаємодії в системі суб’єктів забезпечення 
національної безпеки і оборони України; 5) 
розробка та реформування комплексу полі-
тичних, економічних, соціальних, воєнних, 
наукових, науково-технічних, інформацій-



209

Íåñòåðåíêî Î.Â. - Ìåòà òà çàâäàííÿ çàáåçïå÷åííÿ íàö³îíàëüíî¿ áåçïåêè...

них, правових, організаційних та інших за-
собів, заходів, форм і методів забезпечення 
національної безпеки і оборони України; 6) 
попередження, виявлення та припинення 
правопорушень, які безпосередньо створю-
ють загрозу життєво важливим інтересам 
України; 7) забезпечення гідного зовнішньо-
політичного позиціонування України у Єв-
ропі та світі.

Література
1. Шершньова З.Є. Стратегічнеуправ-

ління.Підручник. 2-ге вид., перероб. і доп. 
К.: КНЕУ, 2004. 699 с.

2. Ліпкан В.А. Національна безпека 
України: Навчальний посібник. Київ: КНТ, 
2009 576 с.

3. Каримов Д.А. Философскиепроблемы 
права. М., 1972. 318 с.

4. Бэтлер А. Национальныеинтересы, 
национальная и международнаябезопас-
ность. ПОЛИС. 2002. № 4. С.146-158.

5. Ткаченко В.І., Смірнов Є.Б., Астахов 
О.О. Шляхи формування системи забезпе-
чення національної безпеки. Збірник наукових 
праць Харківського університету Повітряних 
Сил. 2015. Вип. 2(43). С.3-8.

6. Середа В.В., Кісіль З.Р., Кісіль Р-В.В. 
Адміністративне право: навчальний посіб-
ник. Львів: ЛьвДУВС, 2014. 520 с.

7. Власюк О.С. Національна безпека 
України: еволюція проблем внутрішньої по-
літики : Вибр. наук. праці. К: НІСД, 2016. 
528 с.

8. Венгер О.М. Цінності та «дерево ці-
лей» публічного адміністрування. URL: http://
www.zgia.zp.ua/gazeta/monodrupradmin_161.
pdf

9. Про національну безпеку Украї-
ни: Закон України від 21 червня 2018 року 
№ 2469-VIII. Відомості Верховної Ради. 2018. 
№ 31. Ст.241.

10. Указ Президента України «Про рі-
шення Ради національної безпеки і оборони 
України від 6 травня 2015 року «Про Стра-
тегію національної безпеки України» від 26 
травня 2015 року № 287/2015. URL: https://
zakon.rada.gov.ua/laws/show/287/2015#Text

11. Указ Президента України «Про рі-
шення Ради національної безпеки і оборо-
ни України від 4 березня 2016 року "Про 

Концепцію розвитку сектору безпеки і обо-
рони України» від 14 березня 2016 року 
№ 92/2016. URL: https://zakon.rada.gov.ua/
laws/show/92/2016#n2

12. Антонов В.О. Конституційно-правові 
засади національної безпеки України: моно-
графія / наук. ред. Ю.С. Шемшученко. Київ: 
ТАЛКОМ, 2017. 576 с.

13. Адміністративне право України. По-
вний курс: підручник / Галунько В., Діхтієв-
ський П., Кузьменко О., Стеценко С. та ін. 
Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2018. 446 с.

SUMMARY 
The article substantiates the importance of 

setting goals and objectives in the fi eld of public 
administration.

Theoretical and legal approaches to determining 
the goals and objectives of national security and 
defense of Ukraine are analyzed and summarized.

The goal of ensuring the national security 
and defense of Ukraine, which is to create all 
necessary conditions for achieving (or restoring) 
and maintaining the state of protection of state 
sovereignty, territorial integrity, democratic 
constitutional order, human and civil rights and 
freedoms, and other national interests of Ukraine 
from real and potential threats, elimination or 
minimization of their destructive impact on the 
spheres of military, foreign policy, state, economic, 
information, environmental security, cyber security 
of Ukraine, etc.

It is emphasized that the achievement of this 
goal involves the implementation of a number of 
tasks to ensure national security and defense of 
Ukraine, namely: 1) formation, monitoring and 
improvement of adequate to today's challenges 
regulatory framework governing national security 
and defense of Ukraine; 2) development and 
implementation of a systematic, consistent and 
sound state policy in the fi eld of national security 
and defense, focused on the effective protection 
of national interests; 3) creation of the optimal 
infrastructure of public administration and the 
system of subjects of national security and defense 
of Ukraine; 4) establishment of management, 
coordination and interaction in the system of subjects 
of national security and defense of Ukraine, and 
other tasks.

Key words: purpose, tasks, provision, national 
security, defense, strategy, concept.
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ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÒÈÂÍÎ-ÏÐÀÂÎÂÅ ÇÀÁÅÇÏÅ×ÅÍÍß 
ÎÖ²ÍÞÂÀÍÍß ÅÔÅÊÒÈÂÍÎÑÒ² Ä²ßËÜÍÎÑÒ² 

ÑÓÄÄ²Â 

У статті зазначено, що у контексті розбу-
дови держави проблема оцінювання діяльності 
працівників органів державної влади завжди 
була актуальною. Це стосується й проблеми оці-
нювання діяльності працівників суду, зважаючи 
на їх функцію здійснення правосуддя та трива-
лий процес реформування системи судоустрою 
України. За результатами аналізу доктриналь-
них підходів до поняття «оцінювання діяль-
ності» установлено, що воно характеризується 
поліваріантністю підходів до його тлумачення 
науковцями, у зв’язку із чим, запропоновано тлу-
мачити дефініцію «оцінювання діяльності», як 
процедуру щодо визначення відповідності вико-
наних конкретним працівником завдань та їх 
якості до попередньо установлених критеріїв 
оцінювання, показників тощо. 
Ключові слова: оцінювання, адміністратив-

но-правове забезпечення, судді, працівники суду, 
ефективність.

 ØÅÂ×ÅÍÊÎ À.Â. - êàíäèäàò þðèäè÷íèõ íàóê, ñóääÿ Êè¿âñüêîãî îêðóæíîãî 
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ÓÄÊ 342.9

У свою чергу, протягом тривалого рефор-
мування системи судоустрою України питан-
ня оцінювання діяльності працівників суду, 
зважаючи на їх функцію здійснення правосуд-
дя, було, та й залишається, чи не найактуаль-
нішим. 
Отже, для того щоб розібратися, як здій-

снюється оцінювання діяльності працівників 
суду, насамперед, вважаємо за доцільне уточ-
нити зміст поняття «оцінювання діяльності» 
та визначити категорії працівників суду.
Так, у теорії державного управління дово-

лі часто використовується поняття «оцінюван-
ня діяльності», яке визначається, як процес 
перевірки належності виконання працівника-
ми роботи, передбаченої вимогами їх посади 
[2, с. 27-28].
Водночас, деякі вчені пропонують визна-

чати оцінювання діяльності як процедуру, за 
допомогою якої виявляється ступінь відповід-
ності якостей працівника, його трудової пове-
дінки, результатів діяльності певним вимогам. 
Зокрема, такої думки дотримується дослідни-
ця В.А. Савченко, яка говорить про оцінюван-
ня діяльності службовців як про процедуру, 
що здійснюється з метою виявлення ступеня 
відповідності професійних, ділових та особис-
тих якостей працівника, кількісних та якісних 
результатів його трудової діяльності визна-
ченим вимогам. У літературі зустрічається 
й таке розуміння оцінювання діяльності, як 
запланована, формалізована характеристика 
трудової діяльності службовців, її ефективнос-
ті та якості. Науковець А.М. Олешко, у свою 
чергу, зазначає, що оцінювання – це довго-

У контексті розбудови нашої держави 
проблема оцінювання діяльності працівників 
органів державної влади завжди була актуаль-
ною. Адже практична реалізація тих чи інших 
функцій держави безпосередньо залежить від 
належного виконання своїх обов’язків кон-
кретними працівниками тих чи інших орга-
нів. Як слушно відмічає С.Е. Зелінський, від 
сумлінної та ефективної роботи цих публіч-
них службовців залежить якість прийнятих 
управлінських рішень, ступінь злагодженості 
роботи органів влади та ефективність їх діяль-
ності, процвітання держави в цілому і, як на-
слідок, високий добробут населення [1, с. 7].
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тривалий та багатогранний процес, який 
складається з послідовних дій для визначен-
ня якості діяльності державних службовців з 
метою удосконалення як професійного рівня 
службовців, так і організації праці в держав-
ному органі влади в цілому. На думку ученого 
В.Я. Малиновського, оцінювання показників 
діяльності державних службовців – це, по-
перше, процес, який складається із система-
тичного збирання та аналізу інформації щодо 
показників діяльності працівників протягом 
тривалого часу та, по-друге, процес перевірки 
належності виконання працівниками роботи, 
передбаченої вимогами їх посади [2, с. 28-29].
Отже, поняття «оцінювання діяльності» 

характеризується поліваріантністю підходів 
до його тлумачення науковцями.
Слід зазначити й те, що в цілому спроби 

запровадити ті чи інші критерії, показни-
ки, моделі оцінювання системи державного 
управління спричиняють низку проблем, що 
стосуються складностей застосування, вимі-
рювання, необґрунтованого спрощення моде-
лей. Крім того, методи та моделі оцінювання 
відрізняються між собою отриманими резуль-
татами, що часто призводить до виникнен-
ня управлінських помилок. Внаслідок цього, 
на сьогодні серед науковців відсутня єдина 
думка щодо методології оцінювання системи 
державного управління загалом. Часто навіть 
висловлюється гіпотеза про неможливість її 
оцінки [3].
Втім, незважаючи на те, що як у вітчиз-

няній, так і в зарубіжній практиці відсутні 
ідеальні методики оцінювання персоналу, 
а науковці і практики нерідко дотримують-
ся протилежних думок щодо доцільності та 
об’єктивності методів оцінювання персоналу, 
ми цілком погоджуємося із підходом А.М. Ко-
лота про те, що відсутність ідеальних методик 
не знижує значущості практики оцінювання 
персоналу, найгірший вид оцінки – це її від-
сутність [4, с. 189].
Отже, на нашу думку «оцінювання діяль-

ності» – це процедура щодо визначення відпо-
відності виконаних конкретним працівником 
завдань та їх якості до попередньо установле-
них критеріїв оцінювання, показників тощо. 
Відповідно встановлення об’єктивних 

критеріїв для оцінювання діяльності, зокрема 
працівників суду є вкрай важливим. 

Таким чином, беручи до уваги викладене, 
вважаємо за доцільне вивчити питання щодо 
оцінювання діяльності таких категорій пра-
цівників суду як:

 судді; 
 державні службовці апарату суду;
 помічники суддів.
Зокрема, розпочнемо з розгляду правової 

регламентації оцінювання суддів.
Так, відповідно до абзацу десятого статті 

131 Конституції України [5], в системі право-
суддя утворюються органи та установи для 
забезпечення добору суддів, прокурорів, їх 
професійної підготовки, оцінювання, розгля-
ду справ щодо їх дисциплінарної відповідаль-
ності, фінансового та організаційного забезпе-
чення судів [5].
Статтею 90 Закону України від 02 червня 

2016 року № 1402-VIII «Про судоустрій і ста-
тус суддів» [6] визначено завдання та порядок 
регулярного оцінювання судді.

Так, регулярне оцінювання судді упродовж 
перебування на посаді проводиться з метою ви-
явлення індивідуальних потреб судді щодо вдо-
сконалення, стимулювання його до підтриман-
ня кваліфікації на належному рівні та професій-
ного зростання (частина перша статті 90) [6].
Регулярне оцінювання судді проводиться:
1) викладачами (тренерами) Національної 

школи суддів України за результатами підго-
товки шляхом заповнення анкети;

2) іншими суддями відповідного суду шля-
хом анкетування;

3) самим суддею шляхом заповнення ан-
кети самооцінки;

4) громадськими об’єднаннями шляхом 
незалежного оцінювання роботи судді в судо-
вих засіданнях.
За результатами кожного тренінгу під час 

підготовки судді викладач (тренер) заповнює 
відносно судді анкету оцінювання, що містить 
оцінку щодо:

 оволодіння суддею знаннями, вміння-
ми, навичками;

 акуратності і своєчасності виконання 
завдань;

 аналітичних здібностей, спроможності 
оцінювати інформацію;

 вміння взаємодіяти з колегами (спро-
можності вести переговори, працювати в ко-
манді, працювати під тиском тощо);
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 комунікаційних навичок (навичок скла-
дення документів, усного мовлення тощо); 

 сильних сторін судді [6].
А також містить рекомендації судді щодо 

напрямів самовдосконалення або проходжен-
ня додаткового навчання. Національна шко-
ла суддів України ознайомлює суддю з анке-
тою не пізніше п’яти днів після закінчення 
відповідного тренінгу. У свою чергу, суддя 
протягом десяти днів після одержання ан-
кети має право надіслати свої заперечення 
щодо результатів оцінювання. В подальшому, 
за результатами розгляду заперечень судді 
викладач (тренер) має право протягом п’яти 
днів заповнити нову анкету оцінювання. Ан-
кета оцінювання роботи судді за результата-
ми кожного тренінгу, заперечення судді щодо 
результатів оцінювання, а також анкета за ре-
зультатами розгляду заперечень включають-
ся до суддівського досьє [6].
Громадські об’єднання мають право орга-

нізовувати незалежне оцінювання роботи суд-
ді у відкритих судових засіданнях. Результати 
такого оцінювання фіксуються в анкеті, що 
містить інформацію про:

 тривалість розгляду справи;
 дотримання суддею правил судочин-

ства і прав учасників процесу;
 культуру спілкування;
 рівень неупередженості судді;
 рівень задоволення поведінкою суд-

ді учасниками процесу, а також зауваження 
щодо ведення процесу та інші відомості. 
У свою чергу, крім того, що основні по-

ложення щодо оцінювання суддей виклада-
чами (тренерами) Національної школи суддів 
України та громадськими об’єднаннями, а 
також критерії такого оцінювання визначе-
но в Законі України від 02 червня 2016 року 
№ 1402-VIII «Про судоустрій і статус суддів», 
також цим законом передбачено затверджен-
ня Вищою кваліфікаційною комісією суддів 
України «Порядку, методології оцінювання 
та самооцінювання судді» [6].
Насамперед, слід розділити окреслені 

вище оцінювання діяльності судді відповідно 
до мети такого оцінювання. 
Зокрема, регулярне оцінювання судді вар-

то здійснювати з метою визначення напрямів 
для підвищення кваліфікації та рівня профе-
сійної діяльності, який мав би мати вплив на 

подальше кар’єрне зростання та оплату пра-
ці. Безумовно, для визначення напрямів під-
вищення кваліфікації судді цілком слушним є 
оцінювання викладачами (тренерами) Націо-
нальної школи суддів України за результата-
ми підготовки шляхом заповнення анкети та 
самооцінювання.
Водночас, що стосується оцінювання рівня 

професійної діяльності, то на нашу думку, до-
цільно об’єднати оцінювання іншими суддями 
з оцінюванням громадськими об’єднаннями 
та розробити чіткі критерії такого оцінюван-
ня, етапи. Оскільки лише аналізуючи відпо-
відні матеріали за результатами діяльності 
конкретного судді можна об’єктивно оцінити 
його професійний рівень.
До основних критеріїв такого оцінювання 

варто віднести: 
 кількість справ (навантаження);
 правову компетенцію (дотримання 

суддею правил судочинства і прав учасників 
процесу, об’єктивність розгляду, аргументо-
ваність підготовки рішень);

 етику та доброчесність.
За результатами розгляду питання оціню-

вання суддів, ми дійшли до таких висновків:
1. Акцентовано, що у контексті розбудо-

ви нашої держави проблема оцінювання ді-
яльності працівників органів державної вла-
ди завжди була актуальною. Це стосується й 
проблеми оцінювання діяльності працівників 
суду, зважаючи на їх функцію здійснення пра-
восуддя та тривалий процес реформування 
системи судоустрою України. 

2. За результатами аналізу доктринальних 
підходів до поняття «оцінювання діяльності» 
установлено, що воно характеризується по-
ліваріантністю підходів до його тлумачення 
науковцями, у зв’язку із чим, запропоновано 
тлумачити дефініцію «оцінювання діяльнос-
ті», як процедуру щодо визначення відповід-
ності виконаних конкретним працівником 
завдань та їх якості до попередньо установле-
них критеріїв оцінювання, показників тощо. 

3. Розглядаючи наукову дискусію щодо 
доцільності встановлення чи не встановлення 
чітких критеріїв оцінювання працівників ор-
ганів державної влади, обґрунтовано, що вста-
новлення таких критеріїв є способом впрова-
дження у складну інтелектуальну діяльність 
суду менеджерського підходу. Оцінювання 
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SUMMARY 
The article states that in the context of state 

building the problem of evaluating the activities 
of public offi cials has always been relevant. This 
also applies to the problem of evaluating the 
activities of court employees, given their function 
of administering justice and the long process of 
reforming the judicial system of Ukraine. According 
to the results of the analysis of doctrinal approaches 
to the concept of "performance appraisal" it is 
established that it is characterized by multivariate 
approaches to its interpretation by scientists, 
therefore, it is proposed to interpret the defi nition 
of "performance appraisal" as a procedure for 
determining to pre-established evaluation criteria, 
indicators, etc.

Key words: evaluation, administrative and 
legal support, judges, court staff, effi ciency.

дозволяє оптимізувати і удосконалити діяль-
ність суддів та інших працівників суду.

5. За результатами аналізу критеріїв оці-
нювання судді, визначених проектом Поряд-
ку і методології регулярного оцінювання та 
самооцінювання судді, установлено, що вони 
є дещо декларативними, а включені до них 
елементи оцінювання подекуди є такими, що 
взагалі не можуть бути застосовані до оціню-
вання діяльності судді, оскільки можуть мати 
суб’єктивний характер, як-от оцінка «уміння 
слухати і чути» чи «використання доброзич-
ливої мови» тощо. 
Запропоновано внести такі зміни до зако-

нодавства:
1) частини першу та другу статті 90 Зако-

ну України «Про судоустрій і статус суддів» ви-
класти у такій редакції:

«1. Регулярне оцінювання судді упродовж 
перебування на посаді проводиться з метою 
визначення напрямів підвищення кваліфіка-
ції судді та рівня професійної діяльності.

2. Регулярне оцінювання судді проводить-
ся:

1) викладачами (тренерами) Національної 
школи суддів України за результатами підго-
товки шляхом заповнення анкети та самооці-
нювання – для визначення напрямів підви-
щення кваліфікації судді;

2) іншими суддями відповідного суду ра-
зом із громадськими об’єднаннями.
Основними критеріями такого оцінюван-

ня є: 
 кількість справ (навантаження);
 правова компетенція (дотримання суд-

дею правил судочинства і прав учасників про-
цесу, об’єктивність розгляду, аргументова-
ність підготовки рішень);

 етика та доброчесність.».
2) частину першу статті 91 Закону України 

«Про судоустрій і статус суддів» викласти у та-
кій редакції:

«1. Результати регулярного оцінювання 
мають значення для подальшого кар’єрного 
зростання та рівня оплати праці.».
Також наголошено на необхідності розро-

блення чітких критеріїв регулярного оціню-
вання, його етапів.
Акцентовано, що лише аналізуючи від-

повідні матеріали за результатами діяльності 

конкретного судді можна об’єктивно оцінити 
його професійний рівень.
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ÔÀÊÒÎÐ ÏÑÈÕÎËÎÃ²×ÍÎÃÎ ÂÏËÈÂÓ 
ÏÐÈÑÓÒÍÎÑÒ² ÏÅÂÍÎ¯ ÎÑÎÁÈ Ï²Ä ×ÀÑ 
ÎÄÍÎ×ÀÑÍÎÃÎ ÄÎÏÈÒÓ Ê²ËÜÊÎÕ ÂÆÅ 

ÄÎÏÈÒÀÍÈÕ ÎÑ²Á 

На основі аналізу соціально-психологічних 
джерел і слідчої практики визначені основні ме-
ханізми взаємного психологічного впливу учасни-
ків одночасного допиту кількох вже допитаних 
осіб в контексті досягнення мети даної слідчої 
дії. Сформульовані положення, які істотно 
впливають на прийняття рішення щодо прове-
дення одночасного допиту, його підготовку і по-
рядок проведення. Відзначається, що з’ясування 
причин розбіжностей в показаннях кількох вже 
допитаних осіб ґрунтується на використанні 
ефекту присутності під час допиту недобросо-
вісного учасника одного або кількох добросовісних 
учасників. Підкреслюється, що добросовісні учас-
ники можуть здійснювати психологічний вплив 
на нещирого учасника, використовуючи наведені 
психологічні механізми.
Ключові слова: допит, очна ставка, істотні 

розбіжності, неправдиві показання, психологіч-
ний вплив.

 ËÓÖÅÍÊÎ Ë³ä³ÿ Àíàòîë³¿âíà - àñï³ðàíò Â³äêðèòîãî ì³æíàðîäíîãî 
óí³âåðñèòåòó ðîçâèòêó ëþäèíè «Óêðà¿íà»
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чу дію (очну ставку) і при відмові особи від 
давання свідчень на первинному допиті [1, 
с. 154], що кардинально суперечить сутності 
і завданню одночасного допиту кількох вже 
допитах осіб. 

В криміналістичній літературі цій про-
блемі приділялася значна увага на протязі 
багатьох років в контексті проведення очної 
ставки (Давлетов А.К., Соловйов А.Б., Ко-
марков В. С., Бахарєв Н. В., Єникєєв, М. И., 
Кригер А.Е., Алексєєв О.О. Биков В.А. Ко-
новалова В. О., Шепітько В. Ю. та ін.). Але 
після істотного оновлення правового регу-
лювання цієї слідчої дії в українському кри-
мінальному процесуальному законодавстві 
(ч. 9 ст. 224 КПК України) дана проблема 
потребує відповідного переосмислення. Зо-
крема, це стосується дослідження впливу на 
усунення розбіжностей в показаннях факто-
ру присутності певної особи під час одночас-
ного допиту кількох вже допитаних осіб, що 
складає мету даної статті.

Виклад основного матеріалу
В зазначеному контексті на порядку 

денному стоїть визначення чинників, які 
впливають на рішення щодо проведення 
вказаної слідчої дії. Уявляється, що її сут-
ність полягає у використанні впливу при-
сутності однієї допитуваної особи на іншу 
допитувану особу з метою усунення істотних 
розбіжностей в їх показаннях. Для цього 
потрібно спочатку встановити причини цих 
розбіжностей, які можуть бути викликані як 
помилковим сприйняттям певної особи під 

Постановка проблеми
Виявлення під час досудового розсліду-

вання розбіжностей в показаннях кількох 
вже допитаних осіб ставить перед слідчим 
завдання встановлення причин цих роз-
біжностей та їх усунення. Але, як показує 
вивчення слідчо-судової практики, нерідко 
слідчими ставиться зовсім інше завдання, 
яке полягає в підтвердженні (закріпленні) 
раніше наданих показань навіть при відсут-
ності суперечностей в показаннях раніше 
допитаних учасників кримінального прова-
дження. Більше того, як відзначають окремі 
автори, слідчі нерідко проводять дану слід-
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впливом суб’єктивних та об’єктивних чин-
ників, так і свідомим перекручуванням ві-
домостей, тобто неправдивістю особи. При 
встановленні ознак неправдивості показань 
логічним є тактичне завдання схилення осо-
би до відмови від зайнятої позиції і надан-
ня правдивих показань [див., наприклад, 2, 
с. 132-134; 3, с. 34-37]. Як видається, слідчий 
може вирішити це завдання двома шляха-
ми. 

Перший шлях полягає у повідомленні 
особі на повторному допиті про її неправди-
вість та пред’явленням (оголошенням) дока-
зів, отриманих з інших джерел. При цьому 
слідчий здійснює особистий психологічний 
вплив на особу, використовуючи всі закон-
ні прийоми, які є в його розпорядженні в 
даній ситуації (нагадування потерпілому і 
свідку про кримінальну відповідальність за 
завідомо неправдиві показання, апелюван-
ня до моральних якостей і доброчесності 
особи, повідомлення про причини давання 
неправдивих показань та їх нейтралізація 
тощо). Другий шлях полягає у підготовці і 
проведенні одночасного допиту кількох вже 
допитаних осіб, в показаннях яких виявлені 
розбіжності (очної ставки). Його проведення 
має на меті використання для впливу на не-
добросовісну особу фактору присутності на 
допиті іншої особи, яка вже надала правдиві 
показання. Фактор присутності своєрідного 
опонента допитуваної особи (іншого співу-
часника кримінального правопорушення 
або його очевидця) ускладнює дачу не-
правдивих свідчень з боку недобросовісної 
особи, створює обстановку психологічного 
дискомфорту для того, хто навмисно обрав 
позицію заперечування і дезорієнтації слід-
чого і в подальшому суду. Для розуміння 
сутності такого одночасного допиту психо-
логічний аспект впливу присутності однієї 
допитуваної особи на іншу допитувану осо-
бу має велике значення і потребує окремого 
аналізу.

В соціальній психології проблема впли-
ву однієї людини на іншу розглядається че-
рез призму концепції психології міжособис-
тісного впливу [4; 5; 6; 7]. Під міжособистіс-
ним впливом розуміється процес і результат 
зміни одним індивідом поведінки іншої лю-
дини, її установок, намірів, уявлень, оцінок 

тощо. Психологи вирізняють спрямований 
і неспрямований вплив. При спрямовано-
му впливові суб’єкт ставить перед собою 
завдання досягти певного результату від 
об’єкта впливу, що проявляється, як прави-
ло, у переконанні і навіюванні. В другому ж 
випадку подібне завдання не ставиться, але 
ефект впливу має місце і проявляється у дії 
зараження та наслідування [7, с. 521]. В ра-
курсі проведення допиту йдеться, звичайно, 
про спрямований вплив.

Засоби психологічного впливу досить 
різноманітні і включають широкий спектр 
різного роду конкретних засобів, що засто-
совуються в певних сферах суспільної прак-
тики [8, с. 109-205]. Що стосується проведен-
ня одночасного допиту кількох вже допита-
них осіб під час досудового розслідування, 
то тут з усього спектру засобів психологічно-
го впливу можуть використовуватися тільки 
деякі з них. 

По-перше, це так званий «індивідуаль-
но-специфічний вплив» та «функціонально-
рольовий вплив», які полягають у викорис-
танні для здійснення впливу на недобро-
совісного учасника кримінального прова-
дження, який дав неправдиві показання, ав-
торитетного для нього добросовісного учас-
ника. Тобто засобом психологічного впливу 
виступають особистісні риси і властивості 
добросовісного учасника очної ставки, який 
добре знайомий неправдивій особі і шано-
ваний нею з-за його певних рольових функ-
цій. Тільки сама присутність на допиті такої 
людини справляє сильний вплив на неправ-
диву особу. Йдеться про те, що люди під 
час взаємного спілкування беруть до уваги 
передусім відповідність своїх та чужих дій і 
вчинків певним нормам і правилам, регла-
ментованим рольовою розстановкою сил [7, 
с. 531]. Тобто допит недобросовісного свідка 
чи потерпілого в присутності авторитетної 
для них людини, яка дала показання стосов-
но певних обставин кримінального право-
порушення, є потужним засобом психоло-
гічного впливу і схилення недобросовісного 
учасника до відмови від зайнятої хибної по-
зиції і надання правдивих показань.

По-друге, під час одночасного допиту 
кількох вже допитаних осіб використовуєть-
ся мовний (вербальний) спосіб психологіч-



Äèñêóñ³¿, îáãîâîðåííÿ, àêòóàëüíî

216Ïðàâî.ua ¹ 3, 2018

ного впливу, який включає в себе такі груп 
прийомів як інформування, навіювання і 
переконання та інші. Як відзначають пси-
хологи, особливо важливе значення знання 
законів і практичних методів організації 
психологічного впливу набуває в тих сфе-
рах діяльності, де провідне місце має процес 
міжособистісного спілкування [9, с. 41]. Ця 
роль підсилюється, якщо присутні кілька 
слухачів, які вільно або мимоволі демонстру-
ють свої емоції, створюючи тим самим пере-
думови для емоційного зараження інших 
учасників взаємодії [8, с. 141-143]. Це досить 
важливий психологічний аспект впливу 
присутності кількох осіб, адже відповідно ч. 
9 ст. 224 КПК України під час повторного 
одночасного допиту кількість допитуваних 
осіб не обмежується. Окрім того їм надаєть-
ся право ставити одна одній запитання, що 
стосуються предмета допиту. 

В цьому аспекті важливим видається 
концепція соціально-психологічних меха-
нізмів впливу, які включають в себе, зо-
крема, приклад і наслідування, психічне 
зараження, навіювання, переконування, ви-
сунення вимог, санкціонування, маніпулю-
вання [5, с. 97-129].

Приклад і наслідування – це механізм 
впливу людини на людину, який базується 
на законі поведінки людей, який полягає в 
пристосуванні, повторенні суб’єктом певної 
лінії поведінки (всі соціальні явища розгля-
даються як такі, що мають наслідувальний 
характер). З цим пов’язується уявлення 
про соціального лідера – особи, яка володіє 
таким набором особистісних рис, що подо-
бається представникам певної соціальної 
групи. Лідер – це людина, яку визнають 
взірцевою, вважають для себе прикладом, 
поведінку якої наслідують і слідом за якою 
ідуть. З цих позицій соціальні конфлікти 
(в т.ч. кримінальні правопорушення) в сус-
пільстві пояснюються протиріччями між 
можливими напрямами наслідування. На-
слідування прикладу поведінки на різних 
етапах формування і розвитку особистості, в 
різних соціальних групах і в різних ситуаці-
ях соціальної взаємодії має свою специфіку. 
Бажання наслідувати може бути викликано 
не тільки позитивним прикладом, але й не-
гативним, наприклад, протиправною пове-

дінкою (особливо в середовищі неповноліт-
ніх).

Видається, що механізм прикладу і на-
слідування повинен враховуватися в такти-
ці проведення одночасного допиту раніше 
допитаних осіб, а саме в аспекті їхнього вза-
ємного впливу з урахування особистісних 
рис учасників.

Психічне зараження – це певне психо-
логічне інфікування, що означає більш чи 
менш усвідомлюваний і цілеспрямований 
вплив на психічну сферу людини з метою 
її введення в певний психологічний стан з 
відповідними настроями, думками, пере-
живаннями тощо. Передається зараження 
через мовні й немовні засоби спілкування: 
міміку, жести тощо. Дієвість сили психічної 
заразливості полягає у прямій залежності 
від глибини та яскравості емоційних збу-
джень, що надходять від джерела впливу. 
Спостерігаючи схожу поведінку, схожі емо-
ції в інших, людина відчуває себе психоло-
гічно належною до групи, що може викли-
кати почуття захищеності, гармонійності у 
стосунках з оточенням, а от же, бажання і 
далі емоційно синхронізуватися з ним [10, 
с. 165-166]. В цьому аспекті великого значен-
ня набуває атмосфера довіри між суб’єктами 
спілкування. Відзначається та обставина, 
що психічне зараження характерне для си-
туацій, коли людина знаходиться в певній 
групі. Зараження здійснюється шляхом пе-
редання від однієї людини чи групи людей 
іншим людям психічного стану чи настрою, 
наділеного великим емоційним зарядом. Ці 
положення потрібно враховувати під час 
кримінального провадження, зокрема для 
розуміння причин надання неправдивих 
показань під впливом членів організованої 
злочинної групи та їх пособників. 

Навіювання – це такий вплив на психіку 
людини, який пов’язаний з необмеженою 
довірою до джерела інформації, що надхо-
дить (а відтак і до суб’єкта, який її повідо-
мляє). Основою результативності навіюван-
ня виступає довіра, а джерелом навіювання 
можуть бути знайомі або навіть незнайомі 
люди. В. М. Бехтерєв писав свого часу, що 
навіювання діє, не вимагаючи взагалі жод-
них доказів і не потребуючи логіки. Воно зо-
рієнтоване на готовність людини сприйня-
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ти наказ, розпорядження чи просто пораду 
і відповідно до них діяти [11, с.18]. Сила на-
віювання залежить від стосунків між особа-
ми, які взаємодіють (авторитетність, довіра, 
залежність тощо). Суттєвим фактором, який 
забезпечує ефективність навіювання, ви-
ступає уміння і навички, вольові якості осо-
би – джерела впливу, її статус та авторитет, 
категоричність тону, впевнені манери тощо. 
За змістом та кінцевим результатом такого 
психологічного впливу вирізняється як по-
зитивне, так і негативне навіювання. Як по-
зитивний (етичний чинник) навіювання за-
стосовується у багатьох сферах соціальних 
відносин. В той же час метою навіювання 
може бути й негативний вплив, з метою ма-
ніпуляції свідомістю індивіда чи групи осіб. 
З негативним впливом пов’язано поняття 
конформності, під яким розуміється піддат-
ливість людини реальному або уявлюваному 
тискові групи (проявляється в зміні її пове-
дінки й установок стосовно позиції більшос-
ті, яку вона початку не поділяла) [12, с. 219].

Переконування – це метод свідомого та 
організованого впливу на психіку особи 
шляхом звернення до її критичного мис-
лення. Переконування, реалізуючись під 
час комунікаційної взаємодії кількох осіб, 
забезпечує сприйняття і включення нових 
відомостей у систему поглядів окремого її 
учасника. Цей метод психологічного впливу 
ґрунтується на свідомому ставленні особи до 
інформації, яка їй повідомляється, на її ана-
лізі та оцінці. Ефективність переконування 
також залежить від авторитетності і май-
стерності його суб’єкта. Потрібно мати на 
увазі, що особливості та результати взаємо-
дії між людьми значний мірою залежать від 
того, як вони сприймають, розуміють, від-
творюють та інтерпретують поведінку одне 
одного, оцінюють можливості інших учас-
ників спілкування та власні. Вважається, що 
найбільш сприятливими умовами для пере-
конування є суперечка, зокрема групова по-
леміка. Це обумовлено тим, що сформована 
в процесі полеміки думка (оцінка інформа-
ції) є набагато глибшою, ніж та, що виникає 
під час пасивного сприймання інформації.

Висунення вимог – це своєрідна фор-
ма впливу, психологічним наслідком якої 
є усвідомлення суб’єктом, на якого впли-

вають, необхідності діяти певним чином, 
якщо він хоче досягти якоїсь своєї мети. Ви-
знання такої необхідності перетворює вимо-
гу на внутрішній обов’язок. Якщо у випад-
ку переконування суб’єкт впливу пропонує 
об’єктові аргументи на користь істинності та 
значущості (бажаності) для останнього того, 
що пропонується, то у випадку висунення 
вимог суб’єкт повинен довести об’єктові їх 
обов’язковість, об’єктивну необхідність. 

Це положення чи не найбільш з наведе-
них раніше віддзеркалює психологічний ас-
пект впливу присутності однієї допитуваної 
особи на іншу допитувану особу, адже під 
час допитів потерпілих і свідків останні ма-
ють обов’язок давати правдиві показання. 
Потерпілий зобов’язаний не перешкоджа-
ти встановленню обставин вчинення кри-
мінального правопорушення (п. 2 ч.1 ст. 57 
КПК України), а свідок зобов’язаний давати 
правдиві показання під час досудового роз-
слідування та судового розгляду (п. 2 ч. 2 ст. 
66 КПК України). Відтак висунення вимоги 
говорити правду виступає дієвим психоло-
гічним важелем спонукання до правдивості 
і, відповідно, тактичним засобом досягнен-
ня мети при проведенні одночасного допи-
ту кількох раніше вже допитаних осіб. При-
чому, цей важіль може застосовуватися не 
тільки особисто слідчим, але й іншими учас-
никами такого допиту, їх захисниками чи 
представниками, яким надається право ста-
вити одна одній запитання, що стосуються 
предмета допиту (ч. 9 ст. 224 КПК України).

Санкціонування – це спосіб впливу, який 
тісно пов’язаний з висуненням вимог, є його 
логічним продовженням і полягає в попе-
редженні особи про негативні наслідки у ви-
падку ухилення її від виконання висунутих 
вимог. Механізм санкціонування поклика-
ний обслуговувати й забезпечувати здебіль-
шого нормативний бік стосунків. 

Така форма соціально-психологічного 
впливу обумовлена тією обставиною, що у 
суспільстві багато його членів намагаються 
уникати виконання своїх обов’язків (покла-
дених на них чи добровільно взятих). До 
використання механізму санкціонування 
звертаються, як правило, тоді, коли були 
вже вичерпані можливості інших механіз-
мів. Поширеними є ситуації, коли ні вмов-
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ляння чи переконування, ані навіювання, 
ані навіть висунення вимог не дають належ-
ного ефекту. Людина, яка ще вчора обіцяла 
дотримуватися домовленостей, у найвідпо-
відальніший момент раптово відмовляється 
від них. Як правило, у подібних ситуаціях 
інша сторона вдається до санкцій – адміні-
стративних, дисциплінарних, юридичних, 
політичних або ж морально-психологічних. 
Тобто соціально-психологічний механізм 
санкціонування використовується в ситуації 
конфлікту [5, с. 129-130], а саме конфліктна 
ситуація є притаманною для проведення 
одночасного допиту кількох раніше вже до-
питаних осіб, оскільки в їх показаннях були 
виявлені розбіжності. 

Маніпулювання – це вид психологічного 
впливу, вправне використання якого при-
зводить до прихованого викликання в іншої 
людини намірів, що не збігаються з її ак-
туально існуючими бажаннями [12, с. 240]. 
Взагалі маніпуляцію розглядають як акт 
впливу на людей або спритного керування 
ними із прихованим зневажливим підтек-
стом. Тобто маніпуляція переважно визна-
чається як негативний інформаційно-психо-
логічний вплив на особистість, її уявлення, 
емоційно-вольову сферу, на групову і масову 
свідомість, як інструмент психологічного 
тиску з метою явного чи прихованого спону-
кання індивідуальних і соціальних суб’єктів 
до дій в інтересах окремих осіб, груп чи 
організацій, що здійснюють цей вплив [13, 
с. 140-141]. 

Необхідність розгляду змісту маніпу-
ляції в контексті проведення одночасного 
допиту кількох раніше вже допитаних осіб 
обумовлена тією обставиною, що неправди-
вий учасник допиту також здійснює психо-
логічний вплив на інших його учасників. І в 
цьому сенсі використанням ним засобів ма-
ніпуляції (якщо це досвідчена людина) по-
винно прийматися до уваги при прийнятті 
рішення щодо проведення одночасного до-
питу за участі такої особи. Наприклад, про-
блематичним і ризикованим буде рішення 
про проведення одночасного допиту – очної 
ставки між підозрюваним, який є психо-
логічно сильною особистістю (наприклад, 
лідер організованої злочинної групи), і під-
озрюваним, який дав правдиві показання 

(почав співробітничати зі слідством), але є 
психологічно слабкішим. 

Висновок
Підсумовуючи викладене, можна зроби-

ти висновок, що з’ясування причин розбіж-
ностей в показаннях кількох вже допитаних 
осіб ґрунтується на використанні ефекту 
присутності під час допиту недобросовісно-
го (нещирого) учасника одного або кількох 
добросовісних учасників. Передбачається, 
що добросовісні учасники здійснять пси-
хологічний вплив на нещирого учасника, 
використовуючи вказані психологічні ме-
ханізми. Але враховуючи ту обставину, що 
під час такого допиту відбувається взаємний 
психологічний вплив учасників потрібно 
враховувати особистісні риси людей, які за-
лучаються до проведення допиту і можливі 
негативні наслідки.
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SUMMARY 
Based on the analysis of socio-psychological 

sources and investigative practice, the main 
mechanisms of mutual psychological infl uence 
of participants in the simultaneous interrogation 
of several interrogated persons in the context of 
achieving the goal of this investigative action are 
identifi ed. Provisions have been formulated that 
signifi cantly infl uence the decision to conduct a 
simultaneous interrogation, its preparation and 
procedure. It is noted that fi nding out the reasons 
for discrepancies in the testimony of several already 
interrogated persons is based on the use of the 
effect of the presence during the interrogation 
of an unscrupulous participant of one or more 
conscientious participants. It is emphasized that 
bona fi de participants can exert psychological 
infl uence on an insincere participant using the 
above psychological mechanisms.

Key words: interrogation, face-to-face 
rate, signifi cant discrepancies, false testimony, 
psychological infl uence.
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ÏÐÎÁËÅÌÈ ÊËÀÑÈÔ²ÊÀÖ²¯ ÃÐÎÌÀÄÑÜÊÎÃÎ 
ÊÎÍÒÐÎËÞ ÇÀ Ä²ßËÜÍ²ÑÒÞ ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÎ¯ 

ÏÎË²Ö²¯

Проаналізовано підходи вчених до класи-
фікації загально юридичної категорії «контр-
олю». Представлено основні наукові погляди 
щодо видів громадського контролю за діяльніс-
тю органів державної влади. Сформовано та 
представлено новий концептуальний підхід до 
проблеми класифікації громадського контр-
олю за діяльністю поліції та виділено основні 
різновиди цього контролю, а саме: 1) контр-
оль з боку громадян, іноземців та осіб без гро-
мадянства; 2) контроль з боку громадських 
об’єднань; 3) контроль спеціалізованих гро-
мадських суб’єктів; 4) внутрішньовідомчий 
громадський контроль.
Ключові слова: контроль, громадський 

контроль, Національна поліція, громадський 
контроль за діяльністю поліції.

 ÂÀÑÈËÅÍÊÎ Â³êòîð Ìèõàéëîâè÷ - êàíäèäàò þðèäè÷íèõ íàóê, äîöåíò? 
çàñòóïíèê äåê àíà ôàêóëüòåòó ¹ 5 Õàðê³âñüêîãî íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó 
âíóòð³øí³õ ñïðàâ 

ÓÄÊ 342.98(477)

досягнень якої є створення Національної 
поліції. 
Відповідно до Закону України «Про 

Національну поліцію» від 02.07.2015 №580-
VIII, поліція – це центральний орган ви-
конавчої влади, який служить суспільству 
шляхом забезпечення охорони прав і сво-
бод людини, протидії злочинності, під-
тримання публічної безпеки і порядку. За-
вдання поліції, в першу чергу, полягають у 
наданні поліцейських послуг за декількома 
сферами: 1) забезпечення публічної безпе-
ки і порядку; 2) охорона прав і свобод лю-
дини, а також інтересів суспільства і держа-
ви; 3) протидія злочинності; 4) надання в 
межах, визначених законом, послуг з допо-
моги особам, які з особистих, економічних, 
соціальних причин або внаслідок надзви-
чайних ситуацій потребують такої допомо-
ги [1].
Тож, поліція – це не просто новостворе-

ний орган державної влади, на який покла-
даються правоохоронні функції, а, в першу 
чергу, новий, принципово відмінний по-
гляд на побудову поліцейського сектору 
країни, який передбачає вектору діяльнос-
ті з карального на сервісний. 
Саме слово «сервіс» означає обслуго-

вування населення, забезпечення його 
побутових потреб [2]. Через це однією з 
головних умов реформування правоохо-
ронної сфери є якомога ширше залучення 
населення у справи, пов’язані із наданням 
державою соціальних послуг. Наприклад, 
стаття 10 Закону України «Про Націо-

Постановка проблеми
На зламі тисячоліть наша держава об-

рала шлях розвитку відповідно до євро-
пейських цінностей, які мають замінити 
багаторічне панування радянської ідео-
логії, що визначала вектор управління 
країною, а також національні усвідомлен-
ня про «правильне» соціалістичне життя. 
Хибність подібного орієнтиру розвитку 
України породила багато громіздких, не-
ефективних і подекуди загрозливих для 
нації інститутів влади. Більшість з них 
було сконцентровано у правоохоронно-
му секторі. Через це, починаючи з 2014 
року на території України розпочато ши-
року реформаційну діяльність всіх рівнів 
та елементів державної влади, одним із 
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нальну поліцію» від 02.07.2015 №580-VIII 
проголошує, що діяльність Національної 
поліції здійснюється в тісній співпраці та 
взаємодії з населенням, територіальними 
громадами та громадськими об’єднаннями 
на засадах партнерства і спрямована на за-
доволення їхніх потреб. З метою визначен-
ня причин та/або умов учинення правопо-
рушень планування службової діяльності 
органів і підрозділів поліції здійснюється з 
урахуванням специфіки регіону та проблем 
територіальних громад [1]. Відповідно до 
цього принципу, поліція не просто залучає 
громадськість у своїй діяльності, але й ви-
значає напрями та цілі своєї роботи узго-
джено із суспільством. Цей аспект також 
має іншу сторону, що виражено у можли-
вості громадськості контролювати роботу 
поліції. Громадський контроль є особли-
вим, демократично-орієнтованим важелем 
забезпечення законності діяльності поліції. 
У сучасному Законі Україні «Про Націо-
нальну поліцію» від 02.07.2015 №580-VIII 
громадському контролю виділено окремий 
Розділ VIII, де зазначено механізм реаліза-
ції даного контролю, а також різні шляхи 
та форми його здійснення. 

Стан дослідження
Проведене у статті дослідження базу-

ється на роботах науковців, які розгляда-
ли проблематику класифікації контролю в 
праві загалом, а також громадського контр-
олю за діяльністю органів влади безпосе-
редньо, а саме: О.С. Передерія, Є.І. Гри-
горенка, В.К. Колпакова, О.Л. Соколенко, 
В.В. Ладиченко, О.В. Щербини, З.С. Гла-
дуна, Л.Р. Наливайко, А.Ф. Орєшкова, 
Р.В. Миронюк та інших.

Мета і завдання дослідження
Мета статті полягає у аналізі та теорети-

ко-правовій розробці проблем класифікації 
громадського контролю за діяльністю Наці-
ональної поліції. Окреслена мета визначає 
необхідність виконання завдань щодо: ана-
лізу класифікаційних підходів до категорії 
«контроль» у праві в цілому; дослідження 
класифікацій громадського контролю за ді-
яльністю органів державної влади. 

Наукова новизна дослідження
Наукова новизна статті полягає в тому, 

що це перша робота в рамках якої зосеред-
жено увагу на проблемі класифікації видів 
громадського контролю за діяльністю На-
ціональної поліції, а також наведено з при-
воду цього власну наукову концепцію.

Виклад основного матеріалу
Громадський контролю за своєю сут-

ністю є збірним поняттям, яке може вира-
жатись у різноманітному наборі юридично 
значимої та дозволеної з точки зору норма-
тивної бази діяльності. В межах останньої 
виникають специфічні правовідносини, що 
об’єднують в собі різних суб’єктів. На наш 
погляд, зазначений аспект, а також осо-
бливий підхід законодавця до виділення 
у нормативних положеннях громадського 
контролю, як окремого інституційного яви-
ща, дає підстави говорити про наявність 
проблематики його класифікації.
Необхідно зауважити, що безпосеред-

ньо явище класифікації, не тільки у контек-
сті громадського контролю за діяльністю 
поліції, а й у всій науковій площині загалом 
має багато важливих та цікавих моментів, 
необхідних до розкриття у межах нашого 
дослідження. Так, поняття «класифікація» 
походить від латинського «classis» - розряд, 
клас. Латинський корінь визначає «квінте-
сенцію» цього поняття, його найістотніше, 
найсуттєвіше значення: поділ предметів 
певної сукупності за спільними ознаками з 
утворенням системи класів цієї сукупності. 
Отже, під класифікацією розуміють систе-
му підпорядкованих деякій ознаці понять 
(класів) у певній галузі знань або діяльнос-
ті людини, використовувану як засіб для 
встановлення взаємозв’язків між цими по-
няттями (класами). Будуючи таку систему 
підпорядкованих понять, використовують 
певні спільні ознаки, притаманні цим по-
няттям. Вони називаються ознаками кла-
сифікації і відіграють вирішальну роль в 
отриманні результату класифікації. Роз-
різняють натуральну класифікацію, коли 
за ознаку класифікації беруть істотні озна-
ки понять, що класифікуються (скажімо, 
класифікація за об’єктами страхування), і 
штучну класифікацію, коли для неї вико-
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ристовуються несуттєві ознаки (наприклад, 
класифікація в алфавітному порядку) [3]. 
На думку А.Р. Белкіна класифікація – це 
особливий випадок застосування логічної 
операції поділу обсягу поняття відповідно 
до ознак, властивих об’єктам пізнання пев-
ного роду, що відрізняють їх від об’єктів 
(предметів, явищ) іншого роду. Ознаки, за 
якими здійснюється класифікація, мають 
бути істотними, стійкими і зрозумілими. Це 
допомагає встановити сутність об’єктів, чіт-
ко їх розмежовувати, водночас виявляти їх 
властивості, зв’язки і залежності, що є між 
ними, а також між структурними елемен-
тами об’єктів. Як логічний засіб пізнання, 
класифікація властива різним галузям на-
укового знання, у тому числі й криміналіс-
тиці [4, с. 9–10; 5, с.41].
А.О. Семенівна та В.К. Бабаєв дослі-

джуючи зміст класифікації, наголошують, 
що це один з самих розповсюджених при-
йомів юридичної техніки, що використо-
вують вчені-юристи в цілях встановлення 
істини при дослідженні правових явищ, рі-
шень тихий чи інших наукових завдань [6, 
с.85]. Класифікація – категорія, що відби-
ває очевидне і зрозуміле кожному і в той 
же час надзвичайно насичена, неодноз-
начна. З цих причин теоретичні основи 
класифікації досі недостатньо вивчені як у 
філософському (гносеологічному і методо-
логічному), так і у вужчому, практичному 
плані – стосовно окремих галузей знань, у 
тому числі стосовно теорії права. Пробле-
ма класифікації складна і багатогранна і 
може розглядатися в різних аспектах (еко-
номічному, філософському, юридичному). 
Тому виправдано і доцільне її комплексне 
вивчення. Особливо гостро проблема побу-
дови і використання класифікації встала в 
період сучасної науково-технічної револю-
ції, що привела до інформаційного вибуху. 
Велика кількість і погана впорядкованість 
нових понять і термінів, друкарських і нео-
публікованих матеріалів утрудняють по-
шук і використання потрібних даних, що 
викликає інформаційний дефіцит, що галь-
мує громадський прогрес. В зв’язку з цим 
розробка оптимальної класифікації стає од-
ним з найважливіших завдань [7, с.269; 8, 
с.19].

Виходячи з вищевикладеного, класи-
фікація являє собою особливий метод на-
укового дослідження явищ, процесів, ме-
ханізмів, або інших об’єктів. Цей метод 
включає в себе аналіз, направлений не на 
встановлення специфіки та базових ознак 
аналізованого об’єкту, а на розгляд остан-
нього в множині інших тотожних або схо-
жих за змістом об’єктів, визначення їх 
взаємозв’язку, взаємного розташування 
у просторі, значення і таке інше. З-поміж 
іншого класифікаційний науковий метод 
може використовуватись задля аналізу час-
тин цілого, тобто, елементів чогось для до-
сягнення вищевказаних цілей. 
Багато вчених розглядають проблема-

тику класифікації контролю комплексно, 
визначаючи одразу декілька критеріїв 
розподілу даного явища на структурні 
елементи. Наприклад, В.К. Колпаков та 
О.Л. Соколенко на підставі всебічного 
аналізу юридичної літератури вказують, 
що найчастіше пропонують такі класи-
фікації контролю: 1) залежно від місця 
суб’єкта (що здійснює контроль) в системі 
державного управління: контроль з боку 
органів законодавчої влади; контроль з 
боку Президента та його апарату; контр-
оль з боку Кабінету Міністрів України; 
контроль з боку органів центральної ви-
конавчої влади; контроль з боку місцевих 
органів, органів державної виконавчої 
влади; контроль з боку органів судової 
влади; контроль з боку органів місцево-
го самоврядування; контроль з боку гро-
мадськості; 2) залежно від належності 
суб’єкта до державних або громадських 
структур виділяють: державний контр-
оль; громадський контроль; 3) залежно 
від адміністративно-правової компетенції 
суб’єкта виділяють: загальний контроль; 
відомчий контроль; над відомчий контр-
оль; 4) залежно від управлінської стадії, 
на якій здійснюється контроль, виділя-
ють: попереджувальний контроль, по-
точний контроль, наступний контроль; 
5) залежно від спрямованості контролю 
виділяють: зовнішній контроль; внутріш-
ній контроль; 6) залежно від призначення 
контролю виділяють: загальний, що охо-
плює всі сторони діяльності суб’єкта, що 
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контролюється; цільовий контроль окре-
мого напряму роботи [9, с. 664;10, с.67].
Однак, наведені теоретичні позиції 

є не єдиними у науковій площині. Так, 
О. Андрійко обстоює позицію про те, що 
контроль варто поділяти на види за таки-
ми критеріями (ознаками): характером і 
обсягом контрольних повноважень (за-
гальний та спеціальний контроль); часом 
проведення контролю (попередній, поточ-
ний, наступний); характером організацій-
них зв’язків суб’єкта контролю з підконтр-
ольним об’єктом (зовнішній і внутрішній); 
суб’єктами, що здійснюють контроль (вну-
трішній адміністративний контроль, пре-
зидентський контроль, парламентський 
контроль, контроль з боку органів судової 
влади, прокурорський нагляд) [11; 12, с. 
87].
Необхідно також звернути увагу на 

підходи вчених, присвячених класифікації 
саме громадського контролю в його осно-
вному, класичному вигляді, як одного з 
ключових важелів демократичного впливу 
суспільства на органи влади та державу в 
цілому. Наприклад, В.В. Ладиченко в сво-
їй дисертації пропонує наступну класифі-
кацію громадського контролю за роботою 
владних відомств: всенародне голосування 
і місцеві референдуми; використання гро-
мадянами всього комплексу політичних 
прав і свобод (свобода слова, друку, мітин-
гів і так далі); звернення, заяви, скарги, 
петиції громадян на адресу органів влади; 
проведення походів, пікетувань, маніфес-
тацій; громадське обговорення проектів 
законів, підзаконних актів, участь громад-
ськості в ухваленні нормативних актів; 
звіти депутатів і державних органів перед 
громадянами; здійснення контролю через 
погоджувальні органи при парламенті; 
використовування організаційно-право-
вих гарантій забезпечення прав і свобод 
людини; оскарження до суду неправомір-
них дій органів влади і державних служ-
бовців; громадські ініціативи і акти гро-
мадянської непокори, використання пра-
ва на створення громадських об’єднань з 
метою здійснення громадянського контр-
олю в тій або іншій сфері суспільних від-
носин [13, с. 26].

Серед наукових думок вчених можна 
знайти ще більш нетипові, оригіналь-
ні за змістом класифікації громадського 
контролю, які дають можливість поба-
чити особливі різновиди цього явища. 
Наприклад, С. Косінов, який тлумачить 
громадський контроль як соціальний, 
або суспільний, поділяє його на чотири 
види, а саме: 

1) зовнішній соціальний контроль – це 
сукупність соціальних механізмів, які регу-
люють діяльність підконтрольного об’єкта. 
Зовнішній контроль може бути формаль-
ним і неформальним. Формальний контр-
оль заснований на інструкціях, розпоря-
дженнях, нормах та нормативних актах, а 
неформальний базується на реакціях ото-
чення;

2) внутрішній соціальний контроль – це 
здійснюваний об’єктом контролю самокон-
троль, спрямований на узгодження власної 
поведінки з нормами. Ця форма передба-
чає інтеріоризацію норм і цінностей. Тоб-
то контролер вже не є чимось зовнішнім 
стосовно індивіда. Такий контроль більш 
ефективний у сучасних умовах, він пере-
кладає відповідальність із зовнішнього 
контролера на самого діяча. Для успішного 
функціонування такої форми контролю в 
суспільстві повинна бути усталена система 
норм і цінностей;

3) контроль через ототожнення з ре-
ферентною групою – дозволяє показати 
діячеві можливі й бажані для суспільства 
моделі поведінки, зовні ніби не обмежуючи 
свободу вибору об’єкта контролю; 

4) так звана «безліч можливостей» – пе-
редбачає, що, показавши діячеві різнома-
нітні можливі варіанти досягнення мети, 
суспільство тим самим захистить себе від 
вибору діячем тих форм, які небажані для 
суспільства [14, с. 41].
Цікавими з точки зору класифікації 

громадського контролю є положення Про-
екту Закону України «Про громадянський 
контроль за діяльністю органів влади, їх 
посадових і службових осіб» від 07.08.2018 
№ 9013. В положеннях документу вказу-
ється, що громадський або ж громадян-
ський контроль виражається у таких різ-
новидах: 
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- організація та проведення громад-
ських слухань з питань діяльності органів 
влади, їх посадових і службових осіб; 

- участь у роботі консультативно-до-
радчих та інших органів, які утворюються 
при органах влади; 

- подання звернень до органів влади, 
їх посадових і службових осіб з вимогою 
про усунення порушень у виданих (при-
йнятих) актах законодавства, насамперед в 
тих, що стосуються прав та законних інтер-
есів громадян, або скасування таких актів; 
розроблення проектів законодавчих та ін-
ших нормативно-правових актів та внесен-
ня їх для розгляду суб’єктам законодавчої 
ініціативи, органам влади, їх посадовим і 
службовим особам; 

- складення переліку органів влади, 
їх посадових і службових осіб, діяльність 
яких підлягає громадянському контролю; 

- звернення до органів влади, їх по-
садових і службових осіб щодо фактів фаль-
сифікації волевиявлення громадян під час 
проведення виборів з вимогою про негай-
не усунення порушень вимог актів законо-
давства і притягнення винних осіб до від-
повідальності; 

- організація та проведення мирних 
акцій громадянського спротиву в разі по-
рушення органами влади, їх посадовими і 
службовими особами вимог актів законо-
давства; 

- забезпечення захисту прав і закон-
них інтересів суб’єктів громадянського 
контролю, в тому числі у вітчизняних та за-
кордонних юрисдикційних органах, у разі 
отримання інформації щодо здійснення на 
них тиску з боку відповідних органів влади, 
їх посадових і службових осіб або спонукан-
ня до вчинення певних дій чи до бездіяль-
ності тощо [15].

Висновки
Таким чином, варто констатувати, що 

науковці виділяють безліч критеріїв на 
основі яких в подальшому будують свої 
класифікації. Однак, далеко не кожний 
критерій можна застосувати для виділення 
окремих, специфічних типів контрольної 
діяльності.

На наш погляд, найбільш доречною та 
правильною є класифікація заснована на 
суб’єктах реалізації контролю, адже роз-
гляд меж діяльності суб’єктів контролю 
дозволяє одночасно розглянути весь ма-
сив інструментарію його реалізації. Крім 
цього, класифікація заснована на критерії 
суб’єктності виключає появу суміжних про-
блем та питань про доцільність та обґрун-
тованість виділення того чи іншого виду. 
Так, суб’єкт контролю – це стала категорія, 
існування якої неможливо заперечити, а 
юридичні зміни можуть вплинути лише на 
його юридичний статусу. Тож, враховую-
чи вищевикладене, найбільш логічним є 
виділення таких різновидів громадського 
контролю за діяльністю Національної полі-
ції: 1) контроль з боку громадян, іноземців 
та осіб без громадянства; 2) контроль з боку 
громадських об’єднань; 3) контроль спеці-
алізованих громадських суб’єктів; 4) вну-
трішньовідомчий громадський контроль. 
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Viktor Vasylenko
PROBLEMS OF CLASSIFYING PUBLIC 

CONTROL OVER THE ACTIVITIES OF 
THE NATIONAL POLICE

The approaches of scholars to the classi-
fi cation of the general legal category of “con-
trol” have been analyzed. The main scientifi c 
views on the types of public control over the 
activities of state authorities have been pre-
sented. The author has formed and provided 
a new conceptual approach to the problem of 
classifying public control over police activities 
and has singled out the main types of this con-
trol, namely: 1) control exercised by citizens, 
foreigners and stateless persons; 2) control 
exercised by public associations; 3) control ex-
ercised by specialized public entities; 4) inter-
departmental public control.

Key words: control, public control, Na-
tional Police, public control over police activi-
ties.
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