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КОНТРОЛЬНА ПРАВОЗАСТОСОВНА ФОРМА 
РЕАЛІЗАЦІЇ ФУНКЦІЙ СУЧАСНОЇ ДЕРЖАВИ УКРАЇНА: 

ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ

Мельничук С. М.

Стаття присвячена контрольній правозастосовній 
формі реалізації функцій сучасної держави Україна. Розгля-
нуто й узагальнено думки, висловлені в літературі щодо 
контрольної, контрольно-наглядової діяльності. Проаналі-
зовано чинні джерела права щодо використання термінів, 
пов’язаних із таким видом діяльності. Виокремлено основні 
ознаки контрольної правозастосовної форми реалізації 
функцій сучасної держави Україна. На підставі виявленої 
природи сформульовано визначення поняття.

Ключові слова: сучасна держава, функції сучасної дер-
жави, правова форма, контрольна діяльність, правозасто-
совна діяльність, контрольна правозастосовна форма реа-
лізації функцій сучасної держави Україна, органи держави.

Статья посвящена контрольной правоприменительной 
форме реализации функций современного государства Укра-
ина. Рассмотрены и обобщены мнения, высказанные в лите-
ратуре относительно контрольной, контрольно-надзорной 
деятельности. Проанализированы действующие источники 
права по использованию терминов, связанных с таким видом 
деятельности. Выделены основные признаки контрольной 
правоприменительной формы реализации функций совре-
менного государства Украина. На основании выявленной при-
роды сформулировано определение понятия.

Ключевые слова: современное государство, функции 
современного государства, правовая форма, контрольная 
деятельность, правоприменительная деятельность, кон-
трольная правоприменительная форма реализации функций 
современного государства Украина, органы государства.

The article is devoted to the control of the law-enforce-
ment form of the implementation of the functions of the mod-
ern state of Ukraine. Considered and generalized positions 
expressed in the literature on control, control and supervision 
activities. It was revealed that positions formed in the previous 
period require significant modifications in connection with active 
state-building processes and external humanitarian factors. The 
current sources of Ukrainian law concerning the use of terms 
related to this type of activity are analyzed. It is revealed that 
the legislator fixes the control powers of the subjects for reali-
zation of their legal activity on the realization of the functions 
of the modern state. Ukraine uses terms of control (supervision), 
supervision (control), audit, monitoring as one-way. Therefore, 
it does not distinguish between these concepts in the sphere of 
implementation by the authorized subjects of control, control 
and supervision activities. This means that the control activity 
of state authorities, depending on the purpose of its implemen-
tation, mediates various actions, means and methods aimed at 
ensuring the proper realization of the functions of the modern 
state of Ukraine. The entities of such activity are public author-
ities. As for public control within the control activity, in the con-
text of the implementation of the functions of the modern state, 
Ukraine does not use such kind of control. The main features 
of the control law-enforcement form of realization of the func-
tions of the modern state of Ukraine, which give an idea of its 
legal nature, are singled out. On the basis of the revealed signs, 
the definition of the concept of a control law-enforcement form 

of the implementation of the functions of the modern state of 
Ukraine as the activity of the entities authorized to supervise 
and ensure the compliance of the activities of the subjects to 
the laws, and the fixation of their results in the individual legal 
acts concerning the functions of the modern state of Ukraine is 
formulated.

Key words: modern state, functions of the modern state, 
legal form, control activity, law enforcement activity, control 
law enforcement form of the functions of the modern state of 
Ukraine, state bodies.

Постановка проблеми та її актуальність. Сучасно-
му періоду розвитку держави властиві суттєві зміни, 
зумовлені низкою факторів внутрішнього та зовнішньо-
го характеру. Під впливом таких факторів змінюються 
змістовні та формальні властивості, притаманні дер-
жавно-правовим явищам, у т. ч. сучасній державі, її 
завданням, функціям. Реформування різних суспільних 
сфер, децентралізація владних повноважень на місце-
вий рівень впливає на функціональне призначення низ-
ки органів держави, правова діяльність яких узалежне-
на від моделі сучасної держави Україна, зафіксованої 
в Конституції України. Піддаються зміні й правові фор-
ми реалізації функцій сучасної держави Україна, серед 
яких контрольна правозастосовна. Нині контрольна 
правозастосовна форма набуває інших, відмінних оз-
нак, що пов’язано насамперед з утвердженням розу-
міння сучасної держави Україна як держави сервісного 
характеру, гаранта прав, законних інтересів людини та 
громадянина. Все це актуалізує дослідження контроль-
ної правозастосовної форми реалізації функцій сучасної 
держави Україна, незважаючи на увагу до контрольної, 
контрольно-наглядової діяльності з боку дослідників.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Юри-
дична література включає низку праць, пов’язаних 
із контрольною, контрольно-наглядовою діяльністю, 
яку досліджували з різних галузевих позицій. Деякі 
теоретичні аспекти (сутність, зміст, принципи, призна-
чення) розглядали через діяльність прокуратури, мілі-
ції, державної фіскальної служби тощо й висловлювали 
думки щодо можливості виокремлення її в самостійну 
гілку влади. Сформовані в попередній період позиції 
потребують значної модифікації у зв’язку з активними 
державотворчими процесами та зовнішніми гуманітар-
ними факторами.

Метою статті є виявлення природи контрольної пра-
возастосовної форми реалізації функцій сучасної дер-
жави Україна та формулювання визначення її поняття.

Виклад основного матеріалу. У юридичній літе-
ратурі містяться різні висловлювання щодо розуміння 
контрольної, контрольно-наглядової діяльності орга-
нів державної влади, такої форми діяльності держави, 
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в межах якого позиція авторів є неоднозначною. Деякі 
з них розмежовують нагляд і контроль, інші не надають 
цьому принципового значення.

Наприклад, вважають, що сутність контролю поля-
гає у перевірці відповідності результатів заданим пара-
метрам, його цілям, а також у тому, що уповноважені 
органи й особи з’ясовують, чи відповідає діяльність 
підконтрольних об’єктів нормативним приписам і нор-
мативним правовим актам, поставленим перед ними 
завданням, і безпосередньо вживають заходів щодо 
усунення «відхилень» і притягнення винних до від-
повідальності. Сутність нагляду вбачають у забезпе-
ченні законності та правопорядку шляхом виявлен-
ня й усунення допущених порушень закону, а також 
у їх попередженні. Зміст нагляду складає заснована на 
законі діяльність спеціально уповноважених суб’єктів, 
яка спрямовується на попередження, виявлення і при-
пинення порушень закону з метою забезпечення вер-
ховенства закону, забезпечення конституційних прав 
і свобод громадян і охоронюваних законом інтересів 
суспільства і держави. Нагляд, на відміну від контро-
лю, не містить адміністративних функцій [1, с. 31–42].

Аналіз чинних джерел права України з цього пи-
тання свідчить, що законодавець не розмежовує ці 
поняття в сфері здійснення уповноваженими суб’єкта-
ми контрольної, контрольно-наглядової діяльності, а, 
навпаки, фіксуючи контрольні повноваження суб’єктів 
для здійснення ними правової діяльності з реалізації 
функцій сучасної держави Україна, використовує тер-
міни контроль (нагляд), нагляд (контроль), аудит, мо-
ніторинг як однопорядкові.

Наприклад, Порядок здійснення державного нагля-
ду за користуванням радіочастотним ресурсом України 
в смугах радіочастот загального користування визначає 
процедуру здійснення державного нагляду за корис-
туванням радіочастотним ресурсом України (п. 1.1). 
Основними завданнями державного нагляду є запобі-
гання, виявлення й усунення порушень законодавства  
(п. 2.1). За п. 2.2, державний нагляд включає: контроль 
за наявністю передбачених законом ліцензій <...>; 
контроль за додержанням <...>; перевірку дотриман-
ня вимог законодавства <...>; 2.3. під час здійснення 
державного нагляду за зверненням Департаменту дер-
жавного нагляду (за потреби) у визначені строки прове-
дення перевірки здійснює радіочастотний моніторинг і 
надає його результати, які використовуються уповнова-
женими посадовими особами [2]. Цей нормативний акт 
чітко вказує, яким чином відбувається реалізація нагля-
дових повноважень і в який спосіб.

Закон України «Про основні засади державного 
нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» 
визначає державний нагляд (контроль) як діяльність 
уповноважених законом центральних органів виконав-
чої влади, їх територіальних органів, державних коле-
гіальних органів, органів виконавчої влади Автономної 
Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій, 
органів місцевого самоврядування в межах повнова-
жень, передбачених законом, щодо виявлення та запо-
бігання порушенням вимог законодавства суб’єктами 
господарювання та забезпечення інтересів суспільства, 
зокрема належної якості продукції, робіт і послуг, до-
пустимого рівня небезпеки для населення, навколиш-
нього природного середовища; заходами державного 
нагляду (контролю) є планові та позапланові заходи, які 

здійснюються у формі перевірок, ревізій, оглядів, об-
стежень та в інших формах, визначених законом. Неви-
конання приписів, розпоряджень та інших розпорядчих 
документів органу державного нагляду (контролю) тяг-
не за собою застосування штрафних санкцій до суб’єкта 
господарювання згідно із законом [3].

Указ Президента «Про повноваження та гарантії 
здійснення постійного контролю за діяльністю Служ-
би безпеки України» до основних завдань Уповнова-
женого з питань контролю належить постійний кон-
троль за додержанням конституційних прав громадян 
і законодавства в оперативно-розшуковій діяльності, 
діяльності у сфері охорони державної таємниці органів 
і підрозділів Служби безпеки України, а також контроль 
за відповідністю Конституції і законам України виданих 
Службою безпеки України положень, наказів, розпо-
ряджень, інструкцій, вказівок [4]. У преамбулі Закону 
України «Про аудиторську діяльність» зазначено, що 
аудит «спрямований на створення системи незалежно-
го фінансового контролю». Аудиторські перевірки здій-
снюються за адміністративно-правовими приписами 
держави [5].

У Стандартах міжнародної професійної організації 
вищих органів фінансового контролю країн – членів Ор-
ганізації Об’єднаних Націй під аудитом розуміється ана-
ліз діяльності та дій органу для отримання впевненості, 
що вони виконуються відповідно до цілей, бюджету, 
правил і стандартів. Мета цього аналізу – виявлення 
на регулярній основі відхилень, які можуть вимагати 
коригувальних дій [6].

З огляду на зазначене контрольна діяльність ор-
ганів державної влади залежно від мети її здійснення 
опосередковує різні дії, засоби і способи, спрямовані 
на забезпечення належної реалізації функцій сучасної 
держави Україна. «Її особливість випливає з особливос-
тей повноважень і форм діяльності органів, уповнова-
жених на здійснення функцій контролю і нагляду. 
Основне призначення цієї форми правозастосовної 
діяльності полягає в запобіганні можливих правопору-
шень, визначити заходи щодо усунення умов, які сприя-
ють правопорушенням у майбутньому, а у разі виявлен-
ня неправомірної поведінки привести в дію відповідні 
правоохоронні засоби» [7, с. 6].

У юридичній літературі щодо контрольної, контроль-
но-наглядової діяльності висловлюються різні позиції з 
акцентуванням на тих чи інших її аспектах.

Так, Г. Бистрик вважає, що контрольно-наглядова 
діяльність є однією з основних правових форм діяль-
ності держави, яка здійснюється державою шляхом 
видання контрольно-правових актів або рішень, що 
приймаються відповідними органами державної влади 
у межах передбачених Конституцією та законами Укра-
їни повноважень, і має на меті забезпечення перевірки 
відповідності дій суб’єктів та об’єктів правового регу-
лювання чинному законодавству, сприяння утверджен-
ню режиму законності і правопорядку [8, c. 119].

На думку О. Бондар, контрольно-наглядова діяль-
ність, спрямована на забезпечення законності та пра-
вопорядку в різних сферах суспільного життя, є одно-
рідною діяльністю уповноважених державних органів зі 
своєчасного виявлення проблем, створення умов для їх 
вирішення й усунення конфліктів між владними і підлег-
лими структурами, що здійснюється за допомогою спеці-
альних правових засобів. Автор виокремлює спеціальні  
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ознаки контрольно-наглядової діяльності, до яких від-
носить такі: 1) державно-владний характер; 2) ціле-
спрямований характер; 3) організуючий характер, що 
забезпечується правовими засобами; 4) зміст склада-
ють окремі дії уповноважених суб’єктів для здійснен-
ня контролю і нагляду за підлеглими структурами;  
5) пронизує правовим впливом усі сфери суспільного 
життя, які підлягають правовому регулюванню, забез-
печуючи його ефективність [9, с. 253–254]. З цього 
приводу слід зазначити, що вказані ознаки недостатньо 
виявляють правову природу контрольно-наглядової ді-
яльності, оскільки зміст будь-якої діяльності складають 
певні процедури з визначеною послідовністю, тим са-
мим утворюють процес здійснення діяльності, в якому 
досягається результат, що фіксується й об’єктивується 
в актах-документах.

У літературі висловлюються думки про безпосеред-
ню і кінцеву мету контрольно-наглядової діяльності. 
Безпосередньою метою контрольно-наглядової функ-
ції вважається попередження та припинення порушень 
встановлених нормами права правил поведінки суб’єк-
тів суспільних відносин, а також вимог щодо дотри-
мання стандартів. Кінцева її мета – досягнення стану 
максимальної ефективності правового регулювання 
поведінки учасників суспільних відносин і стандартів, 
що так само покликане захистити громадян, організації, 
суспільство і державу від всіляких негативних наслідків 
протиправної діяльності, гарантувати їх безпеку, права, 
свободи та законні інтереси суб’єктів суспільних відно-
син [10, с. 37].

О. Скакун характеризує контрольно-наглядову ді-
яльність як правову форму діяльності органів держави, 
що виражається у здійсненні юридичних дій у справі 
спостереження і перевірки відповідності виконання 
і додержання підконтрольними суб’єктами правових 
розпоряджень і припинення правопорушень певни-
ми організаційно-правовими засобами. Виокремлює 
суб’єктів цієї діяльності, з-поміж яких: Президент, Ка-
бінет Міністрів, Конституційний Суд, Уповноважений 
Верховної Ради з прав людини, прокуратура, Рахункова 
палата законодавчого органу, аудиторські структури 
Національного банку України, податкова адміністрація 
та інші, однак вона провадиться як у різному обсязі, 
так і в різних питаннях і сферах правового регулювання 
[11]. Зважаючи на вказане, контрольно-наглядову ді-
яльність здійснюють тільки уповноважені органи дер-
жави, контрольні повноваження яких не є профілюю-
чими.

Деякі автори поділяють суб’єктів контрольно-наг-
лядової діяльності на дві групи й до першої відносять 
органи державної влади, для яких контрольна функція 
є пріоритетною і визначальною для їх діяльності, зокре-
ма це органи конституційного контролю, спеціальні ор-
гани парламентського контролю, окремі правоохоронні 
органи. Другу групу представляють органи державної 
влади, які можуть здійснювати контрольні повноважен-
ня або реалізовувати контрольну функцію в процесі 
своєї основної діяльності [8, с. 121].

О. Лукаш зазначає, що саме через вдосконалення 
контрольно-наглядової діяльності держави і зміцнен-
ня гарантій законності в Україні можна проторувати 
надійний шлях до практичного втілення встановлених 
Конституцією України цілей державного і суспільного 
розвитку [12, с. 25–27].

Контрольна діяльність дозволяє максимально на-
близити формальне право до реального права, чи точ-
ніше, до внутрішньої логіки генези і розвитку об’єктив-
них суспільних відносин [8, с. 118].

Отже, аналіз позицій, висловлених у юридичній 
літературі, свідчить про неоднотипне розуміння кон-
трольної діяльності дослідниками. І це зрозуміло, 
адже така діяльність розглядається з різних позицій 
у різний період розвитку держави та містить відмінні 
висновки залежно від мети та завдань дослідження, мо-
делі держави тощо. Деякі висновки сформовані в світлі 
централізації, характерної для певного періоду, й відо-
бражають тогочасне розуміння контрольно-наглядової 
діяльності. Але нині вони не співмірні з моделлю (по-
літико-юридичним ідеалом) сучасної держави Україна, 
її метою на шляху побудови демократичної, правової, 
соціальної держави.

Контрольна діяльність забезпечує реалізацію функ-
цій сучасної держави Україна за допомогою різних 
засобів і способів, які повинні відповідати стандар-
там і практикам Європейського Союзу, а це вимагає 
наявності прозорих та ефективних методик проведення 
контролю. Як зазначено в Лімській декларації керівних 
принципів контролю, контроль – не самоціль, а невід-
дільна частина системи регулювання, метою якої є 
віднайдення відхилень від прийнятих стандартів і по-
рушень принципів законності, ефективності й економії 
витрачання матеріальних ресурсів на більш ранній ста-
дії, щоб мати можливість вжити корегувальних заходів, 
в окремих випадках – залучити винних до відповідаль-
ності, отримати компенсацію за заподіяний збиток або 
здійснити заходи щодо запобігання або скорочення та-
ких порушень у майбутньому [13].

Така діяльність залежить від завдань, функцій су-
часної держави, конкретизованих у повноваженнях 
суб’єктів. Суб’єктами здійснення такої діяльності є ор-
гани державної влади. Деякі автори вказують на важ-
ливість існування громадського контролю в межах кон-
трольної діяльності. Такі висловлювання заслуговують 
на увагу, втім у контексті реалізації функцій сучасної 
держави Україна вказаний вид контролю не використо-
вується.

Адже «завдання та функції сучасної держави Укра-
їна зумовлюють зміст та обсяг повноважень суб’єктів 
(органів держави, її підприємств, установ), діяльність 
яких спрямована на їх розв’язання та реалізацію; реа-
лізація функцій сучасної держави Україна здійснюється 
уповноваженими нею суб’єктами (органами держави, 
її підприємствами, установами) через надання їм від-
повідних повноважень та у визначеній державою фор-
мі; правова форма реалізації функцій сучасної держа-
ви Україна є способом їх здійснення уповноваженими 
на правову діяльність суб’єктами (органами держави, її 
підприємствами, установами)» [14].

Висновки. Таким чином, контрольна діяльність 
суб’єктів (органів держави, її підприємств, установ) і 
є контрольною правозастосовною формою реалізації 
функцій сучасної держави Україна, правова природа 
якої виявляється в таких ознаках: а) вона є комплек-
сною, опосередкованою завданнями, функціями сучас-
ної держави Україна діяльністю уповноважених на неї 
органів держави, її підприємств, установ; б) виступає 
правовим, демократичним способом реалізації функцій 
сучасної держави Україна; в) може набувати рис нагля-
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ду, аудиту чи контролю, які відображають відповідність 
контрольної правозастосовної форми демократичним 
принципам і стандартам; г) має інформаційно-аналі-
тичний, рекомендаційний характер, що забезпечує 
повною, всебічною, оперативною, прогностичною ін-
формацією процес реалізації функцій сучасної держа-
ви Україна; ґ) є позитивним засобом зміни параметрів 
функціонування сучасної держави Україна загалом. 
Тож під контрольною правозастосовною формою реа-
лізації функцій сучасної держави Україна слід розуміти 
діяльність суб’єктів, уповноважених на спостережен-
ня та забезпечення відповідності діяльності владних 
суб’єктів законам і фіксацію їх результатів в індивіду-
ально-правових актах щодо функцій сучасної держави 
Україна.
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НЕОБХІДНІСТЬ РОЗВИТКУ ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ ІДЕОЛОГІЇ 
ДЕРЖАВИ ДЛЯ СУЧАСНОЇ ТА ДЕМОКРАТИЧНОЇ УКРАЇНИ

Миронюк О. І.

Автор досліджує необхідність розвитку та затвер-
дження ідеології держави для сучасної України. Визначає її 
позитивний вплив на визначення національної стратегії 
розбудови держави у проведенні правових, соціально-еконо-
мічних реформ та демократизації суспільства. 

Зазначає, що правова ідеологія сьогодні є важливою 
складовою частиною державно-правового розвитку Укра-
їни. А процес еволюції правової ідеології ґрунтується на 
низці таких чинників, як: верховенство права, пріоритет 
прав і свобод громадян, принцип розподілу влади, належний 
рівень правової культури, соціальний компроміс, політич-
ний плюралізм і морально-етичний потенціал суспільства 
тощо. Державна ідеологія, як особливий різновид політич-
ної ідеології, є в той же час особливим елементом суспіль-
ної свідомості. 

Наголошується, що національне відродження України – 
це не один із можливих шляхів розвитку нації, а передумова 
виходу України із кризового стану та входження її у світове 
співтовариство в якості сильної незалежної держави. Нова 
українська державна ідеологія має будуватись на засадах 
національної та соціальної справедливості, будь-яка анти-
українська діяльність має бути окреслена законом (для 
запобігання викривлення дійсності і маніпуляцій із боку 
окремих громадян) і жорстко присікатись.

Ключові слова: ідеологія, державна ідеологія, правова 
ідеологія, конституційна ідеологія, правова реформа, 
демократизація.

Автор исследует необходимость развития и утвержде-
ния идеологии государства для современной Украины. Опре-
деляет ее положительное влияние на определение нацио-
нального развития государства в проведении правовых, 
социально-экономических реформ и демократизации обще-
ства.

Отмечается, что правовая идеология сегодня явля-
ется важной составляющей государственно-правового 
развития Украины. Процесс эволюции правовой идеологии 
основывается на ряде таких факторов, как: верховен-
ство права, приоритет прав и свобод граждан, принцип 
разделения властей, надлежащий уровень правовой куль-
туры, социальный компромисс, политический плюрализм 
и морально-этический потенциал общества и тому подоб-
ное. Государственная идеология, как особая разновидность 
политической идеологии, является в то же время особым 
элементом общественного сознания.

Отмечается, что национальное возрождение Укра-
ины – это не один из возможных путей развития нации, 
а предпосылка выхода Украины из кризисного состоя-
ния и вхождения ее в мировое сообщество как сильного 
независимого государства. Новая украинская государ-
ственная идеология должна строиться на принципах 
национальной и социальной справедливости, любая 
антиукраинская деятельность должна быть очерчена 
законом (для предотвращения искривления реально-
сти и манипуляций со стороны отдельных граждан) и 
жестко пресекаться.

Ключевые слова: идеология, государственная идеоло-
гия, правовая идеология, конституционная идеология, пра-
вовая реформа, демократизация.

Given the events taking place in modern Ukraine, the devel-
opment of a state ideology acceptable to most of society is as 
urgent as the resolution of economic and foreign policy prob-
lems. Ukrainian society prevails over the crisis, within which the 
spiritual and ideological crisis is in the first place, since political 
and economic relations in society are determined by its spiritual-
ity and dominant ideology. The functions of ideology, first of all, 
are reduced to the mastery of mass political consciousness, the 
introduction of clear and understandable goals, objectives, and 
all the guidelines in politics. Thus, we can say that state ideol-
ogy, as a special kind of political ideology, is at the same time a 
special element of social consciousness. However, due to the rap-
idly changing economic and political orientations, state ideology 
must be capable of not overcoming these new landmarks, then at 
least it is understandable and expedient to explain to the masses 
their necessity and timeliness.

Without a certain system of ideas it is extremely difficult to 
determine the purpose, task and direction of further develop-
ment of the state. The emergence of this apparent contradiction 
lies in the fact that every ideology in relation to a particular per-
son, a citizen, does not really have to be compulsory or coercive, 
but the state, as a subject of political relations, must have its 
own ideology – a general strategy for its development.

The author investigates the necessity of developing and 
approving the ideology of the state for modern Ukraine. Deter-
mines its positive influence on the definition of a national strat-
egy for building the state in conducting legal, socio-economic 
reforms and democratization of society.

Notes that legal ideology today is an important part of the 
state legal development of Ukraine. But the evolution of legal 
ideology is based on a number of factors such as the rule of law, 
priority rights and freedoms, the principle of separation of pow-
ers, the proper level of legal culture, social compromise, polit-
ical pluralism and moral and ethical potential of society and so 
on. State ideology, as a special kind of political ideology, is at the 
same time a special element of social consciousness.

It emphasizes that the national revival of Ukraine is not one 
of the possible ways of developing the nation, but a prerequisite 
for Ukraine’s exit from the crisis and its entry into the world 
community by a strong, independent state. The new Ukrainian 
state ideology should be based on the principles of national and 
social justice, any anti-Ukrainian activity should be outlined by 
law (to prevent distortions of reality and manipulations by indi-
vidual citizens) and to tighten hard.

Key words: ideology, state ideology, legal ideology, constitu-
tional ideology, legal reform, democratization.

Постановка проблеми. З огляду на події, що мають 
місце в сучасній Україні, вироблення державної ідео-
логії, прийнятної для більшості суспільства, є такою ж 
нагальною потребою, як і вирішення економічних та 
зовнішньополітичних проблем. Українське суспільство 
переважає кризу, в межах якої духовно-ідеологічна 
криза – на першому місці, оскільки політико-економічні 
відносини в суспільстві визначаються його духовністю 
та пануючою ідеологією. Функції ідеології, насамперед, 
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зводяться до оволодіння масовою політичною свідомі-
стю, до впровадження ясних і зрозумілих цілей, задач, 
усіх орієнтирів у політиці. Таким чином, можна сказа-
ти, що державна ідеологія, як особливий різновид по-
літичної ідеології, є в той же час особливим елементом 
суспільної свідомості. Однак через досить швидко мін-
ливий економічний і політичний орієнтири державна 
ідеологія повинна бути здатною якщо не випереджати 
ці нові орієнтири, то хоча б зрозуміло і дохідливо пояс-
нювати масам їхню необхідність і своєчасність.

Без певної системи ідей украй важко визначити 
мету, завдання та напрям подальшого розвитку держа-
ви. Вихід із цього уявного протиріччя полягає в тому, 
що кожна ідеологія відносно конкретної особи, грома-
дянина не повинна носити обов’язкового або приму-
сового характеру, але держава, як суб’єкт політичних 
відносин, повинна мати власну ідеологію – загальну 
стратегією її розвитку.

Брак ідеології державотворення сповільнює держа-
вотворчі процеси та гальмує духовно-культурний розви-
ток нації. Тому в основі суспільного розвитку будь-якої 
країни мають бути певні загальнодержавні ідеологічні 
принципи, причому саме ідеології як стратегії націо-
нально-державного розвитку, а не засобу штучної за-
ідеологізованості всіх складових частин суспільного 
життя. Національне відродження України – це не один 
із можливих шляхів розвитку нації, а передумова вихо-
ду України з кризового стану та входження її у світове 
співтовариство сильною незалежною державою.

Стан дослідження. Питання визначення ідеології, 
її місця в суспільному і державному житті в сучасній 
західній науковій літературі розглядаються в працях 
Л. Баранта, З. Баумана, І. Боббіо, Б. Веккіо, Ф. Воткін-
са, Е. Гідденса, Д. Інтерсола, Д. Левіна, О. Лемберга, 
Н. Лумана, Д. Макленнона, Р. Макрідіса, С. Москови-
чі, М. Ріджея, М. Рокича, Л. Саржента, Дж. Сатторі, 
М. Селігера, Л. Фойєра, Ф. Фюре та інших. Досліджен-
ня ідеологічного простору сучасної України знайшли 
відображення в працях вітчизняних учених А. Білоуса, 
М. Головатого, Є. Головахи, С. Здіорука, Г. Касьянова, 
В. Кременя, І. Кресіної, О. Лановенко, М. Михальченка, 
М. Недюхи, Б. Парахонського, В. Ребкала, Ф. Рудича, 
П. Ситника, С. Телешуна та інших.

Актуальність досліджуваної теми. Віддаючи на-
лежне теоретичній і практичній значущості праць за-
значених науковців, слід зазначити, що у вітчизняній 
науці малодослідженими залишаються особливості 
формування загальнонаціональної ідеології сучасного 
українського суспільства, визначення її змісту, ролі. 

Мета статті – з’ясувати роль ідеології в демократи-
зації суспільства та проаналізувати проблеми форму-
вання загальнонаціональної ідеології в Україні на су-
часному етапі

Виклад основного матеріалу. Суспільне життя – над-
звичайно складна система, в якій кожний елемент пов’я-
заний з усіма іншими генетично, змістовно та функціо-
нально, відіграючи особливу, тільки йому властиву роль 
у розвитку суспільства як цілісного організму. Одним із 
таких елементів є ідеологія – явище, що зародилося од-
ночасно з виникненням суспільної свідомості, хоча стало 
предметом наукового осмислення лише в XIX ст.

Нині легальне існування на рівних засадах, на прин-
ципах плюралізму різноманітних ідеологічних течій має 
урівноважуватися силами, що здійснюють державниць-

кий вплив в інтересах всього суспільства, а не якоїсь ок-
ремої його частки. Не можна уникнути висунутої самим 
життям необхідності розв’язувати принципове питання 
про активну роль держави у становленні ідеологічних 
засад, про можливість і прийнятність цілеспрямованих 
зусиль у політичній сфері, передусім через ідеологію.

Державна ідеологія – це цілісна, систематизова-
на сукупність ідей, цінностей і уявлень, в яких народ 
усвідомлює себе і своє становище в навколишньої дійс-
ності, висловлює свої потреби і, як створення єдиного 
цілого, визначає форми організації свого буття, фор-
мулює і виправдовує свою мету [11, с. 304]. Виходя-
чи із цього визначення, очевидно, що Україні з перших 
днів Незалежності потрібно було розробити й утверди-
ти державно-політичну доктрину, навколо якої могло б 
об’єднатись українське суспільство.

Оскільки наша держава є багатонаціональною, 
а понад 70-річне панування совєцької влади розбило 
суспільство на два біполярних політичних табори, ви-
роблення демократичної і соціально справедливої дер-
жавної ідеології стало б тим орієнтиром, який би допо-
магав будувати власну державу на засадах соціальної і 
національної справедливості. Але, на жаль, українські 
керманичі (які недалеко пішли від своїх більшовицьких 
попередників у виборі методів керування і ставлення 
до громадян своєї країни) не те що не розробили дер-
жавної ідеології, а й заборонили приймати як загальний 
обов’язок будь-яку ідеологію і дозволили діяльність 
будь-яких політичних сил, навіть якщо їхня діяльність 
є відверто українофобською (ст. 15 КУ).

Правова ідеологія сьогодні є важливою складовою 
частиною державно-правового розвитку України. А про-
цес еволюції правової ідеології ґрунтується на низці та-
ких чинників, як: верховенство права, пріоритет прав 
і свобод громадян, принцип розподілу влади, належ-
ний рівень правової культури, соціальний компроміс, 
політичний плюралізм і морально-етичний потенціал 
суспільства тощо. При цьому сучасна правова ідеоло-
гія базується на системі теорій, ідей і принципів: теорії 
соціальної правової держави, принципі поділу влади, 
теорії народного суверенітету, визнання пріоритету 
загальнолюдських цінностей над класовими, принципі 
верховенства права, переваги загальновизнаних норм 
міжнародного права над нормами національного права 
тощо. За умови плюралізму ідеологій, що гарантується 
ст. 15 Конституції України, правова ідеологія має ви-
ражатися як моністична в її змістовному та функціо-
нальному підпорядкуванні нормі права, зорієнтованості 
на мету та завдання процесу соціальних змін, засобів їх 
правового забезпечення тощо [3]. Однак несформова-
ність вітчизняної правової ідеології регіоналізує вітчиз-
няний правовий простір, породжує слабкість правової 
системи, поділяє єдину правову культуру на «східну» 
та «західну», призводить до втрати чітких політичних і 
духовних орієнтирів і, як наслідок, до перманентної по-
літичної нестабільності, протистояння [6, с. 28]. Тому 
для уникнення цих та інших негативних явищ у суспіль-
стві та державі доцільно формувати комплексну політи-
ко-правову ідеологічну доктрину. 

Становлення України як самостійної держави з усією 
гостротою ставить питання про політичне обґрунтуван-
ня її розвитку у формі ідеологічної парадигми держави. 
Відсутність ідеологічного обґрунтування державотво-
рення, світоглядних основ суспільного розвитку вкрай 
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негативно відбивається на визначенні національної 
стратегії, на самій практиці розбудови держави і прове-
денні соціально-економічних реформ та демократизації 
суспільства. Не визначившись із власним ідеологічним 
баченням шляху розвитку, Україна не зможе вступити 
на шлях динамічних ефективних суспільно-економічних 
перетворень демократичного плану, які б мали ціліс-
ний характер, а її дії будуть сліпим запозиченням чужо-
го досвіду [3]. Така політика вже призвела до значних 
труднощів нинішнього перехідного періоду на шляху 
України до демократії, спровокувала поглиблення кри-
зових явищ у суспільстві, певне зубожіння людей. Ось 
чому на даний час для України важливо сформувати 
серйозну ідеологічну парадигму національно-держав-
ного розвитку.

Ідеологія – ціннісна система, що виражає відно-
шення до існуючих суспільних порядків, обґрунтовує 
політичні ідеали, принципи, норми, цілі, взірці пове-
дінки тощо [5]. Ідеологія як феномен суспільно-полі-
тичного життя існує як у міжнародному масштабі, так 
і на локально-регіональному рівні. За допомогою іде-
ології політичні сили обґрунтовують свої цілі і підби-
рають засоби для їх реалізації. На основі ідеології роз-
робляються політичні концепції, доктрини, програми. 
Ідеологія, за словами Ф.А. Граміні, служить для того, 
щоб пробудити в народі колективну волю. Німецький 
соціолог Р. Мангейм звернув увагу і на негативний бік 
ідеології, підкресливши, що ідеологія маскує «шах-
райство». Ідеологія – це феномен свідомості, а філо-
софське та психологічне розуміння сутності свідомості 
передбачає аналіз свідомості як явища.

Для правової ідеології характерне цілеспрямоване 
наукове, в тому числі філософське, осмислення права 
не на рівні його окремих проявів, а як цілісного яви-
ща, яке має свою власну цінність. Прикладом правової 
ідеології є вчення природно-правової, позитивістської, 
класової та інших теорій права. Частину цієї ідеології 
становлять сучасні наукові погляди на право. На думку 
О. Костенка, нині спостерігається криза правової ідео-
логії в Україні через ураження її позитивізмом [8]. Пози-
тивізм породжено невірним вирішенням «основного пи-
тання юриспруденції», що формулюється таким чином: 
що є першоджерелом права – «літера» закону чи його 
«дух»? В «ідеологічній боротьбі» на ниві юриспруденції 
щодо вирішення цього питання сьогодні в Україні, пев-
ним чином, перемагає позитивістська правова ідеоло-
гія, згідно з якою «літера» визнається першоджерелом 
права. Виходячи із цього, «літера» закону відриваєть-
ся від його «духу» й відтак перетворюється на інстру-
мент для зловживань. За допомогою «літери» закону, 
відлученої від його «духу», позитивістськи тлумачачи 
текст закону, можна маніпулювати ним, як заманеться, 
й обґрунтовувати що завгодно, навіть те, наприклад, 
що чорне є білим. І все це матиме видимість фор-
мальної законності [5, с. 86–92]. Для реалізації при-
йнятих норм права створюється спеціальний механізм, 
а також визначаються державно-правові інститути щодо 
запровадження норм права у практичну діяльність. Але 
навіть у тих випадках, коли з якихось причин державні 
інститути не можуть творити «право», воно не втрачає 
свою цінність і продовжує діяти. У цьому випадку дію 
права забезпечує його ідея, дух. С.С. Сливка зауважив, 
що існує істотна різниця між духом права та «літерою» 
закону. Так, літера закону відображає обов’язковий 

припис поведінки особи, незважаючи на її внутрішню 
реакцію, а дух закону спрямований на відображення 
ідей законодавця. Тобто дух закону є значно складні-
шим від літери закону, хоча вони одне одного допов-
нюють. У цілому дух закону виражає історично зумов-
лену мету літери закону. Усупереч духові права часто 
виступають відомчі нормативні акти, що спрямовані 
на суб’єктивне тлумачення закону. У даному випадку 
дотримуються «літери» закону, а «дух» права змінюють 
або взагалі ігнорують [8, с. 53, 54]. С.С. Сливка вважає, 
що дух людини міститься в її думках, словах, які скеро-
вують її на певні вчинки. У будь-яких випадках спочатку 
проявляє себе дух, а потім – дія. Також у кожній дії 
можна більш-менш визначити дух, який часто втілюєть-
ся в мотивах, меті тощо [7, с. 47]. 

Отже, людський дух є одним із головних чинників 
формування суспільної думки та діяльності, зокрема – 
ідеології. Аналіз діалектики загальнолюдського, націо-
нального та класового свідчить, що в осягненні сутності 
ідеології важлива роль належить не тільки класовим, 
груповим інтересам, а й національним. 

Особливе значення має інтегративний зміст ідеоло-
гії, який постає у вигляді обґрунтування того загаль-
ного й особливого, що характеризує націю та державу 
[9, с. 18]. Правова ідеологія як сукупність ідей, погля-
дів, уявлень і принципів, що в концентрованому вигля-
ді відображають й оцінюють правову дійсність, пред-
ставляє собою важливий чинник формування правової 
держави та громадянського суспільства. Значний вплив 
на становлення різноманітних інституцій громадянсько-
го суспільства має Конституція України через закрі-
плення найважливіших політико-правових конституцій-
них принципів, згідно з якими повинні діяти не тільки 
держава, а й інститути громадянського суспільства 
(права людини, політична та ідеологічна багатоманіт-
ність, законність тощо) [10, с. 12].

Одночасно, в умовах деградації суспільної моралі, 
нівелювання елементарних норм етики в сучасному 
суспільстві, все більш актуальним стає завдання підви-
щення ролі ціннісних духовних орієнтирів. Українській 
конституційній традиції притаманні свої особливості. 
Так, протягом понад 300 років в Україні формувала-
ся власна конституційна ідеологія й конституційна 
доктрина, для яких був притаманний особливий дух.  
А визначальним фактором цього процесу стали «Пакти 
й конституції прав і вольностей Війська Запорізького»  
[2, с. 173]. Окрім історично розвинених політико-пра-
вових принципів демократичного республіканізму, 
в Україні завжди була значною традиція духовного 
розвитку. При цьому слід враховувати, що ідеологія 
зазвичай виступає в якості духовної сутності держа-
ви. 

Конституційну ідеологію в контексті конституціо-
налізму прийнято розглядати як систему поглядів, що 
виражають цінності, принципи, процеси формування й 
функціонування конституціоналізму, його роль і значен-
ня в житті держави та суспільства. При цьому, на думку 
А.Р. Крусян, конституційна ідеологія тісно пов’язана з 
духовністю як усього суспільства, так і окремих його 
членів. А конституційно-правова духовність виступає 
у вигляді ментально-аксіологічного компонента кон-
ституційної правосвідомості. При цьому конституцій-
но-правова духовність спрямована на утвердження віри 
у право й, зокрема, в конституційне право [2, с. 211]. 
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Слід припустити, що лише ґрунтовно розроблений 
в Україні комплекс правової, державної та національної 
ідеології може формувати такий концепт конституційної 
ідеології, який відповідав би принципам демократичної, 
соціальної та правової держави, що, між іншим, й ствер-
джується в ст. 1 Конституції України. Отже, конституцій-
на ідеологія є ще однією важливою складовою частиною 
правової ідеології. Необхідно наголосити, що правова 
ідеологія виступає одним із різновидів суспільної ідео-
логії. Вона пов’язана з іншими формами ідеології, але 
при цьому має свою специфіку, що відображається 
через її предмет, а також способи впливу на правову сві-
домість. Правова ідеологія являє собою цілісне відобра-
ження правової дійсності, що дозволяє не лише рекон-
струювати теоретичними засобами наявні в суспільстві 
правовідносини, але й запропонувати необхідні для роз-
витку держави та суспільства правові цінності, правові 
цілі, а також ймовірні моделі правового регулювання тих 
чи інших суспільних відносин [3, с. 27]. 

Вплив правової ідеології на процеси правового ре-
гулювання прослідковується не лише на загальнопра-
вовому рівні, коли цілеспрямований характер розвитку 
правових відносин і їх нормативного регулювання ви-
магає відповідної правової ідеології, а й на рівні кон-
кретних державно-правових реформ, які у процесі сво-
єї реалізації передбачають фундаментальні ідеологічні 
зміни на рівні правосвідомості громадян у частині їх-
нього сприйняття права, його основних завдань, функ-
цій, цінностей і державної влади. Слід підсумувати, що 
цінність ідеології полягає в тому, що вона є вагомим 
фактором формування суспільства та виховання людей.

У системі нових ідеологічних цінностей потрібно 
звернути увагу і на інформаційний простір. Саме ін-
формаційний простір використовується як ідеологічний 
інструментарій для вирішення соціальних, політичних, 
економічних чи військових проблем. Глобалізація зро-
била роль інформації надзвичайно важливою. Інфор-
маційний статус держави, її представлення у світово-
му інформаційному просторі є часткою її політичної чи 
економічної ваги у світі.

Найсильнішим каналом комунікації з погляду мож-
ливості його впливу на масову свідомість стало теле-
бачення. Кілька десятків років таким було радіо, після 
телебачення, а за останній період стає Інтернет.

Досвід цивілізованих країн свідчить, що держава 
не може існувати без власної ідеології. Адже потреба 
в ідеології закладена самою закономірністю функціо-
нування суспільства та необхідністю пошуку загально-
національних духовних орієнтирів, спроможних консо-
лідувати суспільство. Еволюція ідеології відбувається 
в тісному взаємозв’язку з іншими суспільно-політични-
ми факторами. 

Висновки. Увесь політико-правовий досвід україн-
ської історії переконливо підтверджує одну з головних 
ідеологічних настанов: без цілісної, самодостатньої та 
цілеспрямованої ідеології державотворення, побудова-
ної на духовних і національних пріоритетах, наша кра-
їна приречена бути придатком політики інших держав. 
Лише усвідомлення власних національних пріоритетів 
і втілення їх у життя може забезпечити нашій державі 

гідне й повноцінне існування у світовому співтовари-
стві. Ідеологія має бути не лише ідеологією доктрин чи 
певних завдань (хоч і такою вона, безумовно, повинна 
бути). Вона має охоплювати весь світоглядний комп-
лекс нації, плекаючи та розвиваючи його. 

Стає очевидно, що нова українська державна іде-
ологія має будуватись на засадах національної та со-
ціальної справедливості, будь-яка антиукраїнська ді-
яльність має бути окреслена законом (для запобігання 
викривлення дійсності і маніпуляцій із боку окремих 
громадян) і жорстко присікатись. Політика толерантної 
і ліберальної держави зазнала краху, потурання украї-
нофобським рухам призвело до війни і величезних люд-
ських жертв.
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СУЧАСНИЙ МЕХАНІЗМ СУДОВОГО ЗАХИСТУ ПРАВ, 
СВОБОД ТА ЗАКОННИХ ІНТЕРЕСІВ ЛЮДИНИ – ГАРАНТІЯ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАКОННОСТІ

Ребезюк В. М.

У цій статті автор досліджує сучасний стан меха-
нізму судового захисту прав, свобод та законних інтересів 
особи як гарантію забезпечення законності. Аналізує різне 
бачення науковців щодо визначення механізму захисту прав, 
свобод та законних інтересів кримінального провадження. 
Автор констатує, що Україна зобов’язана створити відпо-
відний діючий правовий механізм для його беззаперечного 
виконання. Найбільшим за ефективністю правозахисним 
державним механізмом захисту прав та свобод підозрюва-
ного та обвинуваченого є суди. Вагомою ознакою виконання 
судами функції захисту прав, свобод та законних інтересів 
людини є те, що суди наділені всіма необхідними повнова-
женнями для того, щоб реалізовувати цю діяльність як у 
разі порушення прав особи, так і необґрунтованого їх обме-
ження. Визначено механізм охорони прав та його правову 
природу.

Ключові слова: механізм охорони прав, права та сво-
боди, законні інтереси особи, механізм судового захи-
сту, процесуальний механізм, судовий контроль, судова 
система, порушення прав особи, правова природа меха-
нізму, кримінальне провадження. 

В данной статье автор исследует современное состо-
яние механизма судебной защиты прав, свобод и законных 
интересов лица как гарантию обеспечения законности. 
Анализирует разное видение ученых по определению меха-
низма защиты прав, свобод и законных интересов уголов-
ного производства. Автор констатирует, что Украина 
должна создать соответствующий действующий право-
вой механизм для его беспрекословного выполнения. Круп-
нейшим по эффективности правозащитным государствен-
ным механизмом защиты прав и свобод подозреваемого и 
обвиняемого являются суды. Весомым признаком исполне-
ния судами функции защиты прав, свобод и законных инте-
ресов человека является то, что суды наделены всеми 
необходимыми полномочиями для того, чтобы реализовы-
вать эту деятельность как в случае нарушения прав лица, 
так и необоснованного их ограничения. Определен меха-
низм охраны прав и его правовая природа.

Ключевые слова: механизм охраны прав, права и 
свободы, законные интересы лица, механизм судебной 
защиты, процессуальный механизм, судебный контроль, 
судебная система, нарушение прав человека, правовая при-
рода механизма, уголовное производство.

In this article the author investigates the current state of 
the mechanism of judicial protection of the rights, freedoms 
and legitimate interests of the person as a guarantee of legal-
ity. Analyzes the different view of scientists in determining the 
mechanism for protecting the rights, freedoms and legitimate 
interests of criminal proceedings. The interest to the protection 
of the rights, freedoms and legitimate interests of the person is 
rather high in Ukrainian legal science. Definitely, this so impor-
tant question of the mechanism of judicial protection of the 
rights, freedoms and legitimate interests of the person is one 
of the most acute in problem under investigation. The author 
ascertains that Ukraine has to create an appropriate legal mech-

anism for its unquestioning accomplishment. The court has the 
highest effectiveness in protecting the rights and freedoms of the 
suspect and the accused by the human rights protection mech-
anism of the state. The mechanism of protection of the rights, 
and its legal nature is determined. A substantial indication of the 
court’s ability to protect the rights, freedoms and the legitimate 
interests of the person is that the courts have all the necessary 
powers to carry out this activity both in the case of violations of 
the rights of the individual and of their unjustified restrictions. 
Furthermore, the mechanism of protection of rights and its legal 
nature is determined. The coverage of the mechanism of judicial 
protection of the rights, freedoms and the legitimate interests 
of the participants in criminal proceedings, for today, is one of 
the most important problems of the domestic policy of our state. 
Undoubtedly, the chosen theme of this article is among the pri-
ority in the field of criminal process at the present stage of the 
formation of a legal European state. In addition the current sys-
tem of the human rights and legitimate interests protection in 
Ukraine citizens need some restoration and bringing to a single 
level of recognition up to a point in Ukraine and all democratic 
countries of the world. First and foremost the effectiveness of 
the practical application of human rights to its rights and free-
doms is the litmus testament that protects the rights and free-
doms of the individual.

Key words: mechanism of protection of the rights, rights 
and freedoms, legal interests of the person, mechanism of judi-
cial protection, procedural mechanism, judicial control, judicial 
system, legal nature of the mechanism, criminal proceedings.

Актуальність теми. Постановка і розгляд питання 
механізму судового захисту прав, свобод та законних 
інтересів учасників кримінального провадження на сьо-
годні є однією з найважливіших проблем внутрішньої 
політики нашої держави. Саме стан справ у сфері забез-
печення охорони прав, свобод та законних інтересів 
учасників кримінального провадження, їхня практична 
реалізація є тією відправною точкою, за якою оцінюєть-
ся рівень демократичного розвитку будь-якої цивілізо-
ваної держави та суспільства загалом. Не декларативні 
заяви, а дієвість практичного застосування захисту лю-
дини, її прав і свобод є тим лакмусовим папірцем, що 
забезпечує охорону прав і свобод особи.

Стан наукового дослідження. Питанням механіз-
му судового захисту прав, свобод та законних інте-
ресів учасників кримінального провадження присвя-
тили свої роботи відомі українські та зарубіжні 
науковці, такі як: Г.З. Алієва, С.С. Алексеєв, Л.П. Ануфрі-
єва, К.Г. Волинка, О.В. Верхогляд-Герасименко, Ю.М. Гро-
шевий, П.М. Давидов, А.Я. Дубинський, A.B. Захарко, 
Я.П. Зейкан, М.Л. Ентіна, Л.М. Карнєєва, С.В. Ківалов, 
В.П. Кононенкo, Н.А. Колоколов, Ф.М. Кудін, В.А. Лаза-
ревa, Е.А. Лукашева, В.Т. Нор, В.Т. Маляренкo, А.Ю. Олій-
ник, О.Є. Омельченко, А.В. Пазюк, А.А. Пархета, М.М. По-
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лянський, О.Б. Прокопенко, В.В. Разік, П.М. Рабінович, 
Е.Л. Трегубов, В.А. Ржевський, В.В. Скитович, О.Ю. Ха-
бло, Л.Д. Удалова, Ф.Н. Фаткуллін, І.Я. Фойницький та ін.

Мета цієї статті. Метою статті є всебічний правовий 
аналіз проблемних питань судового захисту прав люди-
ни у кримінальному провадженні; визначення складни-
ків механізму судового захисту прав людини в осмис-
ленні удосконалення зазначеного механізму.

Виклад основного матеріалу. Наша держава зроби-
ла свій доленосний вибір – це євроінтеграційний шлях 
розвитку. Сенс цього вибору полягає у європейській ци-
вілізаційній моделі, яка дасть можливість українському 
суспільству досягти прогресу в усіх сферах життєдіяль-
ності і демократичного розвитку. Європейський вибір 
України – це одночасно і рух до стандартів демократії та 
правового поля. Наше суспільство обрало європейські 
цінності, позаяк вкрай важливе місце серед них займає 
охорона прав, свобод та законних інтересів учасників 
кримінального провадження.

При цьому хотілося б зауважити, що демократія 
в будь-якому суспільстві базується на двох головних 
засадах – верховенство права та забезпечення права і 
свободи людини. Проте навіть проголошення людини 
найвищою соціальною цінністю та закріплення у статті 
3 Конституції України її основних прав та свобод можуть 
не мати жодного значення без реального механізму 
здійснення цих прав [1, с. 5]. 

Для того щоб проголошені права не залишалися де-
кларативними Україна зобов’язана створити відповід-
ний діючий правовий механізм для їх беззаперечного 
виконання. Найбільшим за ефективністю правовим дер-
жавним механізмом захисту прав та свобод підозрювано-
го та обвинуваченого є суди. У цивілізованій державі суду 
належить центральне місце у всій правовій системі. Саме 
суд уособлює справжнє право, істинну справедливість. 
Правосуддя – «це діяльність суду, здійснювана в перед-
баченому процесуальним законом порядку, яка полягає 
в розгляді і розв’язанні конфліктів, пов’язаних із дійсним 
чи можливим порушенням норм <...> права» [7, с. 305]. 

Судовий захист прав і свобод особистості являє со-
бою механізм реалізації обов’язку держави забезпечи-
ти дотримання відповідних прав людини і громадянина, 
закріплених законодавчим шляхом. Суд охороняє від 
різних порушень особисті права, майнові та немайнові, 
право на участь у державному, громадському та полі-
тичному житті.

Звертаючись до Конституції України, а саме стат-
ті 124 та до статті 15 КПК України, бачимо виняткову 
прерогативу суду на визнання людини винною у скоєнні 
злочину і призначення їй кримінального покарання. 

На думку російського юриста Н.А. Колоколова, 
судова влада покликана стати непереборним бар’єром 
на шляху свавілля органів слідства й оперативних 
служб [5, с. 31].

Суд, що має значну довіру й авторитет у суспільстві, 
який є більш самостійним і незалежним у своїх судових 
рішеннях, має високий коефіцієнт рівня законності, він 
надійно захищає від можливих посягань на права, сво-
боди та законні інтереси громадян. 

Апріорі сила судової влади як захисника прав, сво-
бод та законних інтересів людини – у законному, спра-
ведливому вирішенні правових конфліктів. У нашій 
державі Конституцією кожному громадянину гаранту-
ється право на оскарження в суді загальної юрисдикції 

рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, 
посадових і службових осіб, отже, розглядаючи такі 
скарги, суди контролюють дотримання законності. 

Важливою ознакою здійснюваної судами своєї 
основної функції, захисту прав, свобод та законних інте-
ресів громадянина є те, що вони наділені всіма необхід-
ними повноваженнями для того, щоб реалізовувати цю 
діяльність як у разі порушення прав особи іншими осо-
бами, так і у разі, коли порушником права виступає дер-
жава, конкретні органи державної влади або посадові 
особи. У результаті цього функція захисту прав людини, 
яку ми відносимо до процесу діяльності судів загальної 
юрисдикції, виявляється глибинно пов’язаною з функці-
єю забезпечення верховенства права, коли право стає 
домінуючим фактором як у відносинах окремих грома-
дян, так і в життєдіяльності держави [4, с. 6].

Так, відповідно до ч. 1 статті 55 Конституції Украї-
ни права і свободи людини і громадянина захищаються 
судом. А частина 3 статті 8 Конституції України гарантує 
звернення до суду для захисту конституційних прав і 
свобод людини і громадянина безпосередньо на підста-
ві Конституції України, адже її норми є нормами прямої 
дії. Отже, суд в Україні виконує державну функцію за-
хисту прав, свобод та законних інтересів людини, од-
ночасно права і свободи людини є сенсом діяльності 
суду. Дійовий механізм судового захисту прав людини 
на сьогодні – це найбільш універсальний, демократич-
ний інструмент правової держави. 

Свого часу російський науковець I.Я. Фойницький 
не без підстав зауважував, що державне завдання 
судової влади – захист прав, законом дарованих, про-
ти всіх їх порушників. Суд захищає права державні, 
суспільні й особисті. Проте основою всіх прав особи є 
її свобода. Отже, природно, що однією з найважливі-
ших функцій судової влади визнається захист свободи 
особи. Самостійною і незалежною в зовнішньому від-
ношенні судова влада може бути визнана лише там, де 
вона в змозі забезпечити дійсну безпеку особистій сво-
боді проти посягань усякого роду [12, с. 183]. 

Значною ознакою здійснюваної судами функції за-
хисту прав, свобод та законних інтересів людини є те, 
що суди наділені всіма необхідними повноваженнями 
для того, щоб реалізовувати цю діяльність як у разі по-
рушення прав особи, так і необґрунтованого їх обме-
ження.

У нашій державі одним з найважливіших способів 
захисту прав, свобод та законних інтересів суб’єктів 
кримінального провадження є судовий контроль за ді-
ями та рішеннями органів дізнання і досудового слід-
ства. В.А. Лазарева слушно зазначила, що і правосуддя, 
і судовий контроль здійснюються з метою захисту прав і 
свобод людини і громадянина. Вирішуючи кримінальну 
справу, розглядаючи скаргу на незаконні дії державно-
го органу або посадової особи, суд відновлює порушені 
права і свободи або захищає їх від можливого обмежен-
ня [8, с. 52].

Отже, присутність елементів контрольного процесу 
на всіх етапах кримінально-процесуальної діяльності 
дає змогу розглядати судовий контроль як універсаль-
ний спосіб реалізації судом функції захисту прав та сво-
бод особи та особливий спосіб здійснення правосуддя.

На нашу думку, судовий контроль у кримінальному 
провадженні є окремою формою діяльності суду, що 
випливає з покладеної на нього функції захисту прав 
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та свобод особи і здійснюється шляхом надання судом 
дозволу на певні процесуальні дії, пов’язані з обмежен-
ням конституційних прав і свобод громадян, та контро-
лю за законністю їх проведення, розгляду справи в суді 
і для реалізації громадянами права на оскарження дій і 
рішень органів дізнання та досудового слідства.

У зв’язку з цим ми вважаємо, що судовий контроль 
можна поділити на загальний, попередній і виключний. 
Загальний контроль полягає в тому, що суд наділений 
правом контролю за законністю й обґрунтованістю дій 
органів досудового розслідування на етапі як вирішен-
ня питання про призначення справи до судового розгля-
ду, так і під час судового розгляду.

Попередній розгляд справи суддею є тим етапом кри-
мінально-процесуального провадження, який не можна 
обминути. Якщо суддя, перевіривши матеріали справи, 
дійде висновку про достатність підстав для розгляду 
справи в судовому засіданні, він у попередньому роз-
гляді вирішує питання про призначення справи до роз-
гляду в судовому засіданні. 3 цього моменту обвинува-
чений стає підсудним і його справа буде розглядатися 
в судовому засіданні, у якому вирішуватиметься пи-
тання щодо винуватості підсудного. Під час вирішення 
суддею питання про призначення судового засідання 
закон передбачає коло питань, які вирішує на підста-
ві матеріалів справи суддя, а саме: чи підсудна справа 
суду; чи немає підстав для закриття справи або її зупи-
нення; чи складено обвинувальний висновок відповід-
но до вимог КПК України; чи немає підстав для зміни, 
скасування або обрання запобіжного заходу; чи не було 
допущено під час порушення справи, провадження ді-
знання або досудового слідства таких порушень вимог 
КПК України, без усунення яких справа не може бути 
призначена до судового розгляду. Такі повноваження 
суду підтверджують тезу, що у попередньому розгляді 
справи здійснюється судовий контроль за законністю 
досудового розслідування і дотриманням прав і свобод 
його суб’єктів, проте в іншій, ніж у судовому засіданні, 
формі.

У найповнішому вигляді загальний контроль здійс-
нюється на стадії судового розгляду. Обставини спра-
ви досліджуються й обговорюються судом і сторонами 
на підставі гласності, усності, безпосередності і зма-
гальності. Суд може дослідити ті факти й обставини, 
які органи досудового розслідування визнали неістот-
ними, дійти висновку про їх істотність з метою вирішен-
ня питання щодо винуватості і ступеня відповідальності 
підсудного. I, навпаки, суд може визнати неістотним 
те, що слідчий чи прокурор вважали істотним. Суд 
може розглянути ті докази, які були відкинуті під час 
досудового розслідування як недостовірні, і визнати їх 
достовірними та обґрунтувати ними свої висновки.

Отже, можна стверджувати, що на стадії судово-
го розгляду в специфічній процесуальній формі, 
а саме шляхом розгляду і вирішення кримінальної 
справи, здійснюється судовий контроль за законністю 
досудового розслідування і дотриманням прав і свобод 
його учасників.

 Аналогічним чином судовий контроль за дотри-
манням прав і свобод учасників кримінального проце-
су здійснюється і на стадіях апеляційного, касаційно-
го провадження, а також перегляду судових рішень 
у порядку виключного провадження. Таким чином, 
для забезпечення виконання завдань кримінального 

судочинства суди вищої інстанції наділені повноважен-
нями з перевірки законності й обґрунтованості вироків, 
постанов, ухвал судів нижчої ланки. Метою перевірки є 
виявлення помилок, допущених під час розгляду і вирі-
шення справи, і вжиття необхідних заходів зі скасуван-
ня або зміни незаконного і необґрунтованого судового 
рішення. Завдання правосуддя вважається досягнутим 
лише за умови виконання рішення, яке є законним і об-
ґрунтованим.

На відміну від розглянутого загального порядку 
контролю за дотриманням прав і свобод громадян, 
попередній судовий контроль, передбачений статтями 
29–31 Конституції України, є способом запобігання по-
рушенням і необґрунтованим обмеженням конституцій-
них прав і свобод особи. Він здійснюється судом лише 
за наявності мотивованого подання органу досудового 
розслідування про проведення певних слідчих дій. 

 Як зазначає з цього приводу науковець А.В. Пазюк, 
застосуванню обмежень у кожному конкретному випад-
ку має передувати оцінка задіяних інтересів, наслідків 
дій правоохоронних органів, які обмежують права гро-
мадян. Таку функцію має виконувати незалежний кон-
трольний орган, насамперед суд [10, с. 50].

У нашій державі нині суд, звичайно, за вмотивова-
ним поданням органу дізнання, слідчого, узгодженим з 
прокурором, або самого прокурора, приймає рішення: 
про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання 
під вартою (ч. 1 та ч. 3 статті 183 КПК); проведення об-
шуку житла чи іншого володіння особи (стаття 235 КПК).

Судовий контроль створює умови також щодо ре-
алізації громадянами їхнього права на оскарження 
незаконних дій. Розгляд судом скарг певних суб’єктів 
кримінального провадження на дії і рішення слідчого, 
органу дізнання, прокурора, що порушують або обме-
жують їхні права і свободи під час досудового розсліду-
вання, є, на нашу думку, виключним контролем.

Як зауважувала професор Ф.М. Кудіна, різні рівні 
процесуального становища органів, що застосовують 
примус, і всіх інших осіб, які беруть участь у проце-
сі, на яких спрямовані примусові дії, не дають підстав 
для висновку про те, що ці особи позбавлені правових 
можливостей для відстоювання своїх інтересів у сфері 
правоохорони. У визначенні законодавцем їх правового 
статусу і регламентації правоохоронних дій особи наді-
ляються цілим комплексом прав, що забезпечують ре-
альну можливість захисту від незаконного і необґрунто-
ваного примусу [6, с. 38].

Відповідно до ч. 2 ст. 55 Конституції України кожно-
му гарантується право на оскарження в суді рішень, дій 
чи бездіяльності органів державної влади, органів міс-
цевого самоврядування, посадових і службових осіб.

На думку професора В.Т. Маляренка, відповід-
но до ст. ст. 234 та 236 КПК не можуть розглядатися 
судом в окремому провадженні скарги на постанову 
органів дізнання, слідчого та прокурора про визнання 
особи підозрюваною, обвинуваченою чи потерпілою, 
а також скарги на проведення певних слідчих дій, зо-
крема обшуку, виїмки, огляду, експертизи, накладення 
арешту на майно, ексгумацію трупа та ін. Скарги на такі 
дії підлягають розгляду судом першої інстанції лише 
за попереднього розгляду справи або у разі вирішен-
ня її по суті з урахуванням усіх інших обставин справи, 
коли суд, вивчивши факти, наведені в скарзі, має пра-
во повернути її на додаткове розслідування чи закрити, 
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засудити або виправдати підсудного, визнати ті чи інші 
процесуальні рішення та дії нелегітимними і не взяти їх 
до уваги в обґрунтуванні обвинувачення [13].

На нашу думку, відкладення перевірки законності 
й обґрунтованості дій, бездіяльності та рішень органів 
дізнання, слідчого і прокурора до попереднього розгля-
ду справи судом чи до розгляду її по суті в окремих ви-
падках може завдати шкоди, яку потім неможливо буде 
відшкодувати, а права та свободи відновити. У таких ви-
падках контроль за діями та рішеннями органів дізнан-
ня, слідчого і прокурора з боку суду на стадії розгляду 
справи по суті не може вважатись ефективним засобом 
відновлення порушених прав. У зв’язку з цим заінтере-
сованим особам має бути забезпечена можливість звер-
нення до суду ще під час розслідування справи.

Натепер судовий контроль за досудовим розсліду-
ванням викликає певну протидію з боку прокуратури та 
МВС. Керуючись доводами, що цей інститут запозиче-
ний з англо-американського процесу і не пов’язаний з 
нашими традиціями, суд не може забезпечити постій-
ного й оперативного контролю, судді не готові до цієї 
роботи і не впораються з нею, крім того, судовий кон-
троль порушує таємницю слідства, є неприпустимим 
покладати на суди ухвалення рішень про прослухову-
вання телефонних переговорів і накладення арешту 
на поштово-телеграфну кореспонденцію. Отже, треба 
було б відновити прокурорський порядок видачі санкцій 
[9, с. 167–168].

На нашу думку, ці доводи є безпідставними, оскіль-
ки судовий контроль за досудовим розслідуванням існує 
не лише в країнах англо-американської системи права, 
а також і в багатьох інших цивілізованих країнах, таких 
як Австрія, Італія, Німеччина, Франція, Швейцарія та ін. 

Такий контроль передбачений статтею 6 Європей-
ської конвенції про захист прав людини і основних 
свобод, яка стала складовою частиною права після її 
ратифікації. Переймати такий досвід зовсім не сором-
но, це не протирічить національній традиції. Судовий 
контроль справді пов’язаний із посиленням змагально-
го початку на досудовому слідстві, і це робить наш про-
цес ефективнішим і таким, що забезпечує надійніший 
захист прав його учасників. Європейська конвенція (ст. 
6) і практика Європейського Суду поширюють змагаль-
ність і на стадію досудового розслідування. Розмежу-
вати наглядові функції прокуратури і суду нескладно. 
Суд контролює слідчі дії, проведення яких пов’язане з 
обмеженням конституційних прав громадян, і в поряд-
ку ч. 2 статті 55 Конституції України розглядає скарги 
на незаконні дії і рішення органів дізнання, слідства і 
прокурора. Інші процесуальні дії є об’єктом прокурор-
ського нагляду [1, c. 19].

Загалом практика свідчить, що різні форми судового 
контролю мають вагоме значення в здійсненні функції 
захисту прав і свобод людини і громадянина. Своєчас-
ність судового захисту, що реалізується через систему 
різних форм судового контролю за досудовим розсліду-

ванням, є не лише додатковою гарантією прав і свобод, 
а й умовою швидкого їх відновлення. 

Висновок. Отже, підсумовуючи, хотілося б заува-
жити, що сучасний процесуальний механізм забезпе-
чення прав учасників кримінального провадження слід 
розглядати як постійну динамічну систему правових 
засобів, що реалізуються завдяки діяльності державних 
органів, посадових осіб, які здійснюють кримінальне 
судочинство або залучаються до нього. 

У демократичних країнах світової спільноти суду на-
лежить провідне місце у всій правовій системі держави. 
Саме суд уособлює справжнє право, істину та справед-
ливість. Чим вищий авторитет суду в суспільстві, чим 
більшою самостійністю і незалежністю володіє суд у вза-
єминах з органами влади, тим вищий рівень законності і 
демократії, тим надійніше захищені права і свободи цих 
громадян. Саме завдячуючи такій діяльності відбуваєть-
ся реалізація механізму захист прав, свобод та законних 
інтересів учасників кримінального провадження. 
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КОНСТИТУЦІЙНІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ МІСЦЕВОГО 
САМОВРЯДУВАННЯ В ПОЛЬЩІ, ЧЕХІЇ, УКРАЇНІ: 

КОМПАРАТИВНИЙ АНАЛІЗ

Шевчук А. О.

У статті проаналізовані засади місцевого самовря-
дування в Польщі і Чехії як основних країн Європейського 
Союзу Східної Європи, вихідців із соціалістичного табору, 
аби на прикладі зазначених держав зрозуміти шлях рефор-
мування такої сфери для того, щоб імплементувати набу-
тий досвіт в Україні. Автор формує власну думку стосовно 
необхідних змін усередині системи децентралізації і місце-
вого самоврядування в Україні. Особливий динамізм вияв-
ляє місцеве самоврядування в країнах Центральної і Східної 
Європи, котрі переживають період демократичного тран-
зиту. Яскравим прикладом успішного реформування місце-
вого самоврядування серед країн цього регіону є Польща і 
Чехія, чий досвід має велике значення для подальшої модер-
нізації місцевого самоврядування й територіальної орга-
нізації влади в Україні у контексті процесів європейської 
інтеграції та демократизації. Оскільки Україна планує на 
законодавчому рівні закріпити європейську інтеграцію до 
Європейського Союзу, для правників та науковців у сфері 
місцевого самоврядування питання організації місцевої 
влади у державах- членах Європейського Союзу має велике 
значення.

Ключові слова: місцеве самоврядування, французька 
модель, Польща, Чехія, децентралізація. 

В статье проанализированы принципы местного самоу-
правления в Польше и Чехии как основных стран Европейского 
Союза Восточной Европы, выходцев из социалистического 
лагеря, чтобы на примере указанных государств понять 
путь реформирования такой сферы для того, чтобы импле-
ментировать приобретенный опыт в Украине. Автор фор-
мирует собственное мнение относительно необходимых 
изменений внутри системы децентрализации и местного 
самоуправления в Украине. Особый динамизм оказывает 
местное самоуправление в странах Центральной и Вос-
точной Европы, переживающих период демократического 
транзита. Ярким примером успешного реформирования 
местного самоуправления среди стран данного региона явля-
ются Польша и Чехия, чей опыт имеет большое значение 
для дальнейшей модернизации местного самоуправления и 
территориальной организации власти в Украине в контек-
сте процессов европейской интеграции и демократизации. 
Поскольку Украина планирует на законодательном уровне 
закрепить европейскую интеграцию в Европейский Союз, 
для юристов и ученых в сфере местного самоуправления 
вопросы организации местной власти в государствах-чле-
нах Европейского Союза имеет большое значение.

Ключевые слова: местное самоуправление, француз-
ская модель, Польша, Чехия, децентрализация. 

The article analyzes the principles of local self-government 
in Poland and the Czech Republic as the main countries of the 
European Union, that situated in the Eastern Europe, which 
were in the past in the socialist camp, in order to use the exam-
ple of these countries to understand the path of reforming this 
sphere in order to implement the experience gained in Ukraine. 
The political course chosen by Ukraine for European integration 
determines the need to focus on European standards for the 

organization of public authority, including the municipal author-
ities. Today, local self-government bodies are the main subjects 
of decentralized public governance in all European states, and 
therefore an institutional manifestation of decentralization, 
and at the same time an example of special organizational and 
legal structures in the system of public governance, when the 
authorities of the lower territorial level are not hierarchically 
subordinated to higher authorities of territorial level. The 
author forms his own opinion regarding the necessary changes 
within the system of decentralization and local self-government 
in Ukraine. Local dynamism is particularly evident in Central 
and Eastern European countries experiencing a period of demo-
cratic transit. Poland and the Czech Republic, whose experience 
is important for further modernization of local self-government 
and territorial organization of power in Ukraine in the context 
of the processes of European integration and democratization, 
is a vivid example of a successful reform of local self-govern-
ment among the countries of this region. As Ukraine plans to 
strengthen the European integration into the European Union 
at the legislative level, lawmakers and scholars in the field of 
local self-government has a great importance of consider the 
organization of local government in the member states of the 
European Union. The following main directions for further devel-
opment of institutional and systemic structural organization of 
local self-government in Ukraine are defined: decentralization of 
public authorities; introduction of full-fledged self-government 
at the level of regions and districts; liquidation of local state 
administrations and introduction of a post authorized by the 
state to supervise legality and representation interests of the 
state; increasing the responsibility of bodies and officials of local 
self-government to territorial communities and ensuring the var-
iability of the main representatives of the community; carrying 
out a comprehensive reform of the administrative and territorial 
structure of the state.

Key words: local government, French model, Poland, Czech 
Republic, decentralization.

Обраний Україною політичний курс на євроінтегра-
цію зумовлює необхідність орієнтуватись на європей-
ські стандарти організації публічної влади, зокрема 
й влади муніципальної. На сьогодні органи місцевого 
самоврядування є основними суб’єктами децентралі-
зованого публічного врядування у всіх державах Євро-
пи, а відтак інституційним проявом децентралізації та 
водночас прикладом особливих організаційно-правових 
структур у системі публічного врядування, коли органи 
влади нижчого територіального рівня не є ієрархічно 
підпорядкованими органам влади вищого територіаль-
ного рівня. При цьому місцеве самоврядування виявляє 
себе як доволі гнучкий і динамічний інститут, здат-
ний оперативно трансформуватись у відповідь на нові 
виклики суспільного розвитку. Особливий динамізм 
виявляє місцеве самоврядування в країнах Централь-
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ної і Східної Європи, котрі переживають період демо-
кратичного транзиту. Яскравим прикладом успішного 
реформування місцевого самоврядування серед країн 
цього регіону є Польща і Чехія, чий досвід має вагоме 
значення для подальшої модернізації місцевого само-
врядування й територіальної організації влади в Україні 
у контексті процесів європейської інтеграції та демо-
кратизації.

За роки незалежності місцеве самоврядування 
в Україні пройшло доволі нелегкий та тернистий шлях, 
проте все ж таки спромоглося довести, що все це не ви-
падковість, інститут самоврядування є особливо важ-
ливим для створення саме правової держави і того рів-
ня інтеграції, на який Україна тримає зараз напрям. В 
Україні закладено конституційні засади місцевого само-
врядування, ратифіковано Європейську хартію місцево-
го самоврядування, прийнято низку базових норматив-
но-правових актів, які створюють правові та фінансові 
основи діяльності органів місцевого самоврядування. 

Водночас доводиться констатувати, що наявна в 
Україні система місцевого самоврядування не досить 
ефективно виконує головну місію, закладену Консти-
туцією, – забезпечення права територіальних громад 
самостійно вирішувати питання місцевого значення. 
Загалом, сучасний стан місцевого самоврядування ха-
рактеризується відсутністю належного матеріального 
та фінансового, кадрового та іншого ресурсного забез-
печення, необхідного для виконання завдань і повнова-
жень органів місцевого самоврядування. 

Наявні проблеми місцевого самоврядування, на які 
неодноразово вказували науковці, у квітні 2014 р. було 
визнано офіційно: у схваленій Урядом Концепції ре-
формування місцевого самоврядування та територіаль-
ної організації влади в Україні поряд із констатацією 
наявності конституційних засад місцевого самовряду-
вання, факту ратифікації Європейської хартії місцевого 
самоврядування та прийняття низки базових норматив-
но-правових актів, які створюють правові та фінансові 
основи діяльності органів місцевого самоврядування, 
робився невтішний висновок: «Система місцевого само-
врядування на сьогодні не задовольняє потреб суспіль-
ства. Функціонування органів місцевого самоврядуван-
ня у більшості територіальних громад не забезпечує 
створення та підтримку сприятливого життєвого сере-
довища, необхідного для всебічного розвитку людини, 
її самореалізації, захисту її прав, надання населенню 
органами місцевого самоврядування, утвореними ними 
установами та організаціями, високоякісних і доступних 
адміністративних, соціальних та інших послуг на відпо-
відних територіях» [3].

Стан дослідження. Вітчизняною юридичною наукою 
традиційно приділяється суттєва увага конституцій-
но-правовим проблемам організації й функціонуван-
ня місцевого самоврядування в контексті зарубіжного 
досвіду, а також компаративістським дослідженням 
місцевого самоврядування. З цього приводу варто при-
гадати праці таких науковців, як: М.О. Баймуратов, 
О.В. Батанов, І.І. Бодрова, В.І. Борденюк, О.М. Бори-
славська, М.П. Воронов, В.А. Григор’єв, І.В. Дробуш, 
В.М. Кампо, А.М. Колодій, М.І. Корнієнко, Н.В. Коро-
льова-Борсоді, В.В. Кравченко, В.С. Куйбіда, Л.Л. Ла-
бенська, П.М. Любченко, О.Ю. Лялюк, Н.Р. Нижник, 
Г.В. Падалко, М.В. Пітцик, В.Ф. Погорілко, О.В. Прі-
єшкіна, М.О. Пухтинський, С.Г. Серьогіна, Ю.М. Тоди-

ка, В.Л. Федоренко, О.Ф. Фрицький, О.М. Чернеженко, 
І.С. Щебетун, В.Д. Яворський та ін.

Як відомо, на початку становлення незалежної дер-
жави вітчизняне законодавство увібрало в себе фран-
цузьку модель місцевого самоврядування. Проте зго-
дом чинну модель почали наближати до польської. На 
відміну від багатьох країн пострадянського простору, 
Польща досягла значних успіхів у сфері масштабного 
реформування місцевого самоврядування. Зважаючи 
на викладене, метою цієї роботи є з’ясування основних 
інституційних та системно-структурних характеристик 
місцевого самоврядування, особливостей його розвит-
ку та реформування у Чехії та Польщі, а також фор-
мулювання пропозицій щодо застосування їх досвіду 
для України.

Виклад основного матеріалу. Деякі із сучасних 
проблем місцевого самоврядування України були вирі-
шені досить швидко та ефективно у Польщі. Починаючи 
від перших вільних виборів 27 травня 1990 р. Польща 
стала на шлях повного реформування органів місцевого 
самоврядування, децентралізації та створення умов та 
можливостей прямого демократичного впливу грома-
дян [4, с. 360]. Так, свого часу перед провідними фа-
хівцями цієї держави у сфері місцевого самоврядуван-
ня постала необхідність створення спроможної та дієвої 
його системно-структурної організації. Шляхом публіч-
ного діалогу за участю посадових осіб державної влади, 
провідних учених, представників бізнесу та громадян 
були вирішені питання реорганізації найнижчого рівня 
в системі місцевого самоврядування (ґміни), створення 
робочих груп для розробки нових актів, що регулюють 
відносини в сфері місцевого самоврядування, та була 
розпочата підготовка до перших демократичних виборів 
до місцевих рад [4, с. 450]. У результаті були прийня-
ті рекомендації, на базі яких комісія Сенату розробила 
низку пропозицій, а саме щодо наділення органів міс-
цевого самоврядування власністю, встановлення шля-
хів фінансування реформованих органів, закріплення 
прав місцевого самоврядування на незалежність від 
центральної влади та політичних партій, можливість за-
хищати права у суді та деякі інші.

На сучасному етапі свого розвитку місцеве вряду-
вання у Польщі має подібні до вітчизняних проблеми. 
Проте слід відзначити, що порівняно з Україною Польща 
змогла сформувати дієву модель організації місцевого 
самоврядування в найкоротші строки. Водночас, маю-
чи досить багато спільних рис, Польща ділить з нами 
і спільні проблеми, такі як недостатнє фінансове та 
законодавче забезпечення та ін. Так, наприклад, в обох 
державах громадянське суспільство поки що перебуває 
на стадії формування і не здатне адекватно забезпечу-
вати належне функціонування місцевого самоврядуван-
ня (проблеми безпосередньої участі та контролю за ді-
яльністю відповідних органів).

Власні органи створюються на кожному з рівнів. 
Так, ґміною управляє рада ґміни, повітом – рада повіту, 
а воєводством – сеймик. Строк повноважень цих орга-
нів становить 4 роки [1]. Виконавчим органом сеймику 
(так званого регіонального парламенту, склад якого від  
30 до 33 членів) є управління на чолі з маршалком воє-
водства. Маршалок обирається з числа радників сейми-
ку. Головним завданням воєводського самоврядування 
є проведення власної воєводської політики та ухвален-
ня стратегій розвитку регіону, а також участі у реаліза-
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ції завдань, що стоять перед державою загалом. Най-
важливішим завданням є укладання контрактів регіонів 
з урядом.

Це забезпечує бюджети воєводства грошовими над-
ходженнями [2]. Незалежно в регіоні діє воєвода (де-
якою мірою подібний з посадою префекта), який при-
значається Прем’єр-міністром. Він представляє уряд 
на місцях, відповідає за порядок у воєводстві та звітує 
перед Радою Міністрів.

До завдань воєводи належить нагляд за законністю 
діяльності ґмін (спонукає до перегляду рішень та/або 
звертається до суду), повітів та воєводств, урядової ад-
міністрації, поліції, пожежної охорони, санітарно-епі-
деміологічної інспекції. Повіт є проміжною ланкою між 
регіоном та ґміною. Для виконання обов’язків, покла-
дених на повіти, створюються спеціальні представниць-
кі органи – ради повітів. Залежно від чисельності насе-
лення ради повітів нараховують від 15, але не більше 
29 радників; виконавчий орган ради – правління ради 
(складається з 3–5 членів), яке очолює староста. Він від-
повідає перед радою за громадський порядок і безпеку, 
а також несе відповідальність за реалізацію завдань, 
покладених на повітове самоврядування. Міста на пра-
вах повіту мають одночасно повноваження і завдання 
найнижчого рівня – ґміни, а також повіту. Повітам мо-
жуть делегуватися окремі повноваження воєводств (як 
законом, так і договором). Повіт має самостійний від 
ґмін бюджет. Повіт не здійснює нагляд за діяльністю 
ґмін і не може втручатися в їхню діяльність [1; 2].

Найнижчим рівнем місцевого самоврядування Поль-
щі є ґміна, яка відповідає за вирішення всіх повсякден-
них справ їх мешканців. Ґміна є юридичною особою, са-
мостійною у виконанні суспільних завдань, має власні 
доходи, а також додаткові субсидії, має право на воло-
діння комунальним майном та на судовий захист своєї 
самостійності.

До органів ґміни належить рада ґміни (від 15 до  
45 членів, окрім Варшави – 60 радників), яка обирається 
прямими виборами строком на 4 роки. Члени ради обира-
ють правління і війта, бурмістра (у малих містах) або пре-
зидента (у великих містах), які несуть відповідальність 
за реалізацію завдань громади та є одноосібними пред-
ставниками ґміни (з 2002 р. обираються на 4 роки) [2].

Внаслідок тісної взаємодії повітів і ґмін досягається 
максимальний рівень задоволення потреб населення. 
Ще однією з особливостей місцевого самоврядування 
Польщі є те, що всередині системи самоврядування 
не існує підпорядкованості та залежності. До того ж 
повітове самоврядування або воєводське самовряду-
вання не має права контролювати діяльність ґмін [1].

Беручи до уваги досвід Польщі у вирішенні багатьох 
питань, нагальних проблем та можливих шляхів їх вирі-
шення, видається, що побудова ефективного місцевого 
самоврядування можлива лише на фундаменті грома-
дянського суспільства. Таким чином, кожна реформа 
має розпочинатися не лише за ініціативою держави, а й 
за підтримки та активної участі місцевого населення.

У Чехії конституційним шляхом було визначено 
функціонування лише одного органу самоврядування – 
муніципального представництва (ст. 101) (чес. obecni 
zastupitelstvo) – як представницького органу, що воло-
діє всіма повноваженнями щодо спрямування розвитку 
муніципалітету, окрім тих, які у законодавчому порядку 
є переданими органам влади вищого територіального 

рівня [5]. Однак уже у Законі «Про обці» 2000 р. органа-
ми самоврядування визнано також раду муніципалітету 
(чес. obecni rada) як виконавчий орган, який склада-
ється з висуванців муніципального представництва (не 
більше третини його складу) і є йому підконтрольним, 
мера (чес. starosta, у статутних містах та м. Прага – чес. 
primator), який обирається представництвом (у разі 
статутних міст – магістратом), муніципальне управління 
(чес. obecni urad), до складу якого входять мер, його 
заступник(и), секретар управління (у разі створен-
ня такої посади). Управління, окрім реалізації рішень 
муніципального представництва та ради, відповідає 
за виконання повноважень переданих державою.

Закон «Про обці» 2000 р. доповнив положення Кон-
ституції Чехії, яка визначає органом самоврядування 
громад лише муніципальні представництва, зазначаю-
чи, що до переліку «інших» публічних органів влади на-
лежать рада муніципалітету, староста та муніципальне 
управління (уряд). У місті органами самоврядування є 
міська рада, староста та міський уряд, а у разі статут-
них міст – міська рада, мер та магістрат (ст. 15).

Після входження Чехії до ЄС (31.05.2004 р.) 
до податкової системи країни були внесені зміни, що 
відповідали нормативам ЄС. Це призвело до підви-
щення деяких податків і зборів, насамперед непря-
мих податків. Також внаслідок входження Чехії до ЄС 
одним із головних джерел доходів місцевих бюджетів 
стали кошти, які надходили від структурних та спеціа-
лізованих фондів ЄС.

Успіх регіонального управління і більша автономія 
дали можливість регіональним урядам ефективніше 
використовувати власні кошти. Нині вони контролюють 
близько 14% своїх бюджетів, щодо решти регіональний 
уряд виступає як представник держави, спрямовуючи 
кошти для визначених отримувачів. Це означає, що низ-
ку важливих регіональних ініціатив неможливо реалі-
зувати через брак коштів. Обговорюється проект, який 
збільшить частку регіонів у бюджеті на 50%. Регіони 
можуть залишати в себе лише незначну частину зібра-
них податків – 3%, тоді як новий законопроект пропонує 
збільшити цей показник вп’ятеро.

На основі проведеного аналізу можна визначити такі 
основні напрями подальшого розвитку інституційної та 
системно-структурної організації місцевого самовря-
дування в Україні: 1) децентралізація публічної влади 
(зокрема, розмежування повноважень між різними рів-
нями місцевого самоврядування на основі принципів 
повсюдності місцевого самоврядування, субсидіар-
ності, правової, організаційної та фінансової його спро-
можності); 2) запровадження повноцінного самовря-
дування на рівні областей і районів (зокрема, шляхом 
створення їх власних виконавчих органів); 3) ліквіда-
ція місцевих державних адміністрацій і запровадження 
посади уповноваженого державою на здійснення наг-
ляду за законністю та представництва інтересів держа-
ви; 4) підвищення відповідальності органів і посадових 
осіб місцевого самоврядування перед територіальни-
ми громадами та забезпечення змінюваності головних 
представників громади (шляхом скорочення строку 
повноважень місцевих рад і голів громад); 5) проведен-
ня комплексного реформування адміністративно-те-
риторіального устрою держави (зокрема, визначення 
як базового, так і проміжного та регіонального рівнів 
самоврядування тощо).
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КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС 
ФОРМ ДІЯЛЬНОСТІ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

Штонда Д. Д.

У статті проаналізовано форми діяльності законо-
давчого органу України, автор описує види форм діяльно-
сті як необхідний складник функціонування законодавчого 
органу. Також проаналізовані погляди вчених на проблеми, 
які супроводжують статус-кво у діяльності Верховної Ради 
України, сформульовано пропозиції до змін у правовому 
регулюванні. Завдання полягає у тому, аби науково обґрун-
тувати сутність конституційно-правового статусу 
форм діяльності Верховної Ради України, надати комплек-
сну характеристику сучасного стану цього органу. Автор 
аналізує відповідне закріплення цього питання у чинному 
законодавстві України, характеризуючи правові норми, 
виявляє недосконалість їх закріплення і пропонує шляхи 
реформування. Питання, що висвітлюється у статті, 
має унікальне значення для всієї правової системи України, 
оскільки саме на цей орган покладені конституційні повно-
важення у прийнятті законів, що регулюють суспільні від-
носини усередині держави.

Ключові слова: Верховна Рада України, форми діяльно-
сті, сесія, чергові та позачергові сесії, регламент. 

В статье проанализированы формы деятельности зако-
нодательного органа Украины, автор описывает виды форм 
деятельности как необходимой составляющей функциони-
рования законодательного органа. Также проанализированы 
взгляды ученых на проблемы, которые сопровождают ста-
тус-кво в деятельности Верховной Рады Украины, сформу-
лированы предложения к изменениям в правовом регулиро-
вании. Задача состоит в том, чтобы научно обосновать 
сущность конституционно-правового статуса форм дея-
тельности Верховной Рады Украины, предоставить ком-
плексную характеристику современного состояния данного 
органа. Автор анализирует соответствующее закрепление 
данного вопроса в действующем законодательстве Укра-
ины, характеризуя правовые нормы, указывает на несовер-
шенство их закрепления и предлагает пути реформирова-
ния. Вопросы, освещаемые в статье, имеют уникальное 
значение для всей правовой системы Украины, поскольку 
именно на этот орган возложены конституционные пол-
номочия в принятии законов, регулирующих общественные 
отношения внутри государства.

Ключевые слова: Верховная Рада Украины, формы 
деятельности, сессия, очередные и внеочередные сессии, 
регламент. 

In the article the forms of activity of the legislative body of 
Ukraine are analyzed. The author describes the types of forms 
of activity as a necessary component of the functioning of the 
legislative body. The article also analyzes the views of scientists 
on the issues that accompany the status-quo of the activities of 
the Verkhovna Rada of Ukraine, formulate proposals for changes 
in the regulation of law. The article scientifically substantiate 
the essence of the constitutional and legal status of the forms of 
activity of the Verkhovna Rada of Ukraine, provide a comprehen-
sive description of the current state of this body. The author ana-
lyzes the appropriate consolidation of this issue in the current 
legislation of Ukraine, characterizing the legal rules, identifying 
the imperfection of their consolidation, and proposing ways of 
reforming. The issues covered in the article have unique impor-

tance for the entire legal system of Ukraine, since this body has 
constitutional powers in the adoption of laws that regulating 
social relations in the middle of the state.

Aslo article describes the optimization of functional capabil-
ities, streamlining of the structure of the Apparatus, and ensur-
ing the professional and stable composition of its staff, requires 
the adoption of appropriate decisions that are made through 
the implementation of certain organizational actions and pro-
cedures, and therefore requires certain forms (legal material or 
intangible ones). 

The development of this problem will contribute to strength-
ening the position of the subsidiary structural unit of the legis-
lative body in Ukraine as a participant in constitutional and legal 
relations.

Forms of activity of the Verkhovna Rada of Ukraine can be 
defined as an external expression of systemic actions and proce-
dures of legal, organizational and material-technical character, 
carried out by the parliament.

Key words: Verkhovna Rada of Ukraine, forms of activity, 
session, regular and extraordinary sessions, regulation. 

Постановка проблеми та її актуальність. Важливим 
основним елементом у структурі конституційно-право-
вого статусу Верховної Ради України є форми реалізації 
її діяльності. Останні допомагають дослідити особли-
вості організаційно-процесуальної діяльності ВРУ – ді-
яльності, спрямованої на забезпечення реалізації Вер-
ховною Радою функцій і конституційних повноважень. 

Оптимізація функціональних можливостей, упоряд-
кування структури Апарату, забезпечення професійно-
го та стабільного складу його персоналу потребує при-
йняття відповідних рішень завдяки здійсненню певних 
організаційних дій і проваджень, а отже, потребує пев-
них форм – правових (документальних у формі розпоря-
джень та інших нормативних документів), матеріальних 
(наприклад, складання звітів) чи нематеріальних (реалі-
зуються в порядку організаційної діяльності). Розробка 
цієї проблеми сприятиме зміцненню положення допо-
міжного структурного підрозділу законодавчого органу 
в Україні як учасника конституційно-правових відносин.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Про-
блема форм діяльності парламенту і його посадових 
осіб досліджена мало. Однак слід зазначити імена та-
ких українських та зарубіжних вчених і практиків, як: 
С.В. Бошно, О.М. Держалюк, А.Д. Доржиєв, А.М. Ко-
лодій, Ю.В. Мідна, В.П. Нагребельний, А.Ю. Олійник, 
Є.В. Охотський, М.Ю. Парамонова та ін. В аспекті 
наукової розробки мають значення особливості реалі-
зації форм діяльності органів публічної влади, якими 
займалися такі вчені, як: М.В. Цвік, О.В. Петришин, 
С.Г. Серьогіна та ін.

Мета цієї статті полягає у тому, аби науково обґрун-
тувати сутність конституційно-правового статусу форм 
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діяльності Верховної Ради України, надати комплексну 
характеристику сучасного стану цього органу.

Виклад основного матеріалу. Відповідно до ст. 82 
Конституції України Верховна Рада України працює се-
сійно. Згідно з рішенням Конституційного Суду України 
від 17.10.2002 р № 17-рп/2002 сесійний характер ро-
боти Верховної Ради України треба розуміти так, що 
вона працює не безперервно, а за певних періодів – се-
сій, на які вона збирається у конституційно встановлені 
терміни, як правило, двічі на рік [7]. 

Сесії Верховної Ради України поділяються на черго-
ві та позачергові. Як встановлено в ст. 83 Конституції 
України, чергові сесії Верховної Ради України почина-
ються першого вівторка лютого і першого вівторка ве-
ресня щороку. Завершуються чергові сесії, відповідно, 
не пізніш ніж за 45 і 10 днів до початку наступної се-
сії. Верховна Рада може прийняти постанову про зміну 
строків завершення сесії (ч. 1 ст. 10 Регламенту).

Відповідно до ст. 9 Регламенту відкриття сесії Вер-
ховної Ради оголошується головуючим на пленарному 
засіданні на початку її першого пленарного засідання, 
закриття – після завершення останнього пленарного 
засідання. Кожна сесія Верховної Ради починається 
і завершується виконанням у залі засідань Верховної 
Ради Державного Гімну України.

Сесії Верховної Ради передбачають засідання Вер-
ховної Ради, засідання комітетів, тимчасових слідчих 
комісій і тимчасових спеціальних комісій, які прово-
дяться у період між пленарними засіданнями, роботу 
народних депутатів у депутатських фракціях і з вибор-
цями. Комітет, тимчасова спеціальна комісія чи тимча-
сова слідча комісія можуть проводити свої засідання 
одночасно з пленарними засіданнями Верховної Ради 
лише за процедурним рішенням Верховної Ради.

Засідання Верховної Ради можуть бути пленарни-
ми, урочистими, а також можуть проводитися у формі 
парламентських слухань. Згідно з Рішенням Конститу-
ційного Суду України від 17.10.2002 р № 17-рп/2002, 
пленарні засідання під час сесій є основною формою 
діяльності Верховної Ради України [7]. Вони є регуляр-
ними зібраннями народних депутатів України в певний 
час, у певному місці і проводяться за встановленою 
процедурою.

Згідно з ч. 2 ст. 83 Конституції України, ст. 11 Регла-
менту, позачергові сесії Верховної Ради із зазначенням 
порядку денного скликаються Головою Верховної Ради 
України на вимогу Президента України або на вимогу 
не менш як третини народних депутатів України від 
конституційного складу Верховної Ради України. Моти-
вовані вимоги про скликання позачергової сесії Верхов-
ної Ради, підписані їх ініціаторами разом з проектами 
документів, які пропонуються до розгляду, надсила-
ються Голові Верховної Ради України.

Позачергова сесія Верховної Ради скликається 
не пізніш як у семиденний строк після дня надходжен-
ня вимоги про її скликання, поданої відповідно до ч. 2 
ст. 83 Конституції України. Розпорядження Голови Вер-
ховної Ради України про скликання позачергової сесії 
Верховної Ради публікується в газеті «Голос України» 
не пізніше ніж за три дні до її відкриття із зазначенням 
питань, які пропонується розглянути на позачерговій 
сесії Верховної Ради. 

У разі введення воєнного чи надзвичайного стану 
в Україні Верховна Рада збирається на позачергову сесію 

не пізніше ніж у дводенний строк без скликання і працює 
до скасування воєнного чи надзвичайного стану. 

Верховна Рада України збирається на першу сесію 
не пізніше ніж на тридцятий день після офіційного ого-
лошення результатів виборів. Перше засідання Верхов-
ної Ради України відкриває найстарший за віком народ-
ний депутат України (частини 3, 4 ст. 82 Конституції 
України). Порядок організації та проведення першої се-
сії Верховної Ради України нового скликання визначені 
в главі 2 розділу II Регламенту.

Щодо календарного плану роботи сесії Верховної 
Ради, то відповідно до ст. 19 Регламенту у звичайних 
обставинах перший і третій тижні кожного календар-
ного місяця впродовж сесії відводяться для пленарних 
засідань Верховної Ради, другий – для роботи в комі-
тетах, тимчасових спеціальних комісіях і тимчасових 
слідчих комісіях, депутатських фракціях, четвертий – 
для роботи народних депутатів з виборцями.

У разі необхідності (після можливого скороченого 
обговорення) більшістю голосів народних депутатів від 
конституційного складу Верховної Ради приймається рі-
шення про одноразову (ad hoc) зміну місячного, тижне-
вого або денного порядку роботи Верховної Ради.

У вівторок та четвер тижня, відведеного для пле-
нарних засідань, якщо не прийнято (ad hoc) іншого 
рішення Верховної Ради, протягом дня проводяться 
два засідання: ранкове – з 10 до 14 години, з пе-
рервою з 12 години до 12 години 30 хвилин, і вечірнє –  
з 16 до 18 години. У середу і п’ятницю проводяться лише 
ранкові засідання. Друга половина середи відводиться 
для роботи народних депутатів у комітетах, тимчасових 
спеціальних комісіях і тимчасовій слідчій комісії, депу-
татських фракціях. Понеділок і друга половина п’ятниці 
призначені для самостійної роботи народних депутатів, 
пов’язаної зі здійсненням депутатських повноважень.  
У період пленарних засідань (як правило, по поне-
ділках) проводиться засідання Погоджувальної ради.

Порядок денний сесії Верховної Ради відповідно 
до ст. 20 Регламенту затверджується Верховною Ра-
дою на кожну чергову сесію. Згідно зі ст. 2 Регламенту, 
Верховна Рада проводить засідання в будівлі Верховної 
Ради (Київ, вул. Грушевського, 5). За рішенням Вер-
ховної Ради, прийнятим більшістю народних депутатів 
України від конституційного складу Верховної Ради, її 
засідання можуть проводитися в іншому місці.

У випадках, передбачених ч. 3 ст. 83 Конституції 
України, Верховна Рада збирається на позачергову се-
сію в місці, визначеному Головою Верховної Ради Укра-
їни, а в разі його відсутності – Першим заступником 
або заступником Голови Верховної Ради України, який 
виконує обов’язки Голови Верховної Ради України.

Засідання Верховної Ради ведуться державною мо-
вою. Промовець, який не володіє державною мовою, 
може виступати іншою мовою. Переклад його виступу 
державною мовою у разі необхідності забезпечує Апа-
рат Верховної Ради.

Ч. 1 ст. 84 Конституції України встановлено, що засі-
дання Верховної Ради України проводяться відкрито. 
Закрите засідання проводиться за рішенням більшості 
від конституційного складу Верховної Ради України.

Ст. 3 Регламенту встановлює, що засідання Верхов-
ної Ради є відкритими і гласними, крім випадків, вста-
новлених Конституцією України і регламентом. Відкри-
тість засідань Верховної Ради забезпечується шляхом 
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допуску на них в установленому порядку представників 
засобів масової інформації.

Гласність засідань Верховної Ради забезпечується 
шляхом їх трансляції по телебаченню і радіо, публікації 
стенографічних бюлетенів засідань Верховної Ради, її 
рішень у «Відомостях Верховної Ради України», газеті 
«Голос України» та інших виданнях Верховної Ради, 
а також шляхом розміщення інформації на офіційному 
веб-сайті Верховної Ради. Час, обсяг, форма трансля-
ції, обсяг друку визначаються відповідно до закону, 
Регламенту, окремих постанов Верховної Ради.

Відповідно до частин 2, 3 ст. 84 Конституції України 
рішення Верховної Ради України приймаються винятко-
во на її пленарних засіданнях шляхом голосування. Го-
лосування на засіданнях Верховної Ради України здійс-
нюється народним депутатом України особисто.

У Рішенні Конституційного Суду України від 
17.10.2002 р № 17-рп/2002 встановлено, що Верховна 
Рада України правомочна приймати закони і реалізову-
вати інші конституційно визначені повноваження за умо-
ви присутності на пленарних засіданнях на момент го-
лосування не менше тієї кількості народних депутатів 
України, яка згідно з Конституцією України необхідна 
для прийняття відповідного рішення [7].

Згідно зі ст. 26 Регламенту, перед відкриттям кож-
ного пленарного засідання проводиться реєстрація на-
родних депутатів особисто на підставі пред’явлення 
посвідчення народного депутата та підтвердження сво-
єї присутності власноручним підписом, а також за допо-
могою електронної системи.

Пленарні засідання Верховної Ради відкриває, веде 
і закриває Голова Верховної Ради України, а в разі його 
відсутності – Перший заступник або заступник Голови 
Верховної Ради України, крім випадків, передбачених 
у регламенті.

Обговорення питань на пленарних засіданнях Вер-
ховної Ради може здійснюватися за процедурами:

– повного обговорення питань на пленарному засі-
данні в порядку, визначеному ст. 30 Регламенту;

– розгляду питань за скороченою процедурою обго-
ворення, що здійснюється за рішенням Верховної Ради 
в порядку, визначеному ст. 31 Регламенту.

На пленарному засіданні Верховної Ради, як перед-
бачено в ст. 32 Регламенту, ніхто не може виступати 
без дозволу головуючого на пленарному засіданні.

Тривалість часу розгляду кожного питання порядку 
денного пленарного засідання Верховної Ради пропону-
ється головуючим на пленарному засіданні перед почат-
ком обговорення цього питання залежно від кількості осіб, 
які записалися на виступ. Якщо є заперечення народних 
депутатів щодо пропозиції головуючого на пленарному 
засіданні, Верховна Рада приймає процедурне рішення 
щодо тривалості обговорення зазначеного питання.

Згідно зі ст. 34 Регламенту, Президент України, 
Прем’єр-міністр України, Голова Національного банку 
України, Голова Конституційного Суду України, Голова 
Верховного Суду України, Голова Рахункової палати, 
Генеральний прокурор України або уповноважені ними 
особи, Уповноважений Верховної Ради України з прав 
людини мають гарантоване право на виступ з обгово-
рюваного питання, якщо воно стосується їхніх повнова-
жень. Кожна депутатська фракція має гарантоване пра-
во на виступ одного представника з кожного питання 
порядку денного пленарного засідання.

Згідно зі ст. 35 Регламенту, головуючий на пленар-
ному засіданні надає слово для виступу народним де-
путатам із дотриманням черговості, визначеної під час 
запису на виступ. Промовець мусить виступати тільки з 
того питання, з якого йому надано слово, та дотримува-
тися тривалості часу, наданого для виступу. За звичай-
них обставин виступ промовця не переривається (ст. 36 
Регламенту).

Рішення Верховної Ради приймаються відкритим або 
таємним голосуванням у порядку, визначеному Регла-
ментом. Рішення Верховної Ради приймаються шляхом 
відкритого поіменного голосування, крім випадків, 
коли проводиться таємне голосування шляхом подачі 
бюлетенів.

Згідно зі ст. 37 Регламенту, відкрите голосування 
здійснюється:

1) за допомогою електронної системи з фіксацією 
результатів голосування – поіменне, зокрема з можли-
вим роздрукуванням результатів голосування кожного 
народного депутата. На вимогу народних депутатів ре-
зультати голосування можуть висвітлюватися на інфор-
маційному табло електронної системи в залі засідань 
по депутатських фракціях;

2) шляхом підняття руки (у разі відсутності техніч-
ної можливості голосування за допомогою електронної 
системи).

Після закінчення кожного голосування за допомо-
гою електронної системи його результати висвітлюють-
ся на інформаційному табло електронної системи в залі 
засідань та оголошуються головуючим на пленарному 
засіданні.

Таємне голосування здійснюється народним депута-
том особисто шляхом подачі бюлетеня. Верховна Рада 
може прийняти процедурне рішення про визначення 
виду і способу голосування з такого питання, якщо вид 
і спосіб голосування не встановлені законом і регла-
ментом.

Отже, форми діяльності Верховної Ради України 
можна визначити як зовнішнє вираження однорідних 
дій і процедур правового, організаційного та матеріаль-
но-технічного характеру, що здійснює парламент.

Р.C. Мартинюк визначає основні проблеми органі-
зації й діяльності Верховної Ради України [3, с. 256]. 
Так, учений стверджує, що, незважаючи на існування 
принципу відкритості інформації щодо фінансового 
забезпечення Верховної Ради України, на практиці ця 
засада не завжди дотримується. У цьому аспекті вар-
то позитивно оцінити діяльність Кабінету Міністрів 
України, який надає інформацію про забезпечення 
своєї діяльності. Наведене певною мірою спричиняє 
переконаність українського суспільства в непрозоро-
сті фінансування органів державної влади за рахунок 
платників податків. На нашу думку, одним із таких 
стереотипів у свідомості українців є неможливість 
контролю з боку громадян за витратами бюджетних 
коштів на фінансування органів державної влади, зо-
крема й Верховної Ради України. Також досить гарячі 
дискусії в суспільстві викликають так звані депутат-
ські привілеї, пільги, гарантії здійснення народними 
депутатами своїх обов’язків тощо. Тому потребують 
удосконалення система ресурсного забезпечення 
ефективної роботи комітетів Верховної Ради Украї-
ни, практика оприлюднення внутрішньоорганізаційних 
актів парламенту, формування оптимальної струк-
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тури Апарату Верховної Ради України, використання  
вакантних посад, переміщення працівників у межах 
Апарату Верховної Ради України [3, с. 257].

Висновки. На підставі викладеного варто зазначити, 
що всі напрями діяльності Верховної Ради України та її 
заходи забезпечують державні службовці апарату, тому 
організаційно-правові аспекти його діяльності необ-
хідно розглядати комплексно: як соціальний інститут, 
організаційно-технологічну систему та найважливіший 
інструмент забезпечення законодавчої влади. Зазначи-
мо, що в організації діяльності українського парламен-
ту використовуються як загальні принципи теорії управ-
ління, так і специфічні засади, властиві лише процесу 
законотворчості. Отже, необхідно розрізняти роль і 
місце норм конституційного й адміністративного пра-
ва. Норми конституційного права визначають правила, 
на яких будується організація влади в державі, а норми 
адміністративного права регулюють управлінські відно-
сини у сфері діяльності органів державної влади.
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Протидія злочинності: проблеми практики  
та науково-методичне забезпечення
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РОЗВИТОК ІНСТИТУТУ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 
СЛУЖБОВИХ ОСІБ У РАДЯНСЬКІЙ УКРАЇНІ

Андрієшин В. В.

У статті з метою встановлення особливостей регулю-
вання кримінальної відповідальності за злочини, які вчиня-
лись службовими особами, проведено аналіз кримінального 
законодавства, яке діяло на території України з моменту 
становлення радянської системи права до отримання 
Україною незалежності. Актуалізовано питання застосу-
вання історико-правового методу в контексті дослідження 
інституту кримінальної відповідальності у сфері службо-
вої діяльності. Визначено деякі переваги та недоліки про-
цесу регулювання цього питання в радянській Україні.

Ключові слова: кримінальна відповідальність, Кримі-
нальний кодекс, службова (посадова) особа, сфера службо-
вої діяльності, покарання, радянський період, історія кри-
мінального законодавства.

В статье с целью установления особенностей регули-
рования уголовной ответственности за преступления, 
которые совершались должностными лицами, проведен 
анализ уголовного законодательства, действовавшего на 
территории Украины с момента становления советской 
системы права до получения Украиной независимости. 
Актуализирован вопрос применения историко-правового 
метода в контексте исследования института уголовной 
ответственности в сфере служебной деятельности. Опре-
делены некоторые преимущества и недостатки процесса 
регулирования данного вопроса в советской Украине.

Ключевые слова: уголовная ответственность, Уголов-
ный кодекс, служебное (должностное) лицо, сфера служеб-
ной деятельности, наказание, советский период, история 
уголовного законодательства.

This article deals with the analysis of criminal legislation, 
which operated on the territory of Ukraine since time of the 
formation of the Soviet legal system until Ukraine gained inde-
pendence, in order to establish the specifics of regulating of 
criminal responsibility for crimes committed by officials. The 
question of the application of the historical-legal method is 
actualized in the context of the research of the institute of crim-
inal responsibility in the sphere of service activity. Using of the 
historical-legal method allows to understand the essence of the 
legal institute and can help to develop substantiated theoretical 
proposals for the improvement of this institute and its applica-
tion in practice. 

The author reviewed the legal acts of the period of decrees, 
acts of the General part of the criminal law and the criminal 
codes of Soviet Ukraine, which were similar to the codes of other 
republics of the USSR. The types of service crimes and punish-
ments that were assigned to them were highlighted. The crime 
of service in the general sense was defined as violation of official 
duties which caused significant damage to the public interests or 
rights and interests of the individual citizen.

The advantage of criminal law regulation in Soviet Ukraine 
was adoption of the single codified act which contained a sepa-
rate section directed to criminal-law protection of the sphere of 
service activity, instead of separate legislative acts. Providing a 
single general definition of the official person was also expedient 
for practice. The decision to limit signs of an official by organ-
izational, administrative and economic functions was rather 
weighed and remains to this day. Some others advantages and 

disadvantages of the process of regulating this issue in Soviet 
Ukraine are also identified in this article.

Key words: criminal liability, Criminal Code, official person, 
sphere of service activity, punishment, soviet period, history of 
criminal law.

Постановка проблеми та її актуальність. Актуаль-
ним для кримінального права натепер є застосування 
історико-правового методу, який є важливим інструмен-
тарієм для з’ясування сутності правових явищ і законо-
мірностей їх видозмін на окремих етапах їх існування. 

Кримінально-правові норми, які становлять систему 
інституту кримінальної відповідальності службових осіб 
сьогодні, є результатом багатовікових законодавчих і 
наукових розробок, які зумовлені станом суспільних 
відносин у різні етапи історичного розвитку на терито-
рії України. Аналіз процесу кримінально-правової про-
тидії злочинним проявам службових осіб в історичній 
ретроспективі дає можливість урахувати недоліки такої 
протидії та переосмислити її вдалий досвід для подаль-
шого його інтегрування в законодавчий процес і право-
застосовну практику. 

Поразки Австро-Угорської та Російської імперій 
після Першої світової війни та невдалі державотвор-
чі процеси, що відбулися в період національно-де-
мократичної революції в 1917–1921 роках, призвели 
до остаточно утвердження радянської влади на те-
риторії України й початку важливого періоду розвит-
ку української правової системи та системи права 
(1918–1991 роки), коли формально існувала автоном-
на Українська республіка, яка хоча й мала власне 
національне законодавство, але воно було майже 
ідентичним із законодавством інших союзних респу-
блік. І, як правильно зазначає П.Л. Фріс, у ті часи 
кримінально-правова політика України визначалась із 
Москви, зокрема, через прийняття загальносоюзних 
нормативних актів, обов’язкових для республік СРСР 
[1, с. 332].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питан-
ня історичного розвитку кримінальної відповідально-
сті службових осіб у науці висвітлені в працях таких 
учених, як О.М. Джужа, Д.Г. Долгих, Е.М. Кісілюк, 
М.Д. Лисов, Р.Л. Максимович, О.С. Новаков, Г.В. Пе-
репелиця, О.Я. Свєтлов, Т.І. Слуцька, Б.С. Утевський, 
В.Я. Цитряк та інші. Проте, враховуючи важливість ра-
дянського періоду у становленні інституту кримінальної 
відповідальності службових осіб у чинному криміналь-
ному законодавстві, вважаємо за необхідне зупинитись 
на аналізі цього етапу більш детально. 

Метою статті є висвітлення особливостей кримі-
нальної відповідальності службових осіб, відповідно 
до кримінального законодавства, яке діяло на території 
України в радянський період.
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Виклад основного матеріалу. На етапі зароджен-
ня радянської системи права, в тому числі й україн-
ської, яка була частиною цілого, у сфері кримінально-
го законодавства не існувало єдиного уніфікованого, 
а тим паче кодифікованого нормативно-правового акта, 
а були лише декрети, постанови та інші підзаконні 
акти, які мали на меті оперативне врегулювання проце-
су протидії контрреволюційним чинникам і становлення 
радянської державності, однією із загроз для якої була 
злочинність службових осіб, котрі мали будувати цю 
державність.

Прототипи майбутніх норм щодо службових зло-
чинів, як стверджує Б.С. Утевський, містилися в де-
креті Ради Народних Комісарів СРСР від 14 листопада 
1917 року про робітничий контроль, де вперше з’явля-
ється поняття «зловживання», яке в майбутньому роз-
винуто до розуміння зловживання владою [2, c. 257]. 
В інструкції НКЮ «Про революційний трибунал, його 
склад, справи, що належать його веденню, притяг-
нення до кримінальної відповідальності і про порядок 
ведення його засідань» від 19 грудня 1917 року місти-
лося перше радянське законодавче посилання на по-
няття «зловживання владою» [3, c. 9], яке пов’язане 
з незаконним використанням владних повноважень і 
за вчинення якого було передбачено альтернативні 
покарання: позбавлення волі, видалення за межі рес-
публіки, оголошення ворогом народу, позбавлення по-
літичних прав, конфіскація майна тощо. 

У подальшому поняття «посадові злочини» закрі-
плено в ухвалі касаційного відділу ВЦВК «Про підсуд-
ність революційних трибуналів» від 6 жовтня 1918 року. 
Декілька спеціальних форм службових зловживань, 
пов’язаних зі спекуляцією, криміналізовано в декреті 
РНК від 22 червня 1918 року й декреті РНК від 21 жовт-
ня 1919 року з підсудністю Революційному трибуналу 
при Всеукраїнській надзвичайній комісії. Важливим 
для пояснення сутності поняття «посадовий злочин» 
у кримінальному праві того часу став декрет РНК «Про 
хабарництво» від 8 травня 1918 року, який визначив 
суб’єкта цього злочину та передбачив основні ознаки 
його складу, а також його кваліфікуючі ознаки. Де-
крет установив відмінність між посадовими особами 
й іншими службовцями, що зберегло своє принципове 
значення й сьогодні. За вказаним нормативно-правовим 
актом замах на здобуття або дачу хабара прирівнювався 
до закінченого злочину [4, с. 20], тобто вже тоді цей 
склад злочину можна було охарактеризувати як усіче-
ний. У липні 1921 року РНК України за підписом голови 
Раднаркому Х.Г. Раковського видає постанову «Про за-
ходи боротьби з посадовими злочинами», у якій пропо-
нується застосувати за хабарництво та службові злов-
живання покарання аж до найвищої міри [5, с. 192], 
тобто до смертної кари. У декреті РНК «Про боротьбу з 
хабарництвом» від 16 серпня 1921 року набуває право-
вого значення посередництво в хабарництві.

Першою загальнодержавною спробою узагальни-
ти положення Загальної частини кримінального пра-
ва декретного періоду стали прийняті в Росії в грудні 
1919 року Керівні начала з кримінального права РСФРР, 
які офіційно введені в дію на території України 4 серпня 
1920 року. Щодо спеціальних видів покарань для служ-
бових осіб, то Керівні начала передбачали «отрешение 
от должности» та «воспрещение занимать ту или другую 
должность, или исполнять ту или другую работу» [6].

Російські Керівні начала 1919 року, а також створені 
урядом УСРР у 1921 році нормативні акти, що спрямовані 
в тому числі на протидію посадовим злочинам (постано-
ва «Про заходи боротьби з посадовими злочинами») та 
хабарництву (постанова «Про боротьбу з хабарництвом») 
стали основою для створення Кримінального кодексу 
(далі – КК) УСРР у 1922 році – уніфікованого норматив-
но-правового акта, який системно врегулював питання 
злочинності й караності суспільно небезпечних діянь.

КК, який затверджений Всеукраїнським централь-
ним виконавчим комітетом 23 серпня 1922 року й 
уведений у дію з 15 вересня 1922 року, став копією 
КК РСФРР 1922 року, структурований на Загальну (за 
основу взяті російські Керівні засади 1919 року) й Осо-
бливу частини. Зокрема, під злочином у ст. 6 визначено 
будь-яку суспільно небезпечну дію або бездіяльність, 
що загрожує основам радянського ладу і правопорядку, 
встановленого робітничо-селянською владою на пере-
хідний до комуністичного період.

КК УСРР 1922 року став першим нормативно-правовим 
актом, який у примітці до ст. 105 закріпив загальну дефі-
ніцію посадових осіб як «осіб, які займають постійні або 
тимчасові посади в певній державній (радянській) устано-
ві або підприємстві, а також в організації або об’єднанні, 
що мають за законом певні права, обов’язки та повнова-
ження щодо розв’язання господарських, адміністра-
тивних, просвітницьких або інших загальнодержавних 
завдань» [7]. Отже, законодавець змінив дореволюційну 
концепцію казуїстичного визначення ознак окремих зло-
чинів у службовій сфері для окремих суб’єктів до визна-
чення загальних ознак суб’єкта із закріпленням загальних 
диспозицій норм статей Особливої частини кодексу.

Особлива частина КК УСРР 1922 року в главі ІІ 
передбачала кримінальну відповідальність за такі за-
гальні форми суспільно небезпечних діянь, які могли 
вчиняти посадові особі різних галузей: зловживан-
ня владою (ст. 105); перевищення владних повнова-
жень (ст. 106); бездіяльність влади (ст. 107); халатне 
ставлення до служби (ст. 108); дискредитування вла-
ди (ст. 109); зловживання владою, перевищення та 
бездіяльність влади, халатне ставлення до служби, 
що призвело до розладу центральних або місцевих 
господарських апаратів виробництва, розподілу або 
постачання або розладу транспорту, явно невигідних 
для держави договорів або угод, або будь-який інший 
підрив і марнування національної спадщини на шкоду 
інтересам трудящих (ст. 110); ухвалення суддями з 
корисливих чи інших особистих видів неправосудного 
вироку (ст. 111); незаконне затримання, незаконний 
привід, а також примушування до давання показань  
(ст. 112); присвоєння посадовою особою грошей чи ін-
ших цінностей, що знаходяться в його веденні в силу 
його службового становища (ст. 113); отримання хабара 
(ст. 114); провокація хабара (ст. 115); службове підро-
блення (ст. 116); розголошення посадовими особами 
таких, що не підлягають розголошенню, відомостей  
(ст. 117); неподання посадовими особами в термін 
на вимогу центральних або місцевих властей необхід-
них відомостей, довідок, звітів тощо, подання яких 
для них обов’язково за законом (ст. 118).

З покарань за зазначені злочини передбачено від-
сторонення від посади, звільнення з посади, примусові 
роботи, конфіскація майна, позбавлення волі на певних 
строк, а за кваліфіковані склади злочинів (ч. 2 ст. 106, 
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ст. 110, ст. 111, ч. 3 ст. 114, ст. 115) – найвища міра 
покарання.

Після утворення СРСР у грудні 1922 року і прийняття 
першої загальносоюзної Конституції основним джере-
лом загальної частини кримінального права стали Ос-
новні засади кримінального законодавства Союзу РСР і 
союзних республік [8, с. 4–9] від 31 жовтня 1924 pоку, 
які містили обов’язкові для республік положення щодо 
дії кримінального законодавства, категорій злочинів, 
заходів соціального захисту (судово-виправного, ме-
дичного та медико-педагогічного характеру). Зокрема, 
цей законодавчий акт передбачав й аналогію в кримі-
нальному праві. 

У червні 1927 року КК УСРР 1922 року зазнав суттєвих 
змін у зв’язку з прийняттям кількох кримінально-пра-
вових актів загальносоюзного значення (Положення 
про злочини державні, Положення про військові злочи-
ни, постанова ЦВК СРСР «Про зміни основних засад кри-
мінального законодавства СРСР і союзних республік»), 
які змінили репресивний вектор кримінально-правової 
системи. 

Глава ІІІ КК в редакції 1927 року містила статті щодо 
відповідальності за посадові (службові) злочини. Кри-
міналізаційний процес і формулювання диспозицій ста-
тей не зазнали значних змін, порівняно з главою ІІ Ко-
дексу в редакції 1922 року. Проте нова редакція зазнала 
змін щодо депеналізації цих діянь. Зокрема, повністю 
виключено найвищу міру покарання із санкцій статей, 
які передбачали кримінальну відповідальність службо-
вих осіб. 

Сутність дефініції «службова особа» в КК УСРР у ре-
дакція 1922 та 1927 років будувалася на зарахуванні її 
до виконання загальнодержавних завдань під час пере-
бування на посаді в юридичних осіб публічного права. 
Перелік юридичних осіб, що наділялися такими завдан-
нями, був досить об’ємний у зв’язку з тогочасною по-
літикою та процесом націоналізації економіки, тому це 
давало змогу зараховувати до категорії службових осіб 
широке коло громадян, якими б незначними були їхні 
функціональні обов’язки.

Так, примітка до ст. 97 КК УСРР у редакції 1927 року 
закріпила визначення «посадових осіб», під якими ро-
зумілись «особи, що обіймають постійні чи тимчасові 
посади або виконують постійно чи тимчасово ті чи інші 
обов’язки в будь-якій державній установі, державному 
підприємстві або товаристві з виключною або переваж-
ною участю державного капіталу, в кооперативній орга-
нізації, у господарській організації громадського харак-
теру, а також в організації чи об’єднанні, що за законом 
має певні права, обов’язки чи повноваження для здійс-
нення господарських, адміністративних, судових (щодо 
суду, слідства, догляду, оборони тощо) освітніх та ін-
ших завдань публічно-правного характеру, а також поо-
динокі члени таких організацій, якщо їм надано права, 
обов’язки чи повноваження для здійснення зазначених 
завдань публічно-правного характеру» [9, с. 40].

Коментуючи поняття посадової особи А.А. Жижи-
ленко зазначив, що «всякий служащий, занимая опре-
деленное место, выполняет задачи общегосударствен-
ного характера … всякий служащий является в то же 
время должностным лицом, как бы ни была незначи-
тельна его функция …» [10, с. 5]. Отже, законодавець 
розширив дефініцію «посадова особа», чим передбачив 
перспективу притягнення до кримінальної відповідаль-

ності за службові злочини будь-якого працівника юри-
дичної особи публічного права.

Зміни до звуження кола осіб, яких можна було 
зарахувати до службових, пов’язані з виробленням 
нового функціонального критерію, що став важливим 
досягненням практики й використовується до сьогодні. 
Так, уперше роз’ясненням Пленуму Верховного Суду 
СРСР року «Про судову репресію щодо посадових осіб 
на селі» від 27 березня 1935 введено ознаки виконання 
адміністративно-господарських чи оперативно-розпо-
рядчих функцій службовими особами, що значно обме-
жувало можливість розширювального тлумачення по-
няття «посадова особа» й унеможливило притягнення 
до відповідальності за службові зловживання простих 
робітників і колгоспників. Ці положення також відобра-
жено в подальших наказах НКЮ СРСР. І, як зазначила 
Н.С. Лейкіна, у рішенні Судової колегії у кримінальних 
справах Верховного Суду СРСР від 28 грудня 1946 року 
справедливо зазначено, що рядовий колгоспник не є 
спеціальним суб’єктом злочину [11, с. 97]. Однак вод-
ночас виникла проблема неоднозначності тлумачення 
цих функцій, які згодом сприйняті в КК УРСР 1960 року.

Указані тенденції кримінально-правової охорони 
службової сфери діяльності збереглися до прийняття 
КК 1960 року з незначними змінами у формуванні дис-
позицій статей глави ІІІ та криміналізацією нових ви-
дів діянь. Наприклад, у ст. 991 КК окремо встановлено 
кримінальну відповідальність «за бюрократизм, тобто 
формальне ставлення до своїх обов’язків …», у ст. 1041 
КК – «за привласнення або розтрату поштових надси-
лань, які вчинила службова особа органів зв’язку», 
у ст. 1081 КК – «за підробку виборчих документів …», 
у ст. 1081 КК – «сутяжництво …» [12, с. 39–43].

Положення Основ кримінального законодавства 
СРСР і союзних республік, прийнятті 1958 року, як здій-
снювали пряму нормативно-регулятивну функцію, так і 
мали фундаментальне значення для законодавчих ор-
ганів союзних республік. До загальносоюзних законів, 
які визначали кримінальну відповідальність за окремі 
злочини, належали: 1) Закон про кримінальну відпові-
дальність за державні злочини від 25 грудня 1958 року; 
2) Закон про кримінальну відповідальність за військові 
злочини від 25 грудня 1958 року; 3) інші загальносоюзні 
закони, які визначали відповідальність за інші злочини, 
спрямовані проти інтересів СРСР. Останню групу ста-
новили переважно відповідні укази Президії Верховної 
Ради СРСР, наприклад, указ «Про посилення кримі-
нальної відповідальності за хабарництво» від 20 лютого 
1962 року.

Результатом реформ і кримінальної політики  
1950-х років став прийнятий 28 грудня 1960 року КК 
УРСР, яким декриміналізовано більше ніж 70 діянь, які 
в КК в редакції 1927 року визначались злочинними.

У КК УРСР 1960 року в редакції 1961 року в главі 
VII «Посадові злочини» використовувалися терміни 
«посадовий злочин» і «посадова особа». Так, відповід-
но до ст. 164 КК УРСР 1960 року, посадовим злочином 
визнавалося порушення посадовою особою зумовлених 
її службовим станом обов’язків, що завдало істотної 
шкоди державним чи громадським інтересам або охо-
ронюваним законом правам та інтересам окремих гро-
мадян.

Критеріями для виокремлення спеціального виду 
посадового злочину стали: а) особлива сфера службової  
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діяльності як об’єкт кримінального посягання; б) пору-
шення службових обов’язків як суспільно небезпечне 
діяння; в) істотна шкода правам та інтересам юридич-
них і фізичних осіб як оцінна категорія суспільно небез-
печних наслідків; г) посадова особа як спеціальний 
суб’єкт злочину. 

Під посадовими особами в статтях глави VII ро-
зумілися особи, які постійно чи тимчасово здійсню-
ють функції представників влади, а також займають 
постійно чи тимчасово в державних або громадських 
установах, організаціях або на підприємствах посади, 
пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих або 
адміністративно-господарських обов’язків, або вико-
нують такі обов’язки в указаних установах, організаці-
ях і на підприємствах за спеціальним повноваженням 
[13]. Отже, законодавець закріпив загальну дефініцію 
посадової особи для різних сфер службової діяльності й 
пов’язав її з ознаками виконання посадовцями функцій 
публічної влади, організаційно-розпорядчих або адміні-
стративно-господарських обов’язків.

Склад посадових злочинів у КК УРСР 1960 року та-
кий: зловживання владою та службовим становищем 
(ст. 165); перевищення влади та службових повнова-
жень (ст. 166); недбалість (ст. 167); отримання хабара 
(ст. 168); посередництво в хабарництві (ст. 169); дача 
хабара (ст. 170); провокація хабара (ст. 171); службо-
ве підроблення (ст. 172). На відміну від КК 1922 року, 
законодавець у 1960 році виділив злочини проти право-
суддя в окремий структурний елемент Особливої части-
ни КК – главу VІІІ.

До прийняття чинного КК України 2001 року КК 
1960 року зазнав суттєвих змін у сфері криміналь-
но-правової охорони службової діяльності, серед яких, 
зокрема, введення таких кваліфікуючих ознак, як учи-
нення злочину посадовими особами, які займають від-
повідальне становище та особливо відповідальне ста-
новище, істотна шкода, великий розмір хабара, тяжкі 
наслідки тощо. Змінилися формулювання деяких дис-
позицій і стали суворішими санкції статей глави ХVІІ.

Висновки. Проаналізувавши процес розвитку ін-
ституту кримінальної відповідальності службових осіб 
у радянський період, уважаємо за необхідне ще раз на-
голосити на важливості цього періоду для формування 
зазначеного інституту. 

По-перше, перевагою для кримінально-правового 
регулювання було впровадження єдиного кодифікова-
ного акта, який містив окремий розділ, спрямований 
на кримінально-правову охорону сфери службової ді-
яльності, замість окремих законодавчих актів. По-дру-
ге, практично доцільним було закріплення єдиної за-
гальної дефініції службової (посадової) особи, замість 
казуїстичного врегулювання цього питання щодо окре-
мих суб’єктів. По-третє, виваженим було й залишаєть-
ся сьогодні рішення щодо обмеження функціонального 
складника діяльності службових осіб організаційно-роз-
порядчими та адміністративно-господарськими функ-
ціями. По-четверте, необхідним для теперішнього 
динамічного нормотворчого процесу є врахування іс-
торичного досвіду радянського законодавця, в тому 
числі під час конструювання базових загальних складів 
службових злочинів, з метою дотримання принципів і 
підстав криміналізації. По-п’яте, варто також зауважи-

ти, що кримінальне законодавство радянської Украї-
ни не містило статей щодо порушень у сфері службо-
вої діяльності приватних недержавних суб’єктів, що є 
закономірним наслідком політики влади, яка заборо-
няла діяльність у сфері приватного господарювання, 
а тому кримінально-правовий статус службових осіб 
у радянській державі засновано на принципі загального 
одержавлення.

Отже, використання саме історико-правового мето-
ду дає змогу врахувати недоліки й переваги криміналь-
но-правової охорони сфери службової діяльності в ре-
троспективі, на цій підставі сприятиме розробленню 
обґрунтованих теоретичних пропозицій для вдоскона-
ленню цього інституту та його застосування на практиці. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ЧЕРГОВИХ ЧАСТИН ОРГАНІВ ПОЛІЦІЇ 
ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПУБЛІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ПОРЯДКУ

Домброван Н. В.

У забезпеченні ефективної діяльності правоохоронних 
органів значна роль належить черговій службі, керівною 
ланкою якої є чергова частина. Саме чергова частина – під-
розділ, який забезпечує оперативне управління силами і 
засобами, цілодобово знаходиться в постійній готовності 
для реагування на злочинні прояви, надзвичайні ситуації, 
інші події і є координуючим органом безупинного управління 
під час розкриття злочинів, а також правозастосовним 
органом, що наділений адміністративно-правовим стату-
сом і виступає в правових відносинах із правопорушниками 
в процесі застосування до них примусових заходів. Вона діє 
комплексно з іншими підрозділами, створює систему охо-
рони та захисту громадського порядку, розкриття зло-
чинів, реагування на різкі зміни оперативної обстановки. 
Слід зазначити, що чергова служба суттєво впливає на 
формування іміджу в цілому, оскільки її співробітники 
знаходяться в тісному контакті з населенням, іншими 
правоохоронними органами, органами державної влади та 
самоврядування, громадськими організаціями, іноземними 
установами та організаціями та ін.

Автором проаналізовано законодавство України, що 
регулює діяльність чергової служби органів (підрозділів) 
Національної поліції України. Проаналізовано зміст окремих 
положень, які детально регламентують діяльність чер-
гових служб, а саме Наказ МВС України «Про затвердження 
Інструкції з організації діяльності чергової служби органів 
(підрозділів) Національної поліції України» та ін.

Ключові слова: чергова служба, Національна поліція 
України, галузь права, адміністративно-правові норми, 
правове регулювання, положення.

В обеспечении эффективной деятельности правоох-
ранительных органов значительная роль принадлежит 
дежурной службе, руководящим звеном которой является 
дежурная часть. Именно дежурная часть – подразделение, 
которое обеспечивает оперативное управления силами 
и средствами, круглосуточно находится в постоянной 
готовности для реагирования на преступные проявления, 
чрезвычайные ситуации, другие события и является коор-
динирующим органом непрерывного управления при рас-
крытии преступлений, а также правоприменительным 
органом, который наделен административно-правовым 
статусом и выступает в правовых отношениях с правона-
рушителями при применении к ним принудительных мер. 
Она действует в комплексе с другими подразделениями, 
создает систему охраны и защиты общественного порядка 
с целью раскрытия преступлений, реагирования на резкие 
изменения оперативной обстановки. Следует отметить, 
что дежурная служба существенно влияет на формирова-
ние имиджа в целом, поскольку ее сотрудники находятся 
в тесном контакте с населением, другими правоохрани-
тельными органами, органами государственной власти 
и самоуправления, общественными организациями, ино-
странными учреждениями и организациями и др.

Автором проанализировано законодательство Укра-
ины, регулирующее деятельность дежурной службы орга-
нов (подразделений) Национальной полиции Украины. 
Проанализировано содержание отдельных положений, 
которые детально регламентируют деятельность дежур-

ных служб, а именно Приказ МВД Украины «Об утвержде-
нии Инструкции по организации деятельности дежурной 
службы органов (подразделений) Национальной полиции 
Украины» и др.

Ключевые слова: дежурная служба, Национальная поли-
ция Украины, отрасль права, административно-правовые 
нормы, правовое регулирование, положение.

To provide effective activity of law enforcement bodies a sig-
nificant role belongs to the regular service, the guiding link of 
which is another part. It is the next part – a unit that provides 
operative control of forces and means, is constantly at the clock 
readiness for responding to criminal manifestations, emergency 
situations, other events and is a coordinating body of continu-
ous management at the disclosure of crimes, as well as the law 
enforcement body that is endowed administrative legal status 
and advocates in legal relations with offenders in the application 
of coercive measures. It works in complex with other units cre-
ates a system of protection and protection public order, disclo-
sure of crimes, reaction to abrupt changes operational situation. 
It should be noted that the next service is significant affects the 
formation of the image as a whole, since its employees are in 
close contact with the population, other law enforcement agen-
cies bodies, state authorities and self-government, public organ-
izations organizations, foreign institutions and organizations, 
etc. So, Turning to the genesis of the emergence of a regular ser-
vice, we can more to in-depth study the essence and purpose of 
this unquestionably important and a complex element of the law 
enforcement system. Carrying out historical and legal analysis 
of positive experience and disadvantages in the process the for-
mation of the regular service of the Ministry of Internal Affairs 
of Ukraine its development and legislative consolidation at the 
present time will help in identifying further prospects and trends 
of its development, improvement. The purpose of this study is to 
integrate the historical and legal analysis of the actual material, 
regulations, that characterize the process of formation and func-
tioning of the next service, reveal its place and role in the sys-
tem of law enforcement agencies at different historical stages. 
To achieve this goal in the work are put the following tasks, the 
solution of which involves disclosing the essence and content reg-
ular service functions; consider the genesis of the duty service; 
to determinethe main stages of its development; analyze the 
legal sources that regulate the emergence and development of 
duty service during the considered period.

An author is analyse the legislation of Ukraine that regulates 
activity of duty service of organs (subdivisions) of the National 
police of Ukraine. In particular, it is distinguished, six groups of 
normatively-legal acts, that regulate activity of duty parts, are 
systematized and described: to the first group it costs to take the 
universally recognized principles and norms of international law 
and international agreements that were ratified by Ukraine; to 
the second group it is possible to take the basic legislative acts of 
the state; to the third group of acts that make legal framework 
of adjusting of activity of duty parts of the National police, other 
enter, except laws, legal acts of Ukraine, namely: acts (decrees 
and orders) of President of Ukraine; resolutions of Supreme 
soviet of Ukraine; acts (normative resolutions and orders) of 
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Cabinet of Ministers of Ukraine; a fourth group is presented by 
other legislative acts mediated regulative those or other direc-
tions of activity of duty parts of National police of Ukraine; fifth 
group of legal acts that regulate activity of attendants. sixth 
group of sources of the legal adjusting of activity of duty ser-
vice of organs (subdivisions) of the National police of Ukraine, 
to our opinion, fold the inwardly-organizational acts of guidance 
of the National police of Ukraine and them collective organs. 
Presented list of legislative normative acts that regulate activity 
of duty parts (subdivisions) of the National police it is impossible 
to name exhaustive.

Maintenance of separate positions that regulate activity of 
duty services in detail is investigational, namely: Order of МВС of 
Ukraine “About perfection of reacting on a report about crimes, 
other offences and events and providing of the operative inform-
ing in organs and subdivisions of internal affairs of Ukraine”; 
An order of МВС of Ukraine is “About claim of Instruction from 
organization of activity of duty service of organs (subdivisions) of 
the National police of Ukraine”.

Key words: bodies of internal affairs, duty unit, police, 
city corporal, regular, statute, duty service, National police of 
Ukraine, industry is right, адміністративно-правові norms, 
legal adjusting, position.

Постановка проблеми. Одним із пріоритетних 
завдань забезпечення національної безпеки України 
в умовах напруженої політичної, економічної, соці-
альної ситуації є посилення ролі держави щодо забез-
печення на території нашої держави безпеки людини 
і громадянина шляхом створення необхідної правової 
бази та механізму її використання.

Процес реформування правоохоронної системи 
покликаний стабілізувати політичну ситуацію, створи-
ти підґрунтя для розвитку нашої держави та включен-
ня її до європейського простору. Новий виток розвит-
ку України супроводжується активізацією суспільної 
загрози. З урахуванням таких умов змінюється чинне 
законодавство, реформується правоохоронні орга-
ни, набувають нових граней їх функції та завдання. У 
той же час забезпечення публічної безпеки та поряд-
ку залишається пріоритетом для всього суспільства і, 
в першу чергу, для чергової служби органів (підрозді-
лів) Національної поліції України.

Виклад основного матеріалу. Належна діяльність 
правоохоронних органів сьогодні має важливе значен-
ня з огляду на складні умови становлення державності 
в Україні. Після прийняття 2 липня 2015 року Верховною 
Радою України Закону України «Про Національну полі-
цію» розпочалося масштабне реформування основної 
правоохоронної ланки – міліції. Цей нормативно-пра-
вовий акт означений не лише оновленням концепції 
функціонування Національної поліції, регулюванням 
правових засад організації та діяльності цього органу, 
визначенням статусу поліцейських, а також порядку 
проходження служби, а й упровадженням у теорію та 
практику діяльності правоохоронних органів нової тер-
мінології. Ідеться про терміни «публічна безпека» і «по-
рядок», зміст яких у цьому Законі не визначено. 

Окремі науковці (І.В. Зозуля, О.І. Довгань), обґрун-
товуючи актуальність окресленого питання, стверджу-
ють, що новостворена Національна поліція не при-
значена для забезпечення конституційно визначених 
громадського порядку та громадської безпеки [1, с. 85].  
Більш категоричною є позиція В.Г. Фатхутдінова, який 
зауважує, що «можна констатувати нелегітимність ді-
яльності поліції у сфері громадської безпеки, що термін 

«публічна безпека і порядок» потребує більш деталь-
ного дослідження, зокрема в контексті його викори-
стання в Законі України «Про Національну поліцію». До 
прийняття зазначеного нормативного акта це поняття 
законодавчо закріплено не було. Його було вжито лише 
в наказі МВС України «Про затвердження норм належ-
ності однострою поліцейських (у мирний час)» від 22 
червня 2016 року № 530. Аналіз змісту чинних норма-
тивно-правових актів (Конституція України – ст. 34-36, 
39, 92, 116, 138, Кодекс України про адміністративні 
правопорушення – глава 14 «Адміністративні правопо-
рушення, що посягають на громадський порядок і гро-
мадську безпеку», Кримінальний кодекс України – роз-
діл 9 «Злочини проти громадської безпеки» та розділ 12 
«Злочини проти громадського порядку та моральності», 
Закон України «Про правовий режим надзвичайного 
стану» тощо) засвідчує, що в аналогічному значенні ра-
ніше використовували терміни «громадська безпека», 
«громадський порядок». Водночас цих категорій, як і 
поняття «забезпечення громадського порядку», в ново-
му Законі немає. Заміна термінології в нормативно-пра-
вових актах, власне, не є проблемою, проблему станов-
лять нові поняття, що не мають нормативно закріплених 
визначень. 

Така ситуація породжує правову колізію в норма-
тивному регламентуванні певних суспільних відносин 
і негативно позначається на правозастосуванні, адже 
поліцейський, наприклад, має чітко знати, які дії слід 
вважати порушенням публічної безпеки та порядку. 

Варто дослідити структуру поняття «публічна безпе-
ка і порядок», з’ясувавши, чи це єдине поняття, яке слід 
уживати нерозривно, або це поєднання двох різних еле-
ментів, тобто понять «публічна безпека» та «публічний 
порядок», оскільки є приклади нормативного вживання 
обох термінів. Для з’ясування співвідношення понять 
«публічна безпека» і «публічний порядок» доцільно 
розкрити сутність категорій «безпека» та «порядок». 
Аналіз визначень в тлумачних словниках дає підстави 
стверджувати, що ці слова мають різне смислове наван-
таження. Зокрема, поняття «порядок» визначено так: 
усталений спосіб життя; побут; стан, коли все роблять, 
виконують належним чином, як слід, відповідно до пев-
них вимог, правил; додержання правил, норм поведін-
ки де-небудь; дисципліну. Термін «безпека» тлумачать 
як стан, коли кому-, чому-небудь ніщо не загрожує. 
Окремі науковці порядок розглядають як: 1) стан урегу-
льованості суспільних відносин нормами права, моралі, 
звичаями, правилами співжиття, нормами громадських 
організацій (отже, впорядкованість суспільних відно-
син означає їх сформованість правовими й іншими нор-
мами); 2) результат дотримання членами суспільства 
встановлених правил і норм поведінки, які є загально-
визнаними та загальноприйнятими [3]. Поняття «безпе-
ка» позначає відсутність небезпеки, її попередження, 
стан, за якого не може бути завдано шкоди, а також 
надійність, стабільність чого-небудь. Тобто в букваль-
ному значенні громадська безпека – це безпека грома-
ди, суспільства [4, с. 45–55]. Зазначене дає змогу дійти 
висновку, що поняття «публічна безпека» і «публічний 
порядок» не є тотожними і дещо різняться за змістом. 
Тому, на нашу думку, публічний порядок, передусім, 
пов’язаний із публічною безпекою, яку покликані забез-
печувати спеціальні органи виконавчої влади шляхом 
нагляду та застосування адміністративного примусу 
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щодо осіб, які його порушують. Попри те, що публіч-
ний порядок і публічна безпека – самостійні поняття, 
категорії, явища, між ними наявний тісний діалектич-
ний взаємозв’язок. Так, недопущення масових безладів 
створює умови, що переважають можливе порушення 
публічної безпеки. Водночас неухильне виконання пра-
вил, які сприяють забезпеченню останньої, гарантує на-
дійне забезпечення публічного порядку.

Наприклад, заборона розпивання спиртних напо-
їв, гра в азартні ігри на борту літака попереджують 
можливі хуліганські дії в особливих умовах [5, с. 21]. 
Доцільно також співвіднести категорію «публічна без-
пека і порядок» з поняттями «громадська безпека» та 
«громадський порядок». У тексті Закону України «Про 
Національну поліцію» термін «публічна безпека і по-
рядок» ужито 14 разів. Паралельно з ним тут неодно-
разово використано поняття «громадський порядок»  
(ст. 45). Науковці вважають, що законодавець, ужива-
ючи терміни «публічна безпека» та «громадська безпе-
ка» в зазначеному Законі, не лише не ототожнює їх, а й 
визначає перший із них базовим. Саме публічну безпеку 
підтримує Національна поліція (п. 1 ст. 1), і, відповідно, 
саме її забезпечення є завданням правоохоронців (пп. 1  
п. 1 ст. 2) тощо. Водночас поняття громадської безпеки 
(громадського порядку) постає другорядним, техніч-
ним, реалізація якого відбувається шляхом застосуван-
ня з боку поліції виключно спеціальних засобів, зокре-
ма засобів фото- і кінозйомки, відеозапису, вилучення 
зброї. 

Слово «публічний» зазвичай тлумачать як той, який 
відбувається у присутності публіки, людей, привселюд-
ний, призначений для широкого відвідування, користу-
вання; громадський. Термін «громадський» визначають 
як той, що виникає, відбувається в суспільстві або стосу-
ється суспільства, пов’язаний із ним, який належать 
громаді, суспільству; колективний. Дослідники тракту-
ють громадську безпеку як систему зв’язків і відносин, 
установлених відповідно до техніко-юридичних норм, 
під час використання об’єктів, що становлять підвище-
ну небезпеку для життя та здоров’я людей, майна дер-
жавних і громадських організацій, громадян, за умови 
виникнення особливих умов у зв’язку зі стихійним лихом 
або іншими надзвичайними обставинами [6, с. 78]. 

Громадською безпекою називають також урегу-
льовану систему суспільних відносин, спрямованих 
на запобігання негативним проявам стихійних сил при-
роди (повеней, землетрусів, епідемій, пожеж тощо), 
а також джерел підвищеної небезпеки [7, с. 5]. Громад-
ський порядок – це наявність відповідних правил і норм 
поведінки, які поширюються на всіх членів суспільства, 
а також результат їх дотримання [3]. Він передбачає 
досягнення інтересів усього суспільства щодо задово-
лення потреби у створенні обстановки спокою і безпе-
ки, нормального ритму праці, стосунків між людьми, 
виховання молоді на засадах моральності, прийнятних 
умов для відпочинку та задоволення побутових потреб. 
Громадський порядок гарантує, передусім, повагу 
до законних прав та інтересів інших осіб, недопущення 
задоволення своїх інтересів на шкоду іншим, державі й 
суспільству загалом [4, с. 45–55]. У суспільних відноси-
нах у сфері громадської безпеки термін «громадський» 
має таке саме значення, як і в понятті «громадський 
порядок» (той, який стосується невизначеної кількості 
осіб, кожного, хто потрапив у зону небезпеки). 

На думку А.В. Басова та О.І. Парубова, зміст гро-
мадської безпеки відображає суспільні відносини, які 
виникають у межах реалізації правових і технічних 
норм, спрямованих на забезпечення безпеки насе-
лення, а також пов’язані з попередженням загроз, 
небезпечних для життя і здоров’я людей [8]. У цьому 
контексті Р.С. Мельник зазначає, що німецькі вчені гро-
мадську безпеку визначають як певний стан суспільних 
відносин, якому притаманна непорушність: а) правопо-
рядку; б) функціонування органів державної влади та 
самоврядування, а також інших установ, які виконують 
публічні функції; в) суб’єктивних прав і майнових благ 
окремих осіб (життя, здоров’я, свобода, гідність, май-
но тощо). Тобто показником рівня громадської безпе-
ки є дотримання приватними особами правових норм 
[9]. Суспільні відносини у сфері громадської безпеки 
мають такі ознаки: установлюються стосовно забезпе-
чення безпеки не лише невизначеної кількості осіб, а й 
невизначеного кола правоохоронюваних інтересів; га-
рантують безпеку інших суспільних цінностей (особи, 
власності тощо), створюючи навколо них своєрідну за-
хисну оболонку, яка запобігає завданню насильницької 
шкоди. Порушення відносин громадської безпеки – учи-
нення відповідних правопорушень – полягає в заподі-
янні шкоди благам, які охороняють самостійні право-
ві норми; відносини громадської безпеки спрямовані 
на те, щоб попередити шкоду від джерел і видів діяль-
ності, які становлять підвищену небезпеку для оточую-
чих (транспорт, виробництво, зброя, інші загальноне-
безпечні предмети) [10, с. 40]. Ідеться про відносини, 
які запобігають або усувають шкідливі для життя та 
здоров’я наслідки, що можуть бути завдані в результаті 
дій людей або штучним чи природним джерелом під-
вищеної небезпеки. Найважливішою рисою громадської 
безпеки є урегульованість дій конкретних осіб, які здій-
снюють певні операції з джерелами підвищеної небез-
пеки. Забезпечення громадської безпеки залежить від 
можливості нейтралізувати негативний вплив людини 
й техніки, наприклад, у разі експлуатації автомобіль-
ного, залізничного, водного, морського та річкового 
транспорту, під час використання на виробництві тех-
нологічних процесів, які ґрунтуються на застосуванні 
електромагнітних та іонізуючих випромінювань, хіміч-
них речовин, технічних пристроїв зі значною потужніс-
тю [11, с. 32–37]. 

Отже, громадську безпеку доцільно визначати 
як сукупність суспільних відносин, пов’язаних із запо-
біганням чи усуненням загрози життю і здоров’ю осіб 
та їх майну, які можуть виникнути внаслідок дій людей 
або вияву негативних властивостей джерел підвищеної 
небезпеки [12, с. 305]. Здійснивши лінгвістичний ана-
ліз нормативної бази «Законодавство» Верховної Ради 
України, В.Г. Фатхутдінов констатував наявність визна-
чення терміна «громадська безпека» лише у двох нор-
мативних актах [2]: 1) громадська безпека – стан захи-
щеності життєво важливих інтересів, сконцентрованих 
у його матеріальних і духовних цінностях, від джерел 
небезпеки природного або штучного характеру під час 
підготовки та проведення футбольних матчів, за якого 
забезпечується запобігання загрозам заподіяння шко-
ди такими джерелами небезпеки [13]; 2) громадська 
безпека – стан захищеності інтересів людини, суспіль-
ства й держави від суспільно небезпечних діянь і не-
гативного впливу надзвичайних обставин, викликаних  
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криміногенною ситуацією, стихійним лихом, катастро-
фами, аваріями і пожежами, епідеміями та іншими над-
звичайними ситуаціями [14]. На нашу думку, слушною 
є позиція авторів проекту Кодексу України «Про публіч-
ний порядок», у ст. 5 якого йдеться: «Публічним поряд-
ком є урегульована правовими та іншими соціальними 
нормами система суспільних відносин, що забезпечує 
захист прав і свобод громадян, їх життя і здоров’я, 
повагу до честі та людської гідності, дотримання норм 
суспільної моралі» [15].

Здійснений аналіз дає змогу дійти таких висновків: 
1) терміни «безпека» і «порядок» є різними за змістом, 

так само як і «публічна безпека» та «публічний порядок»; 
2) уживання в Законі України «Про Національну полі-

цію» термінів «публічна безпека» і «публічний порядок» 
є недоцільним у зв’язку з відсутністю таких категорій 
в інших нормативно-правових актах, зокрема Консти-
туції України; 

3) на сучасному етапі розвитку законодавчого поля 
терміни «публічна безпека» і «публічний порядок» 
можна вважати рівнозначними поняттями з «громад-
ська безпека» та «громадський порядок»; 

4) із метою унормування законодавчої термінології 
шляхом внесення змін і доповнень до Закону України 
«Про Національну поліцію» пропонуємо замість понят-
тя «публічна безпека і порядок» застосовувати раніше 
вживані терміни «громадський порядок» і «громад-
ська безпека» (в іншому разі змін потребуватимуть 
понад 5 тис. нормативно-правових актів [2]). В обох ви-
падках слід дати офіційне законодавче визначення цим 
термінам.

Як відомо, одним із суб’єктів захисту прав і свобод 
громадян є Національна поліція України. У структурі 
МВС лише чергові частини органів поліції є загальнодо-
ступним, цілодобово діючим підрозділом, куди за допо-
могою для відновлення порушених прав звертається 
більшість потерпілих. Виходячи із цього, необхідність 
з’ясування поняття «особистої безпеки громадян» з по-
гляду нашого дослідження цілком очевидна.

Якщо враховувати думку Ф.Є. Колотаєвського, який 
досліджував питання організації та вдосконалення ді-
яльності міліції громадської безпеки, що «в загально-
му вигляді поняття особистої безпеки громадян можна 
визначити як стан захищеності кожного громадяни-
на від злочинного та іншого протиправного посяган-
ня на його життя, здоров’я, права і свободи, честь та 
гідність, недоторканність особистості та житла» [52, 
с. 11]. То коли мова йде про забезпечення особистої 
безпеки громадян, мається на увазі обов’язок усіх дер-
жавних органів забезпечувати та зберігати права та 

свободи кожної людини як вищі соціальні цінності [53]. 
Для поліції в цілому і чергових частин органів поліції 
зокрема виконання цього обов’язку становить найбіль-
ше значення.

Висновки. Отже, діяльність чергової служби ор-
ганів (підрозділів) Національної поліції України щодо 
забезпечення охорони прав і свобод людини, а також 
інтересів суспільства і держави може бути представ-
лено як система заходів, яка розроблена і реалізована 
їх особовим складом у межах наданих повноважень, 
спрямованих на запобігання загроз життю, здоров’ю, 
гідності та честі, житлу та особистому майну громадян, 
що виникають унаслідок протиправних дій чи бездіяль-
ності.

Ураховуючи згадане, в останні роки теоретичне 
визначення публічної безпеки і порядку у вузькому зна-
ченні доповнено необхідністю забезпечення охорони 
прав і свобод людини, а також інтересів суспільства 
і держави як мети забезпечення публічної безпеки 
і порядку. У сучасних умовах справедливість такого 
доповнення очевидна.
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ПРОФІЛАКТИКА ЕКСПЛУАТАЦІЇ ДІТЕЙ

Жерж Н. А., Халамай А. К.

Стаття присвячена дослідженню напрямів профілак-
тики експлуатації дітей. З урахуванням здійсненого в 
статті аналізу способів профілактики експлуатації дітей 
виділено основні напрями спеціальнокримінологічної профі-
лактики. Проаналізовано кримінологічні засоби профілак-
тики, які переважно застосовуються на першому (профі-
лактичному) етапі, а саме: виховні, соціально-психологічні, 
педагогічні, медичні тощо. Також досліджені профілактичні 
заходи другого та третього етапів: оперативно-розшукові 
заходи, що поєднуються з індивідуально-психологічними, 
та процесуальні заходи індивідуального рівня профілак-
тики. Авторами акцентовано увагу на основних цілях про-
філактики експлуатації дітей, а також причинах та умо-
вах, що призводять до вчинення злочинів цієї категорії.

Ключові слова: експлуатація дітей, профілактика, 
запобігання, спеціальнокримінологічні.

Статья посвящена исследованию направлений про-
филактики эксплуатации детей. С учетом проведенного 
в статье анализа способов профилактики эксплуатации 
детей выделены основные направления специальнокрими-
нологической профилактики. Проанализированы крими-
нологические средства профилактики, которые в основ-
ном применяются на первом (профилактическом) этапе, 
а именно: воспитательные, социально-психологические, 
педагогические, медицинские и т. п. Также исследованы 
профилактические мероприятия второго и третьего 
этапов: в основном оперативно-розыскные мероприятия, 
сочетающиеся с индивидуально-психологическими, и про-
цессуальные меры индивидуального уровня профилактики. 
Авторами акцентировано внимание на основных целях 
профилактики эксплуатации детей, а также причинах и 
условиях, приводящих к совершению преступлений данной 
категории.

Ключевые слова: эксплуатация детей, профилактика, 
предотвращение, специальнокриминологические.

The article is devoted to research of directions of preventive 
maintenance of exploitation of children. Taking into account the 
analysis carried out in the article on the methods of preventing 
the exploitation of children, the main directions of special-crim-
inological preventive maintenance of children’s exploitation are 
identified. The article analyzes criminological means of pre-
vention, which are mainly used at the first (preventive) stage, 
namely: educational, social-psychological, pedagogical, medical, 
etc. The authors also investigated the preventive measures and 
the second and third stages, most search operations, combined 
with individual psychological and procedural measures of per-
sonal prevention. The authors focus on the main goals of pre-
venting the exploitation of children, among which the article 
focuses on the impact on the causes and conditions that lead 
to the commission of crimes in this category. It was established 
that the most effective direction of criminological prevention 
of the exploitation of children is criminological prevention. We 
believe that the range of subjects that must carry out crimi-
nological prevention of exploitation of children, including the 
most important are agencies and services for children, preven-
tion of juvenile departments Departments preventive activities 
of the Main Directorate of the National Police, the National 
Police Department kiberpolice, district police officers. Crimino-
logical measures to prevent the exploitation of children have the 

main purpose of preventing and reducing the number of crimi-
nal attacks on the will of the child. Their application covers a 
wide range of directions and a large number of actors perform-
ing tasks, in accordance with the peculiarities of their powers, 
the kind of activity, volume and content of the knowledge they 
possess. The authors focus on the fact that the main directions 
of special-criminological preventive maintenance of children 
must be attributed: situational prevention of crisis situations; 
informational and educational propaganda among the popula-
tion; involvement of the public in preventing the exploitation 
of children.

Key words: exploitation of children, prevention, preven-
tion, special-criminological.

Постановка проблеми та її актуальність. Про над-
звичайну важливість дитинства в житті кожної людини 
відомо давно. Події, що відбуваються у цей період, по-
значаються на всьому подальшому шляху людини, тож 
негативні прояви можуть занапастити її долю. Діти, які 
стали жертвою злочину, можуть отримати психологічну 
травму, фобію, невроз, набути інші фізичні та психоло-
гічні проблеми, які надалі стануть на заваді повноцін-
ному розвитку та існуванню.

Таким чином, забезпечення прав, свобод і законних 
інтересів дітей, зокрема запобігання вчиненню щодо 
них злочинів, у т. ч. і трудової експлуатації, відіграє 
важливу роль у розвитку «здорового» суспільства.  
У зв’язку з цим вивчення особливостей профілактики 
експлуатації дітей є сьогодні вельми актуальним.

Aнaліз остaнніх досліджень і публікaцій. Необ-
хідно відзначити, що праць, спеціально присвячених 
проблемі кримінально-правової охорони дітей від екс-
плуатації, вкрай мало. Деякі положення розглядали 
Б.І. Вихристенко, І.П. Лановенко, Г.І. Чангулі. Питан-
ня запобігання злочинності щодо дітей досліджувалися 
у працях таких науковців, як Ю.М. Антонян, Ф.Г. Бурчак, 
В.В. Вітвітцька, І.М. Даньшин, О.М. Джужа, В.П. Єме-
льянов, О.М. Костенко, Л.В. Крижна, Л.М. Кривоченко, 
І.О. Топольськова, І.П. Лановенко, П.С. Матишевський, 
Н.С. Юзікова, С.С. Яценко та ін.

Метою стaтті є дослідження напрямів профілактики 
експлуатації дітей.

Виклaд основного мaтеріaлу. Залежно від методів 
і засобів запобігання, стану сформованості та ступе-
ня реалізації злочинного прояву запобіжну діяльність 
можна розділити на три етапи: до формування мотиву 
злочинного прояву та наміру його вчинення; після його 
формування, але до початку реалізації; після початку 
реалізації наміру через здійснення конкретних зло-
чинних дій. З урахуванням зазначених якісних відмін-
ностей на кожному з етапів вжиття заходів запобіган-
ня злочину для розрізнення останніх вживаються різні 
терміни для іменування відповідної запобіжної діяльно-
сті: «профілактика»; «відвернення»; «припинення зло-
чинних проявів». Якщо на першому (профілактичному) 
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етапі кримінологічні засоби є переважно виховними, 
соціально-психологічними, педагогічними, медичними 
тощо, то на другому етапі (відвернення наміру вчинити 
злочин) – це переважно оперативно-розшукові заходи, 
що поєднуються з індивідуально-психологічними. На 
третьому (припинення розпочатого злочину) переважно 
застосовуються кримінологічні, оперативно-розшукові 
та процесуальні засоби [1, с. 109].

«У сфері боротьби зі злочинністю використовується 
кілька термінів: це «попередження злочинності», «бо-
ротьба зі злочинністю», «профілактика злочинності» та 
ін.», – зазначає Ю.М. Антонян. Також вчений вважає, 
що «попередження злочинності» і «боротьба зі злочин-
ністю» є найбільш синонімічними, а також виділяє чо-
тири види попереджувальної діяльності: профілактику, 
запобігання, припинення злочинів, а також виправлен-
ня злочинців [2, с. 142–143].

П.М. Бузало попереджувальні заходи розподіляє 
на загальносоціальні, спеціальнокримінологічні та ін-
дивідуальні. У свою чергу, вчений виділяє напрями 
спеціальнокримінологічного попередження злочинів, 
а саме: кримінологічну профілактику, запобігання та 
припинення [3].

С.Ю. Лукашевич вважає, що запобіганням злочин-
ності є те, на що безпосередньо впливають суб’єкти 
запобіжної діяльності, аби зменшити кількість право-
порушень, запобігти конкретному реально можливому 
злочину, попередити його або припинити його вчинен-
ня [4, с. 91].

З практичного погляду запобігання злочинності 
можна поділити на профілактику та припинення. Про-
філактика – це діяльність з усунення, нейтралізації чи 
ослаблення факторів, які породжують злочинність або 
сприяють їй. Припинення полягає в діях, спрямованих 
на зупинення злочинної діяльності, що вже почалася, 
та на недопущення здійснення злочинного результату 
[5, с. 163–164].

Найбільш близькою нам є позиція В.В. Голіни, який 
виділяє загальносоціальне та спеціальнокримінологіч-
не попередження злочинності. У рамках спеціально-
кримінологічного попередження вчений виділяє такі 
напрями: профілактику, запобігання та перетинання 
злочинів [6, с. 33].

У зв’язку зі специфікою злочину, передбаченого 
ст. 150 КК України, та складністю активного втручання 
у приватне життя людини вважаємо, що найбільш пер-
спективним напрямком запобігання експлуатації дітей 
є кримінологічна профілактика. Під кримінологічною 
профілактикою розуміють засновану на криміноло-
гічній теорії, тісно пов’язану із соціальним розвитком 
суспільства самостійну частину спеціальнокриміноло-
гічного запобігання, що становить напрям протидії зло-
чинності, який включає різні за характером, змістом, 
часом, сферою застосування методи боротьби щодо 
випередження, обмеження й усунення криміногенних 
явищ і процесів, безпосередньо пов’язаних зі вчинен-
ням злочинів [7, с. 35].

«Профілактика – це сукупність видів попереджуваль-
ної діяльності щодо завчасного виявлення й усунення 
об’єктивних і суб’єктивних причин та умов, що поро-
джують злочини та сприяють їх учиненню», – вважає 
В.В. Голіна [6, с. 33].

Профілактика забезпечується за допомогою запобі-
гання криміногенним ситуаціям, їх усунення, ослаблен-

ня дії криміногенних факторів і їх нейтралізації, захисту 
можливих об’єктів від зазіхань, правової та криміноло-
гічної пропаганди серед населення [5, с. 164].

Основними цілями профілактики експлуатації дітей 
є вплив на причини й умови, що призводять до вчинен-
ня злочинів цієї категорії.

Оскільки більша частина злочинів, вчинених у країні, 
має ситуаційний характер, попереджувальна діяльність 
повинна бути спрямована на недопущення й усунення 
ситуацій, які сприяють вчиненню злочинів. На жаль, 
протягом тривалого часу і навіть зараз попереджуваль-
на діяльність спрямована не стільки на причини злочи-
нів, скільки на осіб, котрі їх здійснюють (здійснили або 
здатних здійснити), а ситуації, що сприяють злочинам, 
часто залишаються поза увагою правоохоронних орга-
нів [8, с. 66].

Ситуація грає дуже важливу роль у механізмі вчи-
нення злочину і вимагає, на наш погляд, більш пильної 
уваги до себе з боку вчених і практичних працівників з 
метою попередження та ситуативної профілактики зло-
чинів. Подібні ситуації набагато простіше виявити, тому 
що найчастіше вони «лежать на поверхні», на відміну від 
злочинних намірів тих чи інших осіб. На такі ситуації лег-
ше впливати й усувати їх, ніж впливати на конкретних 
індивідів, схильних до вчинення злочинів [9, с. 286].

Проте ситуативна профілактика експлуатації дітей 
сама по собі не розрахована на усунення причин зло-
чинів, а передбачає вплив на можливість їх створення 
у кожному окремому випадку. Тому повноцінне запо-
бігання неможливе без усунення особистісних причин 
злочинності.

Враховуючи детермінанти експлуатації дітей, їх 
специфіку та проблематичні моменти профілактики, 
вважаємо доцільним запропонувати такі особистіс-
но-ситуативні напрями спеціальнокримінологічної про-
філактики експлуатації дітей.

Ситуативна профілактика кризових ситуацій – це 
профілактика злочинів на рівні мікросередовища, на-
правлена на зовнішні умови формування конфліктної 
криміногенної ситуації.

Втручання у кризові ситуації передбачає нейтралі-
зацію потенційних злочинів у мікросоціальних групах. 
Для цього компетентним органам, залежно від їх міс-
цевої юрисдикції, необхідно володіти інформацією 
про топографію сімейно-побутових проблем у тій чи ін-
шій адміністративно-територіальній одиниці, вивчати їх 
«гарячі точки» та ймовірні місця виникнення.

Зазвичай це місця проживання (квартири, будинки, 
гуртожитки) неблагополучних сімей, які характеризу-
ються високим ступенем напруження, непомірним вжи-
ванням алкоголю, побутовим насильством над дітьми. 
Основним заходом ситуативної профілактики експлуа-
тації дітей із таких сімей повинен бути соціальний кон-
троль за обстановкою у таких «гарячих точках» шляхом 
співпраці правоохоронних органів із громадськістю.

Верховною Радою України 02 липня 2015 р. було 
прийнято Закон України «Про Національну поліцію» № 
580-VIII. Цим Законом вперше запроваджено окремий 
вид поліцейських заходів – поліцейське піклування, що 
має вияв тимчасового нагляду і допомоги, яку поліцей-
ські мають надавати особам, котрі потребують додат-
кової уваги.

Поліцейське піклування характеризується одинич-
ними випадками надання допомоги особам, які її потре-
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бують. Однак, на нашу думку, слід розширити тлумачен-
ня цього заходу на законодавчому рівні. Ми вважаємо, 
що поліцейське піклування має стати ключовим захо-
дом профілактики ситуативних злочинів над дітьми, які 
вчиняються на сімейно-побутовому рівні. Воно повинне 
здійснюватися дільничими офіцерами поліції (далі – 
ДОП) щодо дітей, котрі перебувають в емоційно напру-
женому середовищі. Періодичні профілактичні бесіди з 
дільничим повинні сприяти пошуку й усуненню причин 
внутрішньосімейних конфліктів, тим самим розряджа-
ти напружену психологічну ситуацію, яка часто стає 
приводом експлуатації дітей.

Такі заходи, передбачені Законом, не повинні мати 
декларативний характер і вимагають добросовісного 
здійснення ДОП. У службі ДОП не вистачає кадрів, які 
без браку часу могли б виконувати коло своїх повнова-
жень щодо профілактики злочинності. Цю проблему та-
кож необхідно вирішувати. Служба ДОП повинна стати 
альтернативою патрульній поліції, яка виконує функції 
підтримки громадського порядку на вулицях міст. У 
свою чергу, ДОП повинні здійснювати своєрідне па-
трулювання, але не на вулицях, а на підконтрольних їм 
поліцейських дільницях, у т. ч. – в місцях проживання 
неблагополучних дітей.

Безперечно, періодичне патрулювання поліцей-
ських дільниць стане фактором, що стримує вчинення 
експлуатації дітей шляхом вироблення конкретних ор-
ганізаційно-управлінських, педагогічних, психологіч-
них, правових заходів.

З метою профілактики експлуатації дітей ДОП 
повинні активізувати співпрацю з центрами соціальних 
служб для сім’ї, дітей та молоді. Суть цієї співпраці має 
полягати у своєчасному виявленні осіб (і їх сімей), які 
перебувають у складних життєвих обставинах і потре-
бують допомоги у вирішенні психологічних і матеріаль-
но-побутових проблем.

Інформаційно-виховна пропаганда населення.
Сьогодні загальновизнано, що телебачення, ра-

діо, преса, інтернет, аудіо- й відеопродукція – носії та 
провідники інформації масового споживання – перетво-
рилися на потужний інструмент психологічного впливу, 
який охоплює майже все населення нашої планети. Для 
переважної більшості суспільства сучасні засоби при-
йому і передачі інформації стали основним джерелом 
формування соціально значущих понять, стереотипів 
поведінки, уявлення про різні явища. Результатом дії 
інформаційних засобів є ідеологічний, політичний, еко-
номічний або організаційний вплив на оцінки, думки та 
поведінку людей. Засоби масової комунікації є куль-
турологічним феноменом і найбільш результативним 
способом трансляції стандартів поведінки і поширення 
певних цінностей [10, с. 238].

На етапі поступового переходу до інформаційного 
суспільства збільшуються масштаби, ускладнюється 
структура та зміст інформаційних потоків і всього ін-
формаційного середовища. Зазначене зумовлює бага-
торазове посилення та стрімке зростання темпів ма-
сово-комунікативного впливу на свідомість і психіку 
людини. ЗМІ, як один з основних чинників соціаліза-
ції особистості, можуть бути використані як на благо 
суспільства, так і на шкоду [11, с. 267].

Впевнено можна сказати, що формування правосві-
домості як однієї з передумов правопорядку залежить 
від ЗМІ. Масмедіа відіграють значну роль у формуванні 

моделей правомірної та злочинної поведінки населен-
ня. Пріоритетом має стати, зокрема, не реклама алко-
гольних виробів на телебаченні, розповсюдження пор-
нографічних матеріалів у мережі інтернет, а, навпаки, 
популяризація знань про шкоду психоактивних речо-
вин, поширення інформації про проблеми експлуатації 
дітей. ЗМІ забезпечують регулярність і тиражованість 
інформації, завдяки цьому є потужним механізмом 
впливу на масову аудиторію, формування правосвідо-
мості громадян.

Інформаційно-виховна пропаганда населення 
повинна включати заходи щодо інформованості насе-
лення через ЗМІ про: ріст експлуатації дітей і причини 
її вчинення; наслідки проявів сімейно-побутової агресії 
на втягнення дітей в експлуатацію; важливість участі 
громадськості у профілактиці та запобіганні ситуатив-
них (у т. ч. експлуатації дітей) злочинів; пропаган-
дистські заходи; запровадження спеціальних програм 
для навчання дітей засобам захисту від трудової екс-
плуатації.

Окрім ЗМІ, інформаційно-виховна пропаганда насе-
лення має входити в обов’язки ДОП, які, згідно з Ін-
струкцією з організації діяльності ДОП, у межах дільни-
ці повинні проводити серед населення роз’яснювальну 
роботу щодо формування правової культури, негатив-
ного ставлення до суспільно небезпечних явищ, інфор-
мування про способи захисту і самооборони від злочин-
них посягань. Така діяльність, безсумнівно, сприятиме 
підвищенню іміджу поліції.

Подібну роботу слід проводити і на рівні освітніх 
закладів, аби формувати у дітей правильну суспільну 
орієнтацію на правомірне вирішення конфліктних си-
туацій, вводити в шкільну навчальну програму хоча б 
спрощені курси кримінологічної віктимології, навчати 
правильній поведінці у разі несподіваної зустрічі зі зло-
чинним проявом тощо.

Залучення громадськості до профілактики експлу-
атації дітей.

Кримінологам давно відомо, що ступінь і характер 
залученості різних верств населення в економічне, по-
літичне, громадське життя безпосередньо позначаєть-
ся на поведінці, впливає на соціальний статус особи та 
спосіб життя в цілому [10, с. 237].

Досить ефективним заходом профілактики при-
пинення експлуатації дітей є діяльність громадських 
об’єднань та окремих фізичних осіб. Їх активна пра-
возахисна позиція та практичні заходи сприяють 
виявленню злочинів, передбачених ст. 150 КК Укра-
їни, а отже, доречною б була практика матеріально-
го заохочення таких осіб. Матеріальна зацікавленість 
здатна стимулювати громадян краще, ніж заклики до 
громадської свідомості. Сам факт публічної обіцянки 
винагороди сприятиме формуванню у населення рішу-
чості до припинення суспільно небезпечних замахів 
на співгромадян і дітей зокрема. Крім того, допомога 
громадян сприятиме заощадженню часу, матеріальних 
та / або трудових ресурсів правоохоронних органів 
(розрахунок розмірів винагороди може обчислювати-
ся, виходячи з реальних витрат на проведення кожної 
конкретної акції).

Безперечно, профілактична діяльність повинна бути 
направлена саме на проблемні місця, т. зв. «гарячі точ-
ки», які слід виявляти за допомогою взаємодії право-
охоронних органів і громадськості.
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Позитивним є досвід таких країн, як Канада, США, 
Австралія, Норвегія, Велика Британія, Бразилія щодо 
запровадження практики «neighbourhood crime watch» 
(дослівно – сусідське спостереження за правопорушен-
нями), коли мешканці конкретної житлової території 
самоорганізовуються для боротьби та профілактики 
злочинів, адже кому, як не мешканцям однієї території, 
буде відомо про напружену емоційну обстановку у сусі-
дів, загострення конфліктних сімейних ситуацій тощо.

Залучення громадськості до сфери профілактичнної 
діяльності передбачає розвиток правосвідомості і ро-
зуміння єдності суспільних та особистих інтересів. Для 
цього необхідно змінити суспільний світогляд на співп-
рацю з поліцією, наголосити на позитивних моментах 
такого співробітництва.

Таким чином, до основних напрямів спеціальнокри-
мінологічної профілактики експлуатації дітей ми відно-
симо: 1) ситуативну профілактику кризових ситуацій; 2) 
інформаційно-виховну пропаганду серед населення; 3) 
залучення громадськості до профілактики експлуатації 
дітей.

Висновки. Підсумовуючи усе вищезазначене, мож-
на сказати, що кримінологічні заходи профілактики 
експлуатації дітей мають за мету недопущення та ско-
рочення кількості злочинних посягань на волю дити-
ни. Їх застосування охоплює широкий спектр напрямів 
і велику кількість суб’єктів здійснення, що виконують 
завдання відповідно до особливостей їх повноважень, 
роду діяльності, обсягу та змісту знань, якими вони во-
лодіють.

Встановлено, що найбільш ефективним напрямом 
кримінологічного запобігання експлуатації дітей є кри-
мінологічна профілактика. Коло суб’єктів, які повинні 
здійснювати кримінологічну профілактику експлуатації 
дітей, включає органи і служби у справах дітей, відділи 
ювенальної превенції Управлінь превентивної діяльно-
сті Головного управління Національної поліції, Депар-
тамент кіберполіції Національної поліції, дільничних 
офіцерів поліції.
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«ДЕРАДЯНІЗАЦІЯ» КРИМІНАЛЬНОГО ЗАКОНУ УКРАЇНИ: 
АСПЕКТИ РЕФОРМУВАННЯ

Кузембаєв О. С.

У науковій статті досліджено питання реформування 
кримінального закону з метою позбавлення аспектів радян-
ського надбання як механізму євроінтеграційних процесів, 
що відбуваються в Україні, в т. ч. й у питаннях приведення 
кримінально-правових актів України у відповідність до ідей 
і принципів європейської демократичної спільноти. Проана-
лізовано аспекти впливу ідеології «радянізації», що зберіга-
ють ознаки у діючому Кримінальному кодексі України у виді 
повного та тотального підпорядкування особи державним 
інтересам, використання колективів і громадськості у 
виховному впливі, перекладання імперативних повнова-
жень на організації, використання дихотомічних і подвійних 
стандартів у системі цінностей у державі. З урахуванням 
зарубіжного досвіду правового регулювання зроблені висно-
вки щодо необхідності удосконалення правового регулю-
вання в кримінальному праві в Україні.

Ключові слова: дерадянізація кримінального закону, 
декомунізація кримінального закону, реформування кримі-
нального закону, оціночні поняття, кримінальне право.

В научной статье исследованы вопросы реформирова-
ния уголовного закона с целью лишения аспектов совет-
ского достояния как механизма евроинтеграционных про-
цессов, которые происходят в Украине, в т. ч. и в вопросах 
приведения уголовно-правовых актов Украины в соответ-
ствие с идеями и принципами европейского демократиче-
ского сообщества. Проанализированы аспекты влияния 
идеологии «советизации», которые сохраняют признаки в 
действующем Уголовном кодексе Украины в виде полного и 
тотального подчинения личности государственным инте-
ресам, использование коллективов и общественности в 
воспитательном влиянии, перекладывание императивных 
полномочий на организации, использование дихотомиче-
ских и двойных стандартов в системе ценностей в госу-
дарстве. С учетом зарубежного опыта правового регули-
рования сделаны выводы относительно необходимости 
усовершенствования правового регулирования в уголовном 
праве в Украине.

Ключевые слова: десоветизация уголовного закона, 
декоммунизация уголовного закона, реформирование уго-
ловного закона, оценочные понятия, уголовного право.

The scientific article examines the issues of reforming crim-
inal law in order to deprive aspects of the Soviet commons as a 
mechanism for the European integration processes that occur in 
Ukraine, including the issues of bringing Ukrainian criminal legal 
acts in line with the ideas and principles of the European demo-
cratic community. Ukraine has started to integrate into the Euro-
pean Union, which needs to bring the regulatory framework in 
line with the system and standards of law of European standards. 
The process of European integration cannot bypass the criminal 
law system in force in Ukraine, which still remains without signif-
icant changes since the previous criminal laws that were adopted 
at the time of the Soviet period, therefore needs careful review 
and reform, which cannot do without a radical reorganization 
and a fundamental approach to change. Legal symbols are addi-
tional information on legal regulation, therefore, it is necessary 
to carry out an analysis of the criminal law of Ukraine from the 
standpoint of depriving the communist-ideological totalitarian 

color, that is, legal symbols of the ideological nature. Ideologies 
of “Sovietization”, which retain the characteristics in the cur-
rent Criminal Code of Ukraine in the form of complete and total 
subordination of an individual to state interests, and the use of 
collectives and the public in the educational influence, shifting 
imperative powers to organizations, the use of dichotomous and 
double standards in the system of values in the state. Taking into 
account the international experience of legal regulation, conclu-
sions are made regarding the need to improve legal regulation in 
the criminal law in Ukraine.

Key words: desovietization of criminal law, de-communiza-
tion of criminal law, reform of criminal law, appraisal concepts, 
criminal law.

Постановка проблеми та її актуальність. Питання 
втілення декомунізаційної реформи в Україні визнача-
ється прийнятими законами від 09 квітня 2015 р., зо-
крема у ст. 3 Закону «Про засудження комуністичного 
та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітар-
них режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої 
символіки» передбачається заборона пропаганди кому-
ністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) 
тоталітарних режимів і їхньої символіки. Однак назрі-
ла необхідність дослідження й аналізу Кримінального 
кодексу України 2001 р. (далі – КК України) на пред-
мет проведення «дерадянізаційного» реформування 
в законотворчості.

Метою статті є проведення реформування кримі-
нального закону для позбавлення аспектів радянського 
надбання як механізму євроінтеграційних процесів, що 
відбуваються в Україні, в т. ч. й у питаннях приведення 
кримінально-правових актів України у відповідність до ідей 
і принципів європейської демократичної спільноти.

Виклад основного матеріалу. Дерадянізація – про-
цес оновлення, звільнення. Ідеологія і політичний курс 
держави на остаточне звільнення від залишків прак-
тики життєдіяльності СРСР із політичної, ідеологічної, 
культурної та інших сфер життя пострадянських дер-
жав; процес позбавлення від проявів «homo sovieticus» 
(«людини радянської»), який розглядається не тільки 
ментальним, культурним і антропологічним феноме-
ном, абстрактним конструктом, але і реальним продук-
том маніпулятивної обробки «радянського людського 
матеріалу», наслідком діяльності радянського тоталіта-
ризму [1, с. 99].

За висловом О.Є. Спиридонової, у зв’язку з активною 
взаємодією права з іншими соціальними інститутами 
символи «впровадилися» і в правову сферу. Вони зайня-
ли особливе місце в ряді соціальних символів. Ця осо-
бливість полягає в тому, що юридичні символи поклика-
ні служити не стільки цілям пізнання, відбиття дійсності, 
скільки практичним цілям його регулювання за допомо-
гою впливу на свідомість і волю людей [2, с. 30].
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І хоча правові символи є своєрідною додатковою ін-
формацією про правове регулювання, вважаємо за необ-
хідне здійснити аналіз кримінального закону України з 
позиції позбавлення комуністично-ідеологічної тоталі-
тарної забарвленості, тобто правових символів ідеоло-
гічного характеру.

Так, Ю.Ю. Коломієць вказує, що за впливу марк-
систко-ленінської ідеології на кримінально-правову 
політику сутність і зміст останньої не змінилися, хоча 
соціально-економічні, політичні, правові умови для її 
зміни вже склалися [3, с. 143].

Ідеологія «радянізації» мала підтримуватися ідео-
логічними й організаційними інструментами: «проми-
ванням мізків» кожній людині від народження завдяки 
вихованню та системі освіти, яка вчила людину жити 
у комуністичній системі, а також законодавством, дер-
жавними інституціями і відповідним чином організова-
ним державним фінансуванням [4].

Отже, ідеологія «радянізації» має ознаки розмиван-
ня особистості серед суспільства, повного та тотального 
підпорядкування особи державним інтересам, викори-
стання колективів і громадськості у виховному впливі, 
перекладання імперативних повноважень на організації, 
використання дихотомічних і подвійних стандартів у сис-
темі цінностей у державі, правового становища особи, 
за якого будь-яка особа завжди може бути притягнута 
до кримінальної відповідальності (шляхом використання 
розпливчатих і неоднозначних із погляду трактування та 
тлумачення понять у нормативно-правовому акті, оціноч-
них понять, системи оцінювання матеріального станови-
ща особи та ін.). Тому назріла необхідність приведення 
чинного КК України 2001 р. у відповідність до дерадяні-
зації та позбавлення кримінального закону України ко-
муністичних тоталітарних соціальних символів у кримі-
нальному праві на рівні ідеології.

По-перше, розглянемо питання використання роз-
пливчатих і неоднозначних з погляду трактування та 
тлумачення понять, а також оціночних понять у КК 
України 2001 р., що спричиняють використання важелів 
із боку держави як ознак політики тоталітарного режи-
му держави через притягнення особи до кримінальної 
відповідальності за неоднозначності визначення ознак 
підстав кримінальної відповідальності.

Так, про проблемні питання оціночних понять у КК 
України висловлювалися такі вчені, як В.О. Навроць-
кий, О.В. Степаненко, М.І. Хавронюк, Ю.Б. Хім’як та 
ін. Вважаючи використання оціночних понять перепо-
ною гармонізації вітчизняного законодавства до євро-
пейських стандартів, Ю.Б. Хім’як робить висновок, що 
оціночні поняття повинні використовуватися у тексті 
КК України лише тоді, коли неможливе конструювання 
кримінально-правової норми за допомогою формально 
визначених понять; якщо немає достатньої конкретиза-
ції ні у законодавстві, ні у судовій практиці (особливо 
за наявності різних підходів до визначення їх змісту), 
то оціночні поняття повинні виключатися з КК України 
[5, с. 11].

Дійсно, можливо повністю погодитися з висловлен-
ням О.В. Степаненко, що суперечливість у тлумачен-
ні оціночних норм призводить до труднощів у процесі 
провазастосування, адже правозастосувач сам визна-
чає зміст оціночного поняття, що не сприяє єдиному 
застосуванню кримінально-правових норм і призводить 
до судових помилок [6, с. 60].

Одним із яскравих прикладів використання у КК 
України оціночних понять, які створюють загрозу при-
тягнення до кримінальної відповідальності через неод-
нозначність трактування ознак підстав такої криміналь-
ної відповідальності, є склад злочину, передбачений 
ст. 296 КК України «Хуліганство», що кореспондує та 
складно розмежовується зі ст. 176 «Дрібне хуліганство» 
КУпАП. У науковому колі неодноразово підіймалося 
проблемне питання тлумачення понять «грубе пору-
шення», «особлива зухвалість» і «винятковий цинізм». 
Навіть роз’яснення, надане у постанові Пленуму Вер-
ховного Суду України «Про судову практику у справах 
про хуліганство» [7], не дає однозначної відповіді щодо 
чіткості вирішення питання про відмежування кримі-
нально караного хуліганства від дрібного хуліганства. 
Адже такі ознаки, як «застосовування насильства із 
завданням потерпілій особі побоїв або заподіянням ті-
лесних ушкоджень» самі по собі тягнуть кримінальну 
відповідальність за злочини проти життя та здоров’я 
особи, передбачені розділом 2 Особливої частини КК 
України, ознаки «знищення чи пошкодження майна» – 
за злочини проти власності. Інші роз’яснювальні ознаки 
для розмежування й самі по собі є оціночними – «тим-
часове припинення нормальної діяльності установи, 
підприємства чи організації» (використання тривало-
сті без визначення заподіяння реальної суспільно-не-
безпечної шкоди таким установам, підприємствам чи 
організаціям), «тривалий час уперто не припиняла» 
(фактично є притягненням особи до кримінальної відпо-
відальності за бездіяльність у формі неприпинення вчи-
нення певних дій, що суперечить умовам кримінальної 
відповідальності за злочинну бездіяльність – на особу 
повинен бути покладений спеціальний обов’язок вчи-
нити активні дії, якими було б відвернено настання сус-
пільно небезпечного наслідку, де роз’яснення Пленуму 
Верховного Суду України накладає на особу обов’язок 
припиняти вчиняти порушення громадського порядку 
залежно від часу тривалості).

По-друге, розглянемо використання засобів кримі-
нально-правового характеру (впливу), які регулюються 
КК України та не відповідають предмету криміналь-
но-правового регулювання.

Так, питаннями предмету правового регулювання 
в кримінально-правовій науці займалися такі вчені, як: 
М.О. Аржанов, Л.В. Багрій-Шахматов, А.А. Герцензон, 
М.Д. Дурманов, О.В. Наден, А.В. Наумова, М.Д. Шарго-
родський та ін.

У визначеній нами проблематиці предмету кримі-
нально-правового регулювання, в основі якого лежить 
найпоширеніше розуміння його як кримінально-право-
вих відносин, що виникають внаслідок вчинення злочи-
ну [8, с. 73–78], складається протиріччя у відповідності 
предмету кримінально-правового регулювання таким 
заходам кримінально-правового характеру (впливу):

– застосуванню примусових заходів виховного ха-
рактеру (ст. 97, 105 КК України);

– застосуванню примусових заходів медичного ха-
рактеру та примусового лікування (ст. 92–96, п. 5 ч. 2 
ст. 76 КК України).

Так, примусові заходи виховного характеру не від-
повідають предмету кримінально-правового регулюван-
ня, адже згідно з ч. 2 ст. 97 КК України застосування 
примусових заходів виховного характеру, передбачене 
ч. 2 ст. 105 КК України, суд застосовує і до особи, котра 
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до досягнення віку, з якого може наставати кримінальна 
відповідальність, вчинила суспільно небезпечне діяння, 
яке підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особли-
вою частиною цього Кодексу, що вказує на відсутність 
кримінально-правових відносин у зв’язку із відсутніс-
тю вчинення саме злочинного діяння. Також примусові 
заходи виховного характеру додатково не відповідають 
цілям і задачам кримінальної відповідальності та пока-
рання, до яких належать кара та виправлення.

Так, примусові заходи медичного характеру та при-
мусового лікування не відповідають предмету кримі-
нально-правового регулювання, через те, що згідно зі 
ст. 92 КК України примусовими заходами медичного 
характеру є надання амбулаторної психіатричної допо-
моги, поміщення особи, котра вчинила суспільно небез-
печне діяння, яке підпадає під ознаки діяння, передба-
ченого Особливою частиною цього Кодексу, що вказує 
на відсутність кримінально-правових відносин у зв’язку 
із відсутністю вчинення саме злочинного діяння.

По-третє, розглянемо використання дихотомічних 
і подвійних стандартів у системі цінностей у державі, 
правове становище особи, за якого будь-яка особа завж-
ди може бути притягнута до кримінальної відповідаль-
ності (шляхом використання розпливчатих і неодно-
значних із погляду трактування та тлумачення понять 
у нормативно-правовому акті, системи оцінювання ма-
теріального становища особи та ін.). Так, збереження 
використання термінів і понять, що мають місце у КК 
України та можуть мати оціночне або неоднакове ро-
зуміння, викликати складнощі кваліфікації злочинів і 
незлочинних діянь, впливає на спричинення панування 
обстановки «страху» політичної, економічної, особистої 
кримінально-правової розправи, що є неодмінними то-
талітарними ознаками комуністичного режиму, який іс-
нував раніше. До таких прикладів належать:

– відсутність конкретизації ознак діяння у вигляді 
«ухилення» в ст. 212 КК України «ухилення від сплати 
податків, зборів (обов’язкових платежів). Так, теорією 
кримінального права та судовою практикою під ухилен-
ням потрібно визнавати вчинення – неподання доку-
ментів, пов’язаних з обчисленням і сплатою податків і 
зборів (обов’язкових платежів), яке полягає в умисно-
му неподанні до органів державної податкової служби 
або інших контролюючих органів (наприклад, митних 
органів) в установлений строк відповідних документів 
про нарахування та (або) сплату обов’язкових платежів, 
що належать до системи оподаткування, за умови, що 
на особу чинним законодавством покладено обов’язок 
подання таких документів, або неподання податко-
вої звітності, зазвичай, одночасно є і приховуванням 
об’єктів оподаткування. Отже, постає питання про те, 
що особа може понести кримінальну відповідальність і 
за подання податкової звітності, але такої, яка не відпо-
відає встановленим вимогам відповідності (враховуючи 
розгалужену систему підзаконних нормативно-право-
вих актів податкового законодавства, це доволі по-
ширена проблема). Термін «ухилення» потребує замі-
ни на «фактичну несплату законних податків, зборів 
(обов’язкових платежів)»;

– відсутність конкретизації ознак «незаконного збе-
рігання наркотичних засобів, психотропних речовин 
або їх аналогів без мети збуту» у ст. 309 КК України, 
що суперечить політиці держави щодо дозволу на пра-
во особи заподіювати своєму тілу будь-якої шкоди або 

право на самогубство, за якої тільки вживання нарко-
тичних засобів, психотропних речовин за відсутності 
здійснення зберігання неможливе;

– відсутність конкретизації ознак «бандитизму», що 
використовується у назві ст. 257 КК України, як тако-
го, що кореспондує із поняттям виявлення наміру («го-
лий» умисел), і який також має в основі проведення 
кваліфікації діяння та правозастосування посилання 
на інші вчиненні злочинні діяння групою осіб. Також 
додатковою проблемою є неузгодженість цієї статті зі 
статтями Загальної частини КК України, а саме такої, 
що не відповідає формам співучасті, передбачених  
ст. 28 КК України.

По-четверте, використання повного та тотального 
підпорядкування особи державним інтересам, викори-
стання колективів і громадськості у виховному впливі, 
перекладання імперативних повноважень на організації 
є прикладом «радянського» типу мислення. До таких 
належить:

– використання термінів «суспільна небезпечність» 
(ст. 2, 11, 19, 24, 25, 36, 37, 48, 74, 92, 93, 94, 96-1, 96-2, 
97, 209, 353 КК України), що в автентичному розумінні 
вказує на небезпеку суспільності та повністю не відпо-
відає її розумінню як заподіяння реальної шкоди або за-
грози заподіяння такої шкоди. Тому вважаємо, що вар-
то замінити термін «суспільна небезпечність» на більш 
точну назву «злочинне діяння» (діяння, передбачене КК 
України) через розпливчастість формулювання у вигля-
ді допустимості неоднакового тлумачення та наявності 
оціночної категорії у розмежуванні злочинів від інших 
діянь. Погоджуємося, що правильно говорити не про 
«суспільну небезпечність» злочину, а про ступінь тяж-
кості самого злочину [9, с. 42];

– використання термінів «суспільно корисні роботи» 
(ст. 56 КК України) у зв’язку з необхідністю позбавлен-
ня громад і суспільства делегування виховного впливу 
на засуджену особу, що були основними ідеями часів 
комуністичного тоталітарного режиму і зараз зазнають 
поразки в ефективності, та заміна їх на поняття «робо-
ти на користь певної особи» (на прикладі ст. 71 Закону 
про кримінальне право Держави Ізраїль);

– використання таких видів звільнення від кри-
мінальної відповідальності, як у зв’язку з переда-
чею особи на поруки (ст. 47 КК України) та передача 
неповнолітнього під нагляд трудового колективу (п. 3 
ч. 2 ст. 105 КК України) через недопустимість виконан-
ня такими трудовими колективами заходів державного 
примусу (тобто таких, що входять до компетенції орга-
нів державної влади), а також відсутності кваліфікова-
них (або спеціалізованих) виховних і наглядових нави-
чок і вмінь у них;

– використання терміна «державна зрада», який 
використовується у назві ст. 111 КК України, що ставить 
інтереси держави вище за інтереси особи. Тому доціль-
ним буде використання поняття «національна зрада» 
(«зрада національним інтересам України»), як таке, що 
більше відповідає змісту диспозиції цієї статті, а саме 
в тій частині статті, яка передбачає здійснення злочин-
них діянь у вигляді допомоги в проведенні підривної 
діяльності проти України, оскільки національні інте-
реси не обмежуються тільки державними інтересами, 
за яких інтереси особи можуть бути нівельовані;

– поняття «експлуатація дітей», що використову-
ється у назві і диспозиції ст. 150 КК України, та заміна 
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на поняття «заборона працевлаштування дитини, яка не 
досягла віку, з якого законодавством дозволяється пра-
цевлаштування», у зв’язку з тим, що термін «експлуата-
ція» є доволі широкою діяльністю та похідним поняттям 
від терміна «експлуатація праці», який був провідним 
гаслом комуністичної тоталітарної ідеології.

По-п’яте, система оцінювання матеріального стано-
вища особи є тим засобом, що порушує принцип рівно-
сті перед законом і призводить до «розмивання» реаль-
ності заподіюваної матеріальної шкоди. Так, у примітці 
2 ст. 185 КК України «Крадіжка» зазначається, що 
значна шкода визнається в т. ч. з урахуванням мате-
ріального становища потерпілого. Такі ознаки призво-
дять до зобов’язання потерпілої особи розкривати своє 
матеріальне становище, обов’язок якого Конституцією 
України 1996 р. не передбачається.

По-п’яте, окремим питанням є усунення порушення 
«базових» прав і свобод людини та неузгодженості по-
ложень КК України та Конституції України (ситуація, що 
виникає зі ст. 115–119, 129 КК України в частині охорони 
права особи на життя і ст. 109–114 КК України в части-
ні охорони національної безпеки, та ч. 1 ст. 3 і ст. 27 
Конституції України, яка визначає, що життя людини є 
найвищою соціальною цінністю) [10, с. 40–42].

Висновки. Отже, було визначено та встановлено 
існування на сучасному етапі розвитку кримінального 
права України спадкування КК України 2001 р. багатьох 
принципів та ідей як минулого КК 1960 р., так і, в ціло-
му, надбань ідей, принципів і положень комуністичного 
тоталітарного режиму, що потребують реформи «дера-
дянізації» в кримінальному праві України.
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ДЕТЕРМІНАЦІЯ ЗЛОЧИНІВ 
У СФЕРІ ВИГОТОВЛЕННЯ Й ОБІГУ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ

Митич С. П.

У науковій статті досліджено криміногенні детермі-
нанти, що сприяють вчиненню злочинів у сфері виготов-
лення й обігу лікарських засобів. Здійснено структурування 
зазначених криміногенних детермінант на норматив-
но-правові, організаційно-управлінські, соціально-еконо-
мічні та культурно-виховні. Особлива увага приділяється 
розгляду причин низьких показників виявлення державними 
контролюючими та правоохоронними органами правопору-
шень, пов’язаних із фальсифікацією лікарських засобів та 
обігом (у т. ч. імпортом) фальсифікованих ліків.

Ключові слова: лікарські засоби, криміногенні детермі-
нанти, фармацевтична галузь, інтелектуальна власність, 
реєстраційне досьє, ліцензування, патент на винахід, 
мораторій на проведення перевірок, торговельні марки, 
фальсифікація лікарських засобів, запобігання злочинам.

В научной статье исследованы криминогенные детер-
минанты, способствующие совершению преступлений в 
сфере изготовления и оборота лекарственных средств. 
Осуществлено структурирование указанных кримино-
генных детерминант на нормативно-правовые, орга-
низационно-управленческие, социально-экономические и 
культурно-воспитательные. Особое внимание уделяется 
рассмотрению причин низких показателей выявления госу-
дарственными контролирующими и правоохранительными 
органами правонарушений, связанных с фальсификацией 
лекарственных средств и оборотом (в т. ч. импортом) 
фальсифицированных лекарств.

Ключевые слова: лекарственные средства, криминоген-
ные детерминанты, фармацевтическая отрасль, интеллек-
туальная собственность, регистрационное досье, лицензи-
рование, патент на изобретение, мораторий на проведение 
проверок, торговые марки, фальсификация лекарственных 
средств, предотвращение преступлений.

In the scientific article criminogenic determinants contrib-
uting to crimes in the field of manufacturing and circulation 
of medicines are investigated. The criminogenic determinants 
are structured: on normative-legal, organizational-managerial, 
socio-economic and cultural-educational. Particular attention is 
paid to the consideration of the reasons for the low rates of 
detection by counterfeit medicines and circulation (including 
import) of counterfeit medicines by state controllers and law 
enforcement agencies.

The following problems in the pharmaceutical industry are 
highlighted, which contribute to crimes in this area, such as poor 
protection of intellectual property, inadequate state regulation 
and control over the activities of business entities that produce 
and market pharmaceuticals in the pharmaceutical market, until 
recently, a moratorium on inspections of pharmaceutical com-
panies, frequent changes in the organization and structure of 
regulatory institutions in the pharmaceutical sector, duplication 
of control. In particular, it turned out that the problem of med-
icines falsification was complicated in Ukraine when a morato-
rium on inspections in the pharmaceutical sector was in effect. 
It was found that during the period of the moratorium it was 
almost impossible to detect a falsification in the pharmaceutical 
market, since unscrupulous business entities had the opportunity 
to hide all problem medicines.

The article also proves the feasibility of amending the cur-
rent legislation to provide the state quality control authority of 
medicines with the possibility of conducting inspections without 
the need for notification of business entities within 10 days prior 
to their conducting. It is emphasized that the presence of such 
restrictions makes it difficult to detect counterfeit medicines by 
the controlling bodies.

In addition, on the basis of systematization of criminogenic 
determinants that facilitate the commission of crimes in the 
sphere of manufacturing and circulation of medicines, the fol-
lowing problem was highlighted as insufficient level of training of 
operational officers of the National Police of Ukraine capable of 
conducting work on timely detection and documentation of crim-
inal activity of business entities , which carry out illegal actions 
on the distribution on the pharmaceutical market of counterfeit 
medicines.

Key words: medicines, criminogenic determinants, phar-
maceutical industry, intellectual property, registration dossier, 
licensing, patent for invention, moratorium on inspections, 
trademarks, falsification of medicines, crime prevention.

Постановка проблеми та її актуальність. Фарма-
цевтичний ринок не лише в Україні, а й у зарубіжних 
країнах входить до найприбутковіших галузей еконо-
міки, через це виготовлення й обіг фальсифікованих 
лікарських засобів є розповсюдженим явищем у бага-
тьох країнах світу і вимагає дієвих заходів щодо проти-
дії та запобігання зазначеному суспільно небезпечному 
процесу. Водночас ефективно розробити такі заходи 
неможливо без чіткого визначення криміногенних де-
термінант, які сприяють вчиненню злочинів та інших 
правопорушень у сфері виготовлення й обігу лікарських 
засобів, до яких слід віднести сукупність соціально-еко-
номiчних‚ нормативно-правових, органiзацiйно-управ-
лiнських і культурно-виховних явищ, які породжують 
і зумовлюють (детермінують) злочинність у зазначеній 
сфері діяльності. Тому слід виділити та класифікува-
ти такі криміногенні детермінанти для того, щоб роз-
робити систему заходів із їх усунення та нейтралізації 
для зниження показників злочинності у фармацевтич-
ній галузі України.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Злочин-
ність у сфері виготовлення й обігу лікарських засобів 
переважно розглядалася вченими-представниками га-
лузі кримінального права – А.В. Байловим, І.А. Ковален-
ком, В.М. Мельничуком, О.О. Станкевич, Є.Л. Стрельцо-
вим, В.О. Меркуловою, А.А. Музикою, І.М. Горбачовою, 
О.Я. Гребенюк, І.А. Вартилецькою, Ю.В. Бауліним, 
Ю.О. Данілевською, Г.В. Почкун, І.В. Фірсовим, проте 
розгорнутих кримінологічних досліджень злочинності 
у сфері виготовлення й обігу лікарських засобів Украї-
ни науковцями не проводилося. Лише у 2016 р. у ближ-
ньому зарубіжжі О.І. Третьяковою [1] було проведене 
дисертаційне дослідження щодо кримінально-правових 
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і кримінологічних проблем протидії обігу фальсифіко-
ваних лікарських засобів. Отже, оскільки досі вченими 
досконало не вивчені причини й умови, що детерміну-
ють вчинення злочинів у вказаній сфері діяльності, ми 
в межах цієї статті зробимо спробу розкрити зазначені 
питання.

Виклад основного матеріалу. Основні чинники 
(причини й умови), які сприяють вчиненню злочинів 
у сфері виробництва (виготовлення), зберігання, збу-
ту, імпорту лікарських засобів, можна класифікувати 
таким чином:

1. Нормативно-правові чинники, які детермінують 
вчинення злочинів у фармацевтичній галузі.

1.1. Відсутність в Україні чіткого механізму рег-
ламентації на законодавчому та нормативному рівні 
процесів виробництва, контролю та збуту лікарських  
засобів.

Зокрема, чинні нормативно-правові акти, які ре-
гулюють питання застосування податкових пільг із 
податку на додану вартість (далі – ПДВ) за операціями 
з постачання на митній території України та ввезення 
на митну територію України лікарських засобів, а та-
кож державного контролю за виробництвом, імпортом 
і подальшим обігом цих товарів, є неузгодженими та 
недосконалими [2, с. 49], містять численні прогалини, 
що сприяють вчиненню злочинів у процесі виробництва 
(виготовлення) й імпорту лікарських засобів:

– нормативно не регламентована процедура вве-
зення суб’єктами господарювання лікарських засобів 
на територію України. Згідно з ч. 1 ст. 17 Закону Украї-
ни «Про лікарські засоби» [3] Кабінет Міністрів України 
повинен був встановити Порядок ввезення лікарських 
засобів на територію України, проте досі зазначений по-
рядок не затверджений урядом. Крім того, Державній 
службі України з лікарських засобів та контролю за нар-
котиками (Держлікслужбі), Міністерству охорони здо-
ров’я (МОЗ) та Міністерству фінансів України (Мінфіну) 
доцільно забезпечити розроблення нормативно-право-
вих актів, необхідних для реалізації зазначених норм, 
зокрема Держлікслужбі – щодо конкретизації порядку 
ввезення лікарських засобів на територію України;

– МОЗ і Держлікслужбою не забезпечено своєчасно-
го розроблення та затвердження порядку проведення 
перевірок відповідності матеріально-технічної бази, 
кваліфікації персоналу, а також умов щодо контролю 
якості лікарських засобів, що вироблятимуться та / 
або ввозитимуться, встановленим вимогам і заявленим 
у поданих заявником документах для одержання ліцен-
зії, а отже, є ризики видачі ліцензій на провадження 
господарської діяльності з виробництва (виготовлення) 
лікарських засобів, на імпорт лікарських засобів (крім 
активних фармацевтичних інгредієнтів) суб’єктам го-
сподарювання, які не відповідають вказаним вимогам 
[2, с. 50]. Отже, доцільно усунути зазначену норматив-
но-правову прогалину через розроблення та затвер-
дження зазначеними державними органами порядків 
проведення відповідних перевірок суб’єктів господа-
рювання;

– відсутність протягом десяти років Порядку при-
пинення дії реєстраційних посвідчень на лікарські 
засоби обмежує можливості держави об’єктивно і ле-
гітимно контролювати безпечність і якість лікарських 
засобів, що знаходяться на фармацевтичному ринку  
[4, с. 66];

– Порядок ввезення, постачання і цільового викори-
стання лікарських засобів, медичних виробів, які звіль-
няються від оподаткування ПДВ, затверджений поста-
новою Кабінету Міністрів України від 02 грудня 2015 р. 
№ 1153 [5], містить посилання на Закон України від  
10 квітня 2014 р. № 1197-VII «Про здійснення державних 
закупівель», що з 01 серпня 2016 р. втратив чинність, 
а отже, потребує відповідного правового врегулювання.

1.2. Практична реалізація законодавчих змін у сфе-
рі регулювання діяльності суб’єктів господарювання 
у фармацевтичній галузі здійснювалася повільно. Зміни 
в законодавстві часто не підтримувалися прийняттям 
відповідних підзаконних актів. Це сповільнювало реалі-
зацію або навіть сприяло невизначеності бізнес-правил 
(наприклад, затримці в прийнятті нових умов ліцензу-
вання для виробництва і торгівлі лікарськими засоба-
ми) [4, с. 5].

1.3. Запровадження ліцензування імпорту лікар-
ських засобів також не досягло задекларованої мети – 
посилити відповідальність іноземного виробника за ім-
портовані неякісні лікарські засоби.

1.4. Спостерігається низький рівень захисту прав 
інтелектуальної власності й ексклюзивності даних реє-
страційного досьє інноваційних лікарських засобів.

З одного боку, існує законодавча база захисту прав 
інтелектуальної власності. Відповідно до Закону Украї-
ни «Про лікарські засоби» [3] інформація, що міститься 
в заяві про державну реєстрацію лікарського засобу та 
реєстраційних матеріалах, підлягає державній охороні 
від розголошення та недобросовісного комерційного 
використання. Постанова Кабінету Міністрів України  
№ 376 [6] покладає відповідальність за захист такої ін-
формації на МОЗ і Державний експертний центр МОЗ 
(ДЕЦ).

З іншого боку, немає конкретних інструментів для за-
хисту такої інформації та чіткого розподілу обов’язків 
між МОЗ і ДЕЦ у цій сфері діяльності. Крім того, 
не визначена відповідальність за порушення приватно-
сті реєстраційного досьє. Тому можливість порушення 
конфіденційності реєстраційного досьє занепокоює 
компанії, які працюють з оригінальними ліками.

Основними причинами незадовільного захисту інте-
лектуальної власності у фармацевтичній галузі є:

– ст. 9 Закону України «Про лікарські засоби» вста-
новлює, що заявник може отримати відмову у реєстрації 
лікарського засобу, якщо внаслідок відповідного рішен-
ня компетентного державного органу будуть порушені 
права власника чинного патенту України на винахід. Але 
у підзаконних нормативних актах це питання розгляда-
ється дещо інакше. Зокрема, Наказ МОЗ України від 26 
серпня 2005 р. № 426 [7] для такої відмови вже вимагає 
наявності рішення суду, що набрало законної сили [8].

Так, ДЕЦ після проведення експертизи уповноваже-
ний рекомендувати або не рекомендувати для реєстра-
ції лікарський засіб. Але критерію, що така реєстрація 
потенційно може порушити права інтелектуальної влас-
ності власників патентів України на винаходи, у цих 
рекомендаціях не наводиться [8]. Тобто лист, яким 
заявник під час подання документів на реєстрацію лі-
карського засобу гарантує, що внаслідок реєстрації лі-
карського засобу не будуть порушені права інтелекту-
альної власності, є суто формальним папером.

ДЕЦ не має механізму запобігання порушенню прав 
на винахід [8]. ДЕЦ тільки надсилає листи-попереджен-
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ня. У більшості випадків власник патенту дізнається 
про реєстрацію лікарського засобу, який порушує його 
виключні майнові права інтелектуальної власності, вже 
після прийняття відповідного рішення, тобто на ета-
пі, коли у відкритому доступі можна ознайомитися з 
інструкцією для медичного застосування лікарського 
засобу та відповідним наказом МОЗ.

– В Україні досі не запроваджено механізм, який би 
дозволяв відстежувати найменування лікарських засо-
бів, що вводять в оману споживачів та / або порушують 
права на торговельну марку [8]. Виключення з реєстру 
лікарських засобів вже зареєстрованих препаратів, які 
порушують права інтелектуальної власності на підставі 
рішення суду, не відбувається автоматично, оскільки 
Положення про Державний реєстр лікарських засобів, 
що затверджене Постановою Кабінету Міністрів України 
від 31 березня 2004 р. № 411 [9], не передбачає таких 
дій на підставі рішення суду.

До цього слід додати, що проблеми регуляторної 
системи у фармацевтичній галузі доповнюються про-
блемами судової системи, яка не дозволяє швидко та 
прозоро вирішувати конфлікти, пов’язані із захистом 
прав інтелектуальної власності. Більшість судових спо-
рів у фармацевтиці наразі полягає у захисті прав на тор-
говельні марки.

2. Організаційно-управлінські чинники.
2.1. Неналежне державне регулювання та контроль 

за діяльністю суб’єктів підприємницької діяльності, які 
виробляють і реалізують лікарські засоби на фармаце-
втичному ринку, з боку державних контролюючих орга-
нів, у т. ч. правоохоронних органів.

2.2. Чинником, який донедавна сприяв вчинен-
ню злочинів у сфері виготовлення й обігу лікарських 
засобів, був мораторій на перевірки фармацевтичних 
компаній, який був встановлений урядом з метою де-
регуляції бізнесу з серпня 2014 р. по початок 2018 р. 
Мораторій був запроваджений на будь-які перевірки ре-
гулюючими органами підприємств з доходом до 20 млн 
грн [4, с. 65]. Такий мораторій усував юридичні підста-
ви для здійснення планових і позапланових перевірок 
лікарських засобів у роздрібній мережі. Багато аптек 
підпадали під ці критерії.

Тобто на час існування мораторію державними кон-
тролюючими органами не здійснювалися перевірки 
наявності фальсифікату в аптечних закладах, а особли-
во в тих, які реалізовують лікарські засоби без реєстра-
ції касових операцій.

Як слушно наголосив заступник Міністра охорони 
здоров’я Роман Ілик, проблема фальсифікації лікар-
ських засобів загострилася в Україні, поки діяв цей 
мораторій [10], бо відсутність контролю у поєднанні з 
підвищенням цін на ліки є головними чинниками збіль-
шення фальсифікату.

Зазначений мораторій, який діяв протягом трьох 
років, забороняв здійснювати будь-які планові пере-
вірки аптечних закладів, і щоб їх провести, потрібний 
був або спецдозвіл уряду, або заява від самого підпри-
ємства з проханням здійснення перевірки, або рішення 
суду. Тому навіть за обґрунтованої заяви позивача чи 
за запитом від правоохоронних органів Держлікслужба 
перед перевіркою мала погодити це ще із Державною 
регуляторною службою України та повідомити про свій 
намір власника аптечного закладу за 10 днів до пере-
вірки [10]. У такому разі майже неможливо було вияви-

ти фальсифікат, бо недобросовісні суб’єкти господарю-
вання мали можливість сховати всі проблемні лікарські 
засоби.

За відсутності дієвого механізму боротьби з фальси-
фікатом у сфері виробництва й обігу лікарських засобів 
і відкритої звітності про стан цієї проблеми мораторій 
на перевірки на фармацевтичному ринку мав негатив-
ний ефект для споживача. Хоча на практиці заборона 
перевірок була частково компенсована контролюючими 
органами шляхом перевірок у разі порушення кримі-
нальних проваджень.

У 2018 р. нарешті був знятий мораторій на перевір-
ки аптечних закладів. Як наслідок, наприкінці 2017 р. 
Держлікслужба затвердила річний план перевірок усіх 
аптечних закладів України [10]. Загалом у 2018 р. їх 
планується перевірити близько двох тисяч [10]. Для 
порівняння, у 2016 р., під час дії мораторію, Держлік-
служба перевірила лише 178 аптечних закладів [10].

Отже, завдяки припиненню мораторію кількість пе-
ревірок аптечних закладів зросте більше, ніж у 10 ра-
зів. Зокрема, Держлікслужба перевірятиме якість ліків, 
дотримання умов їхнього імпорту, виробництво лікар-
ських засобів в аптеках, а також дотримання ліцензій-
них умов з оптової та роздрібної торгівлі лікарських 
засобів.

Крім того, виявлення фальсифікату під час здійс-
нення інспекторами Держлікслужби планових переві-
рок в аптечній мережі ускладнюється тим, що згідно з 
чинним законодавством суб’єкт господарської діяльно-
сті має бути попереджений за 10 днів до їх проведення. 
Через це більшість порушень, пов’язаних із виявленням 
фальсифікованих ліків в аптечній мережі, фіксуються 
інспекторами Держлікслужби під час проведення саме 
позапланових перевірок.

На наш погляд, для мінімізації можливості по-
трапляння фальсифікату в аптечну мережу доцільно 
внести зміни до Закону України «Про основні засади 
державного нагляду (контролю) у сфері господарської 
діяльності», якими надати органу державного контр-
олю якості лікарських засобів можливість проводити 
перевірки без необхідності попередження суб’єктів го-
сподарювання.

2.3. Часті зміни організації і структури регулятор-
них інституцій у фармацевтичній галузі посилювали 
непередбачуваність регуляторного середовища, адже 
кожне злиття / об’єднання / роз’єднання на 6–9 місяців 
дестабілізувало діяльність регуляторів [4, с. 5].

2.4. Державне регулювання фармацевтичного рин-
ку поки що залишається недостатньо ефективним  
[4, с. 5]. Спостерігаються складність і непрозорість са-
мих регуляторних процедур допуску лікарських засо-
бів на фармацевтичний ринок України. Не функціонує 
електронний документообіг між регулюючими орга-
нами. Існують ускладнені процедури реєстрації лікар-
ських засобів.

2.5. Дублювання контролю.
Наявний розподіл обов’язків між державними ре-

гулюючими органами у фармацевтичній галузі (Мініс-
терством охорони здоров’я України, Держлікслужбою і 
ДЕЦ МОЗ) у проведенні процедури реєстрації лікарських 
засобів призводить до дублювання функцій і усклад-
нює процедури регулювання суб’єктів господарювання, 
які функціонують у сфері виробництва й обігу лікар-
ських засобів [4, с. 6]. Організація контролю за якістю  
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лікарських засобів також є неефективною. Часто кон-
троль за дотриманням ліцензійних умов у сфері виробни-
цтва й обігу лікарських засобів здійснюється окремо від 
перевірки якості ліків, хоча обидва види контролю здій-
снюють ті самі експерти. Це подвоює час на перевірки, 
призводить до неефективного використання обмежених 
ресурсів державного контролюючого органу [4, с. 67–68].

Крім того, спостерігається відсутність достатньої 
кількості лабораторій Держлікслужби для перевірки 
якості лікарських засобів, які відповідали б високим 
стандартам.

2.6. Недостатній рівень підготовки оперативних 
працівників підрозділів Департаменту захисту еконо-
міки Національної поліції України‚ спроможних вести 
роботу щодо своєчасного виявлення та документу-
вання злочинної діяльності суб’єктів господарювання, 
які здійснюють незаконні дії щодо розповсюдження 
на фармацевтичному ринку фальсифікованих лікар-
ських засобів.

Незважаючи на значну проведену діяльність дер-
жавних контролюючих органів щодо викриття фактів 
обігу фальсифікованих лікарських засобів в Україні, 
судова практика за цими фактами є незначною. Так, з 
07 червня 2008 р. по 03 травня 2018 р. Держлікслуж-
бою було надано 457 розпоряджень про заборону обі-
гу фальсифікованих лікарських засобів. Водночас, 
за відомостями судової статистики Державної судової 
адміністрації України, з 2012 по 2017 рр. за ст. 321-1 
Кримінального кодексу України (далі – КК) («Фальси-
фікація лікарських засобів або обіг фальсифікованих 
лікарських засобів») було засуджено лише 39 осіб (кри-
мінальна відповідальність за фальсифікацію або обіг 
фальсифікованих лікарських засобів була встановлена 
у 2011 р.). Отже, кримінальні провадження, відкриті 
за ст. 321-1 КК, закінчені в суді обвинувальним виро-
ком, налічують одиниці. Більшості фальсифікаторів 
вдається втекти від відповідальності.

2.7. Недостатня обізнаність працівників підрозділів 
Департаменту захисту економіки Національної поліції 
України, які здійснюють оперативно-розшукову діяль-
ність, з особливостями та нормативною регламентова-
ністю господарської діяльності у фармацевтичній галу-
зі, що створює складності у процесі протидії злочинам, 
які вчиняються у сфері виготовлення й обігу лікарських 
засобів.

3. Соціально-економічні чинники.
3.1. Існування тіньового бізнесу у сфері фармаце-

втичного виробництва зумовлюється значною рента-
бельністю фармринку. Зокрема, показник рентабельно-
сті фармацевтичного виробництва складає близько 600% 
[11, с. 57], а рентабельність виготовлення та збуту 1 кг 
фармацевтичних підробок може сягати майже 2000% 
(Для порівняння: у разі виготовлення 1 кг героїну неочи-
щеного цей показник вдесятеро менший!) [12, с. 75].

Фармацевтичне виробництво є одним із вигідних ви-
дів бізнесу після торгівлі зброєю, наркотиками, алко-
голем, бензином [13]. Фармацевтичний ринок входить 
до п’яти найприбутковіших галузей світової економіки. 
Це пояснюється специфікою лікарських засобів як това-
ру, попит на який не залежить від політичних, а інколи 
й економічних чинників.

Як наслідок, вітчизняний фармацевтичний ринок є 
однією із прибуткових галузей національної економіки, 
що досить швидкими темпами розвивається.

Як слушно зазначають О.М. Ковінько, А.І. Стахова, 
А.П. Вовк, такі великі грошові потоки і є визначальним 
фактором, який привертає увагу зловмисників [11, с. 57].

3.2. Відсутність реальної конкуренції та непрозо-
рість фармацевтичного ринку також є однією з причин 
значної кількості правопорушень на цьому ринку.

3.3. Одним із чинників (умовою) розповсюдження 
фактів із фальсифікації лікарських засобів є доступ-
ність сучасного устаткування, зокрема поліграфічно-
го, що дозволяє випускати підробки настільки високої 
якості, що зовні відрізнити фальсифікат від справж-
нього лікарського засобу практично неможливо. Тому 
зараз досить поширеним є масштабне зростання неле-
гального виробництва лікарських засобів, яке характе-
ризується значним рівнем латентності.

3.4. Фальсифікації ліків також сприяє здійснення 
торгівлі лікарськими засобами через Інтернет, які не-
можливо перевірити на якість і знайти постачальника, 
незважаючи на заборону в Україні діяльності Інтер-
нет-аптек. Як свідчать дані деяких європейських дже-
рел інформації, близько 50% лікарських засобів, що 
реалізуються через мережу Інтернет, не відповідають 
вимогам якості [14, с. 17].

4. Культурно-виховні чинники.
4.1. Створення та підтримка державою індустрії 

споживання безрецептурних ліків, що сприяє розповсю-
дженню на ринку фальсифікованих лікарських засобів. 
Так, більш як 80% ліків в Україні відпускаються без ре-
цепта лікаря [15, с. 48]. Телебачення створює й підтри-
мує образ таблетки як швидкого засобу вирішення про-
блем зі здоров’ям. Водночас у більшості країн Європи 
діє законодавча заборона на рекламу ліків.

Висновки. Надання розгорнутої структури криміно-
генних детермінант, що сприяють вчиненню злочинів 
у сфері виготовлення й обігу лікарських засобів, доз-
воляє розробити систему заходів загальносоціального 
та спеціальнокримінологічного запобігання цим зло-
чинам, завдяки реалізації яких можна нейтралізувати 
або усунути дію окремих криміногенних детермінант 
із метою зниження показників злочинності у фармаце-
втичній галузі.
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У статті автор аналізує сутність основних точок 
зору щодо визначення поняття приховування злочину, 
безпосередньо визначення сутності та причин латентної 
злочинності, тобто її кримінологічної характеристики, а 
також визначення заходів та способів зниження латентної 
злочинності. Автором у процесі дослідження зроблена про-
позиція мінімізувати рівень латентної злочинності в Укра-
їні та запропоновані конкретні заходи і способи. У статті 
чітко обґрунтовано, що позитивні результати діяльності 
зі зниження латентної злочинності, безумовно, бaгaто в 
чому зaлежaть від неухильного додержання заходів щодо 
економічного, фінансового і кадрового забезпечення функці-
онування правоохоронних органів.

Ключові слова: злочинність, латентність, прихована 
злочинність, кримінологічна характеристика, причини та 
умови злочинності, приховування злочинів.

В статье автор анализирует сущность основных точек 
зрения относительно определения понятия сокрытия пре-
ступления, непосредственно определения сущности и при-
чин латентной преступности, то есть ее криминологиче-
ской характеристики, а также определения мер и способов 
снижения латентной преступности. Автором в процессе 
исследования сделано предложение минимизировать уро-
вень латентной преступности в Украине и предложены 
конкретные меры и способы. В статье четко обосновано, 
что положительные результаты деятельности по сни-
жению латентной преступности, безусловно, во многом 
зависять от неуклонного соблюдения мероприятий по эко-
номическому, финансовому и кадровому обеспечению функ-
ционирования правоохранительных органов.

Ключевые слова: преступность, латентность, скры-
тая преступность, криминологическая характеристика, 
причины и условия преступности, сокрытие преступлений.

In the article the author analyzes the essence of the main 
points of view regarding the definition of concealment of a 
crime, the direct definition of the nature and causes of latent 
crime, i.e. its criminological characteristics, as well as the defini-
tion of measures and methods for reducing latent crime, namely: 
improving the system of accounting for crimes committed in a 
certain territory, for a certain period of time; the establishment 
of more stringent requirements regarding the adherence to the 
rules of conducting criminal-general statistics; implementation 
of measures that promote the professional level of employees of 
law enforcement agencies and improve, strengthen their mate-
rial base; realization of work with the population with the help 
of educational measures that will stimulate the improvement 
of its professional culture and awareness; improvement of the 
legislation, as well as elimination of conflicts of law, as well as 
control over observance of the norms of legislation concerning 
the activities of precursor organizations, attention to increasing 
the level of the protection of witnesses and victims of crime; the 
systematic conduct of analitic work on the diagnosis of quan-
titative and qualitative characteristics of crime, the detection 
of complete criminological characteristics of the criminals, for 
disclosure by authorized bodies on data related to the level of 

delinquency in Ukraine and data comparison with other Euro-
pean countries on regular intervals.

In order to determine the place of hidden crimes in the sys-
tem of latent crime, the content of the concept of latent crime 
is defined in the article.

The author in the article stresses that the study of all signs 
of the criminological characteristics of latent crime in the com-
plex plays an important role, namely: the receipt of information 
on the real aspects of crime; cognizance of the prevalent crime 
structure; creating a clear idea of the trends in the dynamics of 
crime; indication of the size of losses caused by the state and 
individual persons; the identification of the communities that 
generate crime, the elimination of the ways of their elimination; 
forecasting and planning for the fight against crime.

 The author of the study made a proposal to minimize the 
level of latent crime in Ukraine and proposed specific measures 
and methods. The article clearly states that the positive results 
of the activity to reduce latent crime, of course, depend on the 
steady observance of measures regarding economic, financial 
and cedar enforcement of law enforcement agencies.

Key words: crime, latency, hidden crime, criminological 
characteristic, causes and conditions of crime, concealment of 
crimes.

Постановка проблеми та її актуальність. На сучас-
ному етапі розвитку громадянського суспільства наяв-
ність приховування факту скоєння злочинів свідчить 
про те, що стан державної статистики про зареєстрова-
ну злочинність у світі й у нашій країні не можна визнати 
задовільним, з огляду на рівень латентності злочинів та 
недовіру громадян до правоохоронних органів. Грома-
дяни, суспільство, держава не мають повного уявлен-
ня про справжню кримінологічну обстановку в країні, 
не можуть вжити належних заходів щодо контролю 
над злочинністю. Приховування злочинів, крім того, є 
серйозним криміногенним фактором, що детермінує 
подальше поширення злочинності. З огляду на сучасну 
парадигму дослідження рівня приховування злочинів, 
до латентної злочинності відносять злочини, які зали-
шаються невиявленими, невідомими правоохоронним 
органам, тобто прихованими.

З огляду на безумовну актуальність вивчення ла-
тентної злочинності, кримінологи одностайно переко-
нані щодо надзвичайної складності дослідження такого 
феномена, що зумовлюється проблемами перш за все 
гносеологічного та методологічного характеру.  Тому 
наявність латентних злочинів створює в суспільстві 
психологічну обстановку безкарності суспільно небез-
печних діянь, що, своєю чергою, заохочує осіб, що ско-
їли злочини, породжувати і поширювати свою злочинну 
діяльність. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Сучасне 
дослідження питання приховування злочинів відіграє 
важливу роль, а тому виступає досить дискусійним 
серед учених, оскільки загально визначене понят-
тя латентної злочинності відсутнє. Різним аспектам 
приховання злочину свої наукові праці присвячували 
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Г.І. Баймурзин, А.С. Беніцький, І.В. Боднар, І.Л. Бушуєв, 
Т.М. Гуд , С.Ф. Денисов, П.Г. Євдокімов, М.І. Ковальов, 
О.М. Литвинов, С.С. Мірошниченко, В.Г. Трифонов, 
А.С. Омаров, М.Х. Хабібулін та інші вчені. Незважаю-
чи на достатню кількість наукових робіт, вважаємо, що 
проблема приховування злочинів є не досить розкри-
тою, оскільки немає єдиного розуміння та визначення 
обсягу поняття приховування злочинів,  а тому це пи-
тання потребує подальшого дослідження та вирішення. 

Мета дослідження полягає в аналізі основних точок 
зору щодо визначення поняття приховування злочину, 
безпосередньо визначення сутності та причин латент-
ної злочинності, тобто її кримінологічної характеристи-
ки, а також визначення заходів та способів зниження 
латентної злочинності.

Виклад основного матеріалу. З метою визначення 
місця прихованих злочинів у системі латентної злочин-
ності слід визначити зміст поняття латентна злочинність. 
Слово «латентний»  походить від латинського “latens” і 
означає «прихований», «невидимий» [1, с. 17].

Як зазначалося, на сучасному етапі одностайності 
щодо визначення латентної злочинності немає, тому 
у кримінологічній науці наведено різні судження, що 
стосуються латентної злочинності. 

Латентна злочинність породжує істотні негативні 
наслідки для успішної діяльності правоохоронних ор-
ганів і зрештою для всього суспільства, оскільки бу-
дучи не врахованою, залишається поза увагою відпо-
відних суб’єк¬тів протидії злочинності, породжує нові 
зло¬чини, формує у громадян невіру в здатність орга-
нів державної влади забезпечити їхню безпеку, ство-
рити необхідні умови для захисту їхніх прав і свобод. 
Завдана злочинами матеріальна та моральна шкода не  
відшкодовується, а суспільство не має уявлення про ре-
альний стан злочинності і про те, які збитки вона спри-
чиняє [2].

О.М. Джужа наголошує, що латентна злочин-
ність – це невиявлені або незареєстровані злочини, які 
не знайшли свого відображення в офіційній статистич-
ній звітності [3, с. 219]. 

У своїх наукових дослідженнях В.Ф. Оболенцев на-
голошує на тому, що поняття латентної злочинності 
не може бути сконструйовано тільки на базі ознаки 
«невідомості» правоохоронним органам про злочини. 
Необхідна  і друга істотна ознака – «неврахованість» 
скоєних злочинiв у статистичній звітності. Таким чи-
ном, поняття латентної злочинності включає не тіль-
ки ознаку «невідомості», а й ознаку «неврахованості» 
злочинів в офіційній кримінально-правовій статистиці. 
Всі ті фактично скоєні злочини, що не пройшли проце-
дуру статистичного обліку і не знайшли відображення 
в статистичних облікових даних, потрапляють у розряд 
латентних [4].

На нашу думку, латентна злочинність полягає 
у сукупності прихованих злочинних діянь, що скоєні 
на певній території та у певний проміжок часу, не вра-
хованих, не зареєстрованих в установленому порядку, 
які реально були скоєні, але не стали відомі органам 
кримінального судочинства і, відповідно, не відобра-
жаються в офіційній статистиці. Вважаємо, що на су-
часному етапі розвитку наслідком існування латентної 
злочинності є зниження правової захищеності грома-
дян. Таким чином, латентні злочини є більш небезпеч-
ними. Адже в рeзультаті появи латентних злочинів ви-

моги закону по суті справи порушуються двічі. Пeрший 
раз це робить злочинець, що посягає на охоронювані 
кримінальним законом блага. Другий – коли дeржавні 
органи через нeочевидність фактично скоєного злочину 
чи з інших причин позбавляються можливості реагувати 
на це відповідним чином.

Наявність латентної злочинності створює в певних  
соціальних групах обстановку безкарності, що, як відо-
мо, штовхає злочинців до скоєння нових (як правило, 
більш небезпечних) злочинів. Вона знижує авторитет 
правоохоронних органів, викликає в окремих громадян 
недовіру до них і, як наслідок, до зниження правової 
активності суспiльства в боротьбі зі злочинністю. Ре-
зультати проведеного нами дослідження свідчать, що 
з більш ніж 2 тисяч випадків неповідомлення грома-
дянами про конкретні факти злочинних посягань 1518 
були пов’язані з недовірою до правоохоронних органів, 
невпевненістю в покаранні винних [4].

Під причинами латентності злочинів необхідно ро-
зуміти сукупність обставин соціального, правового, 
особистого й іншого характеру, що перешкоджають 
виявленню, реєстрації та облікові злочинів, а також їх 
розкриттю, зокрема й забезпеченню повноти й усебіч-
ності їх розкриття. Під обставинами соціального харак-
теру необхідно також розуміти й недоліки в діяльності 
правоохоронних і судових органів, до обов’язків яких 
входять виявлення, реєстрація злочинів і осіб, які їх 
скоїли, а також здійснення правосуддя. Існують об’єк-
тивні та суб’єктивні фактори, що зумовлюють існуван-
ня латентної злочинності. До об’єктивних належать 
середовище й обставини, в яких скоюються злочини. 
Приміром, специфічні недоліки у звітності та контро-
лі, що перешкоджають розкриттю злочинів, скоєних 
посадовими особами; відсутність письмових і речових 
доказів; віддаленість від населених пунктів або людних 
місць під час вбивств, зґвалтувань, розбоїв та ін. До 
суб’єктивних належать: небезпечність особи, що скоїла 
злочин; бажання приховати свою злочинну діяльність; 
небажання потерпілого повідомляти про злочин; недо-
ліки в роботі правоохоронних органів тощо.

Офіційна статистика, як стверджує В.І. Поклад, 
відображає не стільки стан злочинності, а стан її  ре-
єстрації в країні. Латентна злочинність істотно спо-
творює статистичні дані про кримінологічну ситуацію, 
реальний стан, структуру, характер, динаміку злочин-
ності, про розмір і характер завданої шкоди; зменшує 
ступінь достовірності прогнозів; перешкоджає реаліза-
ції принципу невідворотності відповідальності; підри-
ває авторитет правоохоронних органів; перешкоджає 
ефективній протидії зростання злочинності, знижує ан-
тикримінальну злочинність громадян; негативно впли-
ває на економічне життя країни [1]. 

На нашу думку, латентна злочинність на сьогодні 
підриває результативний механізм протидії злочинно-
сті – принцип неминучості покарання. На думку В.І. Ша-
куна, надзвичайно велика кількість осіб, які вчинили 
правопорушення і не понесли встановленої законом 
відповідальності, набуває в Україні загрозливого ха-
рактеру і може перерости у масові заворушення; таке 
становище можливе за умови, коли не вживатимуться 
невідкладні заходи щодо подолання різниці між кіль-
кістю зареєстрованих заяв і повідомлень про злочин, 
та притягнення винних до відповідальності, серед яких 
майже третина, що скоюють їх повторно [5]. 
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Ми погоджуємся з вищенаведеною думкою та вва-
жаємо, що ситуація ускладнюється також високим рів-
нем латентних злочинів, оскільки особи, які скоїли ці 
злочини, не притягуються до відповідальності. А тому 
наголошуємо, що причинaми, які зумовлюють існувaн-
ня лaтентної злочинності, є: низький ступінь очевид-
ності вчиненого діяння; ретельнa діяльність винного 
з приховувaння злочинного посягaння; витонченість 
способу скоєння злочину; спеціaлізaція і рівень профе-
сіонaлізму винного; порушення встaновленого порядку 
ведення стaтистичного обліку скоєних злочинів; помил-
ковa квaліфікaція скоєного злочину як aдміністрaтив-
ного, цивільно-прaвового і дисциплінaрного делікту; 
низькa квaліфікaція прaцівників прaвоохоронних оргa-
нів, недовірa нaселення до їхніх можливостей. Потер-
пілі, свідки, очевидці і керівники оргaнізaційно-госпо-
дaрських структур, обізнaні про скоєні злочини, з 
різних мотивів не повідомляють відповідним оргaнaм 
про злочини. 

Одним із факторів прихованої злочинності є те, що 
здебільшого потерпілі не звертаються за захистом своїх 
прав. Проблема полягає в тому, що такі особи не ба-
жають бути втягненими в кримінальний процес, побою-
ються переслідування, не знають можливостей із захи-
сту своїх порушених прав.

Знaчну питому вaгу в структурі лaтентної злочинно-
сті стaновлять «злочини без потерпілих», до числa яких 
можнa віднести злочини проти держaвної влaди, інте-
ресів держaвної служби тa служби в оргaнaх місцевого 
сaмоврядувaння, злочини у сфері економіки.

Аналізуючи суспільну небезпечність злочинності за-
галом та латентної зокрема, стверджуємо, що латент-
ність злочинів негативно позначається на плануванні 
боротьби зі злочинністю, а також розробці заходів щодо 
протидії прихованих злочинів, а також їх попередження.

Наголошуємо, що в умовах євроінтеграції укра-
їнського кримінального законодавства у міжнародну 
правову систему протидії злочинності, узгодження на-
ціонального законодавства з міжнародно-правовими 
зобов’язаннями, що взяла на себе Україна, на сучас-
ному етапі особливої актуальності набувають питання  
вивчення кримінального законодавства країн-членів 
Європейського Союзу та впровадження відповідних по-
ложень у вітчизняне право. Тому варто проаналізувати 
кримінальну відповідальність за приховування злочи-
нів у низці європейських країн. До прикладу, у таких 
країнах, як: Австрія, Болгарія, Данія, Іспанія, Польща, 
Франція тощо.

А.П. Закалюк слушно зазначає, не можна охопи-
ти всі можливі причини та умови латентизації злочи-
нів. Крім того, деякі із запропонованих груп, зокрема 
межова латентність, не має чітких критеріїв виділен-
ня. Учений пропонує інший варіант поділу латентних 
злочинів: залежно від причин і механізмів їхньої ла-
тентизації. Згідно з цим поділом усі латентні злочини 
відповідно до вказаних підстав (причини і механізми 
набуття латентності) поділяються на шість основних 
груп. 1. Злочинні прояви, які з низки причин (вчинен-
ня з необережності, правова некомпетентність тощо) 
помилково не сприймаються як передбачені Кримі-
нальним кодексом України кримінально карані діяння.  
2. Злочини, про які потерпілі з різних мотивів не пові-
домляють компетентним органам. 3. Злочини, в яких 
немає персоніфікованого потерпілого суб’єкта, за-

цікавленого повідомляти про їх скоєння (посягання 
на державні, загальносуспільні об’єкти та відносини). 
4. Злочини, факт скоєння яких відомий обмеженому 
колу осіб або лише винуватцям, проте через вжиття 
ними спеціальних заходів щодо непоширення відомо-
стей про згадані прояви, а також через незаінтересо-
ваність у цьому потерпілих повідомлення про злочини 
не надходять до правоохоронних органів. 5. Злочини, 
інформація про які відома правоохоронним органам, 
але вони (помилково або свідомо) не оцінені ними 
у встановленому кримінально-процесуальному поряд-
ку як кримінально карані діяння та залишені поза об-
ліком. Це так звані «приховані» злочини. 6. Злочини, 
стосовно яких прийнято необґрунтоване процесуальне 
рішення щодо відсутності події або складу злочину. З 
цього приводу Л.Д. Гаухман зазначає, що нині у слід-
чій та судовій практиці вимальовується низка моментів, 
основний з яких проявляється у тенденції загального 
зниження рівня кваліфікації працівників правозастосов-
них органів внаслідок невеликого в середньому стажу 
їх роботи за спеціальністю, недостатніх здібностей, не-
бажання самостійно підвищувати свій професіональний 
рівень, впевненості в непогрішності своїх знань, відто-
ку найбільш здібних і кваліфікованих працівників у ко-
мерційні структури і т. ін. [6; 7].

Наголошуємо, що на сучасному етапі розвитку дер-
жави не встановлені реальні офіційні статистичні дані з 
приводу прихованої злочинності. Поширеною є позиція, 
що, для того щоб підвищити якість вивчення рівня зло-
чинності необхідно поєднaти три системи дaних: офі-
ційну стaтистику, соціологічні дaні тa експертні оцінки  
[8, с. 28]. Щодо встaновлення якісних та кількісних 
покaзників конкретних видів лaтентної злочинності, 
то ефективність стaтистичних методів дещо зменшуєть-
ся, тим пaче, коли йдеться про тaкий високий рівень 
лaтентності [9, с. 73–74], нaприклaд у корупційній злочин-
ності (зa оцінкaми різних фaхівців цей рівень коливaєть-
ся у межaх 90–99%). Стaтистику можнa використовувaти 
для дослідження лaтентної злочинності, системaтизaції 
результaтів, отримaних під час кримінологічних дослі-
джень латентної злочинності [10, с. 82; 11]. Загалом, 
латентна злочинність є різнорідною та різноплановою, 
враховуючи її види. Зокрема, І.А. Христич пропонує її по-
діляти на п’ять груп: дуже високу, високу, середню, низь-
ку і дуже низьку латентність [12, с. 118].

Одним із найпоширеніших методів збору інформації 
щодо латентної економічної злочинності є проведення 
різного виду анкетувань. Значною перевагою такого 
методу є «можливість обрати безпосередню ціль дослі-
дження і на її основі скласти анкету» [13, с. 89; 14]. 

На наше переконання, дослідження всіх ознак кри-
мінологічної характеристики латентної злочинності 
у комплексі відіграє важливу роль, а саме має на меті: 
отримaння інформaції про реaльний стaн злочинності; 
визнaчення спрaвжньої структури злочинності; створен-
ня чіткого уявлення про тенденції в динaміці злочинно-
сті; визнaчення розмірів збитків, зaподіяних держaві тa 
окремим особaм; виявлення обстaвин, що породжують 
злочинність, визнaчення шляхів їх усунення; прогнозу-
вaння тa плaнувaння боротьби зі злочинністю. 

Наголошуємо, щоб мінімізувати рівень латентної 
злочинності в Україні, пропонуємо такі заходи і спосо-
би, як: вдосконaлення системи обліку злочинів, що ско-
юються на певній території, за певний проміжок часу; 
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встановлення більш жорстких вимог, що стосуються 
додержaння порядку ведення кримінaльно-прaвової 
стaтистики; здійснення заходів, що сприяють підви-
щенню професійного рівня прaцівників прaвоохоронних 
оргaнів та вдосконалення, зміцнення їх мaтеріaльної 
бaзи; здійснення роботи із населенням за допомогою 
просвітницьких заходів, що спонукатимуть підвищення 
його прaвової культури і прaвосвідомості; вдосконален-
ня законодавства, усунення колізій права, а також кон-
троль за дотриманням норм законодавства, що стосу-
ється діяльності прaвоохоронних оргaнів; звернення 
уваги на підвищення рівня захисту свідків і потерпілих; 
системaтичне проведення aнaлітичної роботи з визнa-
чення кількісно-якісних хaрaктеристик злочинності, 
виявлення повної кримінологічної хaрaктеристики 
особи злочинців; забезпечення відкритості інформації 
уповноваженими на те органами щодо даних, які стосу-
ються  рівня латентної злочинності в Україні та порів-
няння даних з іншими європейськими країнами за певні 
проміжки часу.

До прикладу, розглядаючи ситуацію щодо прихова-
ної злочинності у сфері діяльності правоохоронних ор-
ганів, задля зниження латентності злочинів пропонуємо 
такі заходи: здійснити посилення зв’язку між населен-
ням та правоохоронними органами шляхом залучення 
громадськості до проведення заходів щодо профілакти-
ки правопорушень серед особового складу; здійснюва-
ти моніторинг вивчення оцінки населенням якості робо-
ти правоохоронних органів; проводити регулярні робочі 
зустрічі, брифінги, прес-конференції серед працівників 
правоохоронних органів з питaнь висвітлення їхньої ді-
яльності тa зміцнення прaвопорядку й зaконності в дер-
жaві тощо.

Висновки. Таким чином, підсумовуючи все ви-
щезгадане, можна зробити висновки, що проблема 
приховування злочинів є не досить розкритою, оскільки 
немає єдиного розуміння та визначення обсягу понят-
тя приховування злочинів,  а тому це питання потребує 
подальшого дослідження та вирішення.

У процесі дослідження зроблена пропозиція міні-
мізувати рівень латентної злочинності в Україні, отже, 
пропонуємо такі заходи і способи: вдосконалення сис-
теми обліку злочинів, що скоюються на певній тери-
торії, за певний проміжок часу;  встановлення більш 
жорстких вимог, що стосуються додержaння порядку 
ведення кримінaльно-прaвової стaтистики; здійснення 
заходів, що сприяють підвищенню професійного рівня 
прaцівників прaвоохоронних оргaнів та вдосконалення, 
зміцнення їх мaтеріaльної бaзи, а також здійснення ро-
боти із населенням за допомогою просвітницьких захо-
дів, що спонукатимуть підвищення його прaвової куль-
тури і прaвосвідомості; вдосконалення законодавства, 
усунення колізій права, а також контроль за дотри-
манням норм законодавства, що стосується діяльно-
сті прaвоохоронних оргaнів; системaтичне проведен-
ня aнaлітичної роботи з визнaчення кількісно-якісних 
хaрaктеристик злочинності, виявлення повної кримі-
нологічної хaрaктеристики особи злочинців; забезпе-
чення відкритості інформації уповноваженими на те 

органами щодо даних, які стосуються  рівня латентної 
злочинності в Україні та порівняння даних з іншими єв-
ропейськими країнами за певні проміжки часу.

Отже, наголошуємо, що позитивні результaти діяль-
ності зі зниження лaтентної злочинності, безумовно, 
бaгaто в чому зaлежaть від неухильного додержaння 
перелічених зaходів, їх економічного, фінaнсового і 
кaдрового зaбезпечення. 
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СУЧАСНИЙ СТАН ЗЛОЧИННОСТІ В УКРАЇНІ 
У СФЕРІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Топчій В. В.

У статті автором досліджено сучасний стан злочинності 
в Україні у сфері інтелектуальної власності. Автором проа-
налізовано найбільш гострі проблеми кримінально-правового 
захисту прав інтелектуальної власності, які можна диферен-
ціювати на групи теоретичних і практичних проблем.

У статті автором зазначені теоретичні проблеми, 
адже ускладнює кваліфікацію конкретних посягань на 
інтелектуальну власність проблема об’єктів: відмінно-
сті в термінології Кримінального та Цивільного кодексів 
України: «знак для товарів і послуг»/«торгова марка», 
«фірмове/комерційне найменування», «топографія/«ком-
поновка інтегральної мікросхеми» відповідно. Можна зазна-
чити й проблему об’єктивної сторони злочинів; практичні 
проблеми, зокрема, труднощі у правоохоронців викликає 
документування злочинів, скоєних не з фізичними носіями, 
а факти інтернет-піратства. Спірною залишається перед-
бачена Кримінальним кодексом необхідність конфіскації 
всієї контрафактної продукції, зокрема реалізованої сум-
лінним покупцям, які не знали про порушення прав інтелек-
туальної власності. Технології, які постійно розвиваються, 
породжують нові форми зазіхань на інтелектуальну влас-
ність, особливо в мережі Інтернет, що вимагає високої ква-
ліфікації правоохоронців і суддів.

Ключові слова: злочинність, авторські права, інтелек-
туальна власність, об’єкти авторського права, суміжні 
права, кримінальна відповідальність.

В статье автором исследовано современное состояние 
преступности в Украине в сфере интеллектуальной соб-
ственности. Автором проанализированы наиболее острые 
проблемы уголовно-правовой защиты прав интеллекту-
альной собственности, возможность их дифференциро-
вать на группы теоретических и практических проблем.

Автор указыват на теоретические проблемы, что 
усложняет квалификацию конкретных посягательств 
на интеллектуальную собственность проблема объек-
тов: различия в терминологии Уголовного и Гражданского 
кодексов Украины: «товарный знак»/«торговая марка», 
«фирменное/коммерческое наименование», «топография/
компоновка интегральной микросхемы» соответственно. 
Можно отметить и проблему объективной стороны пре-
ступлений; практические проблемы, в частности: труд-
ности у правоохранителей вызывает документирование 
преступлений, совершенных не с физическими носителями, 
а факты интернет-пиратства. Спорной остается пред-
усмотренная Уголовным кодексом необходимость конфи-
скации всей контрафактной продукции, в т.ч. реализо-
ванной добросовестным покупателям, которые не знали о 
нарушении прав интеллектуальной собственности. Техно-
логии, которые постоянно развиваются, порождают новые 
формы посягательств на интеллектуальную собствен-
ность, особенно в сети Интернет, что требует высокой 
квалификации правоохранителей и судей.

Ключевые слова: преступность, авторские права, 
интеллектуальная собственность, объекты авторского 
права, смежные права, уголовная ответственность.

In the article the author investigates the current state of 
crime in Ukraine in the field of intellectual property. The author 
analyzes the most acute problems of criminal legal protection of 
intellectual property rights, which may differentiate into groups 
of theoretical and practical problems.

Protection of intellectual property rights is one of the foun-
dations of modern society. This is explained both by its human-
ist orientation in the defense of all human rights and economic 
expediency, since in modern society the goods and services 
created by high technologies dominate. However, a number of 
countries show a low development of national high-tech indus-
tries, which experts directly associate with low protection of 
intellectual property, the focus on the legal or illegal borrowing 
of foreign objects of relevant rights. Unfortunately, the current 
economic situation in Ukraine promotes the growth of demand 
for low-price goods. According to expert estimates, counterfeit 
media, clothing, household appliances, accessories, pharmaceu-
ticals, food, alcoholic beverages and even such specific products 
as pesticides are the most intensive in Ukraine.

The author mentioned in the article theoretical problems, 
namely: the qualification of specific encroachments on the intel-
lectual property of the problem of objects: the differences in 
the terminology of the Criminal and Civil Codes of Ukraine: “a 
sign for goods and services”/“trade mark”, “brand name/ com-
mercial name”, “topography/layout of the integrated circuits” 
respectively. One can also point out the problem of the objective 
side of crimes; practical problems, in particular: the difficulties 
of law-enforcers cause the documentation of crimes committed 
not with physical carriers, such as the facts of Internet piracy. 
It is still controversial that the Criminal Code provides for the 
need to confiscate all counterfeit products, including realized 
by conscientious buyers who did not know about the violation 
of intellectual property rights. Emerging technologies generate 
new forms of encroachments on intellectual property, especially 
on the Internet, requiring highly qualified law enforcement 
officers and judges.

Key words: crime, copyrights, intellectual property, copy-
right objects, related rights, criminal liability.

Постановка проблеми та її актуальність. Захист 
прав інтелектуальної власності є однією з основ сучас-
ного соціуму. Це пояснюється як його гуманістичною 
спрямованістю на захист усіх прав людини, так і еко-
номічною доцільністю, оскільки в сучасному суспіль-
стві домінують товари і послуги, створені високи-
ми технологіями. Однак низка країн демонструють 
низький розвиток національних високотехнологічних 
виробництв, що експерти безпосередньо пов’язують 
з низьким захистом інтелектуальної власності, спря-
мованістю на легальне або нелегальне запозичення 
іноземних об’єктів відповідних прав. На жаль, ниніш-
ня економічна ситуація в Україні сприяє зростанню 
попиту на товари із заниженими цінами. За оцінками 
експертів, найбільш інтенсивно в Україні реалізуються 
контрафактні носії інформації, одяг, побутова техні-
ка, аксесуари, фармацевтичні препарати, продукти 
харчування, алкогольні напої та навіть такі специфічні 
товари, як пестициди.
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Виклад основного матеріалу. У Кримінальному ко-
дексі України немає спеціального розділу, який був би 
присвячений посяганням на інтелектуальну власність, 
тому експерти полемізують про перелік відповідних 
злочинів. Не викликає сумнівів, що до цього переліку 
входять ст. 176 і 177 КК. Відрізняються вони різними 
об’єктами: ст. 176 захищає твори науки, літератури і 
мистецтва, комп’ютерні програми і бази даних, фоно-
грами, відеограми і програми мовлення, а також «будь-
які інші об’єкти авторських і суміжних прав», а ст. 177 
захищає інші об’єкти інтелектуальної власності, які 
не відносяться до авторського права: винаходи, корисні 
моделі, промислові зразки, топографії інтегральних мі-
кросхем, сорти рослин, раціоналізаторські пропозиції. 
Відрізняються також формулювання, що описують зло-
чинні діяння: ст. 176 забороняє незаконне відтворен-
ня, розповсюдження, тиражування зазначених об’єк-
тів, а також «будь-яке умисне порушення авторського 
права і суміжних прав» (наприклад, плагіат), а ст. 177 
забороняє «незаконне використання або інше умисне 
порушення права на зазначені об’єкти». Обидві статті 
структуровані на три частини. Кваліфікуючою ознакою 
для їх перших частин є заподіяння шкоди понад 

121 800 грн, для других частин – вчинення діянь 
повторно або за попередньою змовою групою осіб, або 
заподіяння шкоди понад 121 800 грн, для третіх ча-
стин – вчинення діянь службовою особою з використан-
ням службового становища або організованою групою, 
чи спричинення збитку понад 609 тис. грн. Санкції обох 
статей ідентичні за суттю і відрізняються тільки форму-
люваннями.

На думку низки фахівців, кримінально-правовий за-
хист інтелектуальної власності також забезпечується 
іншими нормами Кримінального кодексу. Перерахуємо 
їх у порядку умовної значущості для захисту цих прав:

– ст. 203-1. Незаконний обіг дисків для лазерних 
систем зчитування, матриць, обладнання та сировини 
для їх виробництва;

– ст. 229. Незаконне використання знаку для товарів 
і послуг, фірмового найменування;

– ст. 216. Незаконне виготовлення, підроблення, 
використання або збут незаконно виготовлених, одер-
жаних чи підроблених марок акцизного збору чи кон-
трольних марок;

– ст. 231. Незаконне збирання з метою використання 
або використання відомостей, що становлять комерцій-
ну таємницю;

– ст. 232. Розголошення комерційної таємниці;
– ст. 203. Зайняття забороненими видами господар-

ської діяльності;
– ст. 228. Примушування до антиконкурентних узго-

джених дій.
Аналізуючи найбільш гострі проблеми криміналь-

но-правового захисту прав інтелектуальної власності, 
можна їх диференціювати на групи теоретичних і прак-
тичних проблем.

Теоретичні проблеми. Ускладнює кваліфікацію кон-
кретних посягань на інтелектуальну власність пробле-
ма об’єктів: відмінності в термінології Кримінального 
та Цивільного кодексів України: «знак для товарів і 
послуг»/ «торгова марка», «фірмове/комерційне най-
менування», «топографія/ компоновка інтегральної 
мікросхеми» відповідно. Можна зазначити й проблему 
об’єктивної сторони злочинів. Низка експертів пропо-

нують змінити кваліфікацію кримінально караних пору-
шень інтелектуальної власності за зразком інших країн: 
орієнтуватися не тільки на ознаки значного збитку, який 
на практиці ще потрібно довести, а й на ознаку повтор-
ності. У такому разі будь-яке повторне порушення прав 
інтелектуальної власності потягне за собою не адміні-
стративну, а кримінальну відповідальність. Заслуговує 
на увагу пропозиція експертів віднести злочини проти 
інтелектуальної власності до злочинів середньої тяж-
кості, оскільки за чинним законодавством підготовка 
до їх скоєння не карається, оскільки це злочини неве-
ликої тяжкості. Сприяло б однаковому застосуванню 
норм щодо захисту прав інтелектуальної власності їх 
зосередження в одному спеціальному розділі Кримі-
нального кодексу України.

Практичні проблеми. Труднощі у правоохоронців 
викликає документування злочинів, скоєних не з фі-
зичними носіями, а, наприклад, факти інтернет-пірат-
ства. Спірною залишається передбачена Кримінальним 
кодексом необхідність конфіскації всієї контрафактної 
продукції, зокрема реалізованої сумлінним покупцям, 
які не знали про порушення прав інтелектуальної влас-
ності. Технології, які постійно розвиваються, породжу-
ють нові форми зазіхань на інтелектуальну власність, 
особливо в мережі Інтернет, що вимагає високої квалі-
фікації правоохоронців і суддів. Міжнародні організації 
рекомендують впроваджувати інструменти їх спеціалі-
зації. Низка злочинів проти інтелектуальної власності 
(частини 1 ст. 176 і 177, ст. 203 КК та ін.) відносять-
ся до справ приватного обвинувачення, тому право-
охоронці самостійно виявлені факти не реєструють і 
не проводять розслідування, не отримавши заяву від 
потерпілих. Представники потерпілої сторони часто 
скаржаться на затягування надання їм офіційного ста-
тусу. Аналіз матеріалів Єдиного державного реєстру 
судових рішень свідчить, що в Україні винесено всього 
5 вироків за ст. 177 КК (порушення прав на винахід, 
корисну модель, промисловий зразок, топографію ін-
тегральної мікросхеми, сорт рослин, раціоналізатор-
ську пропозицію) і 242 вироки за ст. 176 КК (порушення 
авторського права і суміжних прав), причому пік остан-
ніх припав на 2012 р. [1].

 

За офіційними даними, посягання на інтелектуальну 
власність становить близько 1% у структурі економічної 
злочинності. Водночас, на думку експертів, латентність 
цих злочинів становить 80–90% від загального числа.

Серед злочинів проти інтелектуальної власності 
найпоширенішими є порушення авторських та суміжних 
прав (77,5%). На другому місці – незаконне використання  
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товарного знака (15,2%), потім йдуть порушення па-
тентних та винахідницьких прав і незаконне отримання 
і розголошення відомостей, що становлять комерційну 
таємницю (близько 4%). Порушення прав на результати 
творчої діяльності в галузі культури і мистецтв є най-
більш масовими, що вимагає вжиття заходів щодо за-
хисту прав і законних інтересів творчих працівників [2].

У сучасній літературі під суспільною небезпекою ро-
зуміють об’єктивну властивість діянь, що тягнуть нега-
тивні зміни в соціальній дійсності, спричиняють суттєву 
шкоду суспільним відносинам. Специфіка суспільної 
небезпеки полягає в її характері та ступені. Суспільна 
небезпека за певних приводів і умов є єдиною підста-
вою криміналізації діянь. Аналізуючи теоретичні дослі-
дження, можна помітити різні погляди криміналістів 
щодо суспільної небезпеки злочинів у сфері інтелекту-
альної власності. Таким чином, виникає необхідність 
дослідження кримінологічних аспектів криміналізації 
зазначених злочинів. Насамперед з’ясуємо суть пря-
мої шкоди, що спричиняється скоєнням злочинів проти 
інтелектуальної власності, яка має певну специфіку, 
зумовлену особливостями об’єкта, на який спрямо-
вані ці злочини. Слід погодитися з В.Б. Харченко, що 
саме настання суспільно небезпечних наслідків пере-
творюють посягання у сфері інтелектуальної власності 
на злочин, їх розмір і тяжкість водночас є і критерієм 
оцінки вчиненого, що дає змогу проводити розмежу-
вання з правопорушеннями та виступає найважливішим 
критерієм криміналізації зазначених діянь. Аналіз 179 
архівних кримінальних справ дає підстави говорити 
про значні збитки, які несуть володільці виняткових 
майнових прав інтелектуальної власності. Сукупний 
розмір матеріальної шкоди, заподіяної досліджуваними 
злочинами у сфері інтелектуальної власності, сягнув 36 
657 007 грн, з яких за ст. 176 КК України (154 кримі-
нальні справи) – 29 365 097 грн, а за ст. 229 КК України 
(25 кримінальних справ) – 7 291 910 грн. Такі розміри 
збитків підтверджені експертизою по кожній кримі-
нальній справі. Фактично це упущена вигода, яку от-
римали б володільці прав інтелектуальної власності, 
якщо б за звичайних обставин їх право не було пору-
шене. Серед потерпілих такі відомі американські ком-
панії, як Microsoft, Adobe System, Corel, Adidas Group, 
Nike Internation LTD, Kraft Foods Inc. Зазначені розміри 
прямої шкоди, з огляду на високу латентність та значну 
поширеність злочинів проти інтелектуальної власності, 
вражають. Лише корпорація Microsoft оцінює свої збит-
ки від контрафактного продажу програмного забезпе-
чення в нашій державі у 200 млн доларів США. У зв’язку 
з цим не дивно, що Міжнародний альянс інтелектуаль-
ної власності (IIPA) у своєму звіті визнав Україну краї-
ною-піратом № 1 у світі. Але матеріальними збитками 
не охоплюються всі наслідки злочинних порушень пра-
ва інтелектуальної власності. 

Існування цього різновиду злочинності призводить 
до значних негативних змін у суспільному житті та 
суспільній свідомості, які не піддаються грошовому ви-
міру. Акумулятивним негативним впливом на суспіль-
ство від такої злочинності є стан незахищеності права 
інтелектуальної власності, що заважає нормальному 
розвитку суспільних відносин з приводу комерціаліза-

ції прав інтелектуальної власності і, таким чином, при-
зводить до неможливості переходу економіки України з 
індустріальної до постіндустріальної. Отже, на підставі 
вищезазначеного можна стверджувати, що ступінь сус-
пільної небезпеки злочинів проти інтелектуальної влас-
ності у сучасному світі досить високий [3].

Висновки. Отже, слід зазначити, що чинним Кри-
мінальним кодексом України встановлено відносно не-
значну міру покарання за злочини проти права інтелек-
туальної власності. Проте досить порівняти найбільш 
жорстку санкцію за порушення авторського права і су-
міжних прав – позбавлення волі – у законодавстві Укра-
їни та країн, що успішно викорінюють піратство. Так, 
ст. 176 КК України передбачає позбавлення волі за ско-
єння вказаного злочину максимум строком до 2 років, 
у США – до 10 років, у Польщі – до 5 років, а в Малай-
зії – аж до 20 років [4; 5, с. 45]. Як свідчить міжнарод-
ний досвід, досягти успіху в боротьбі зі злочинними 
порушеннями права інтелектуальної власності можна 
в тому разі, коли громадяни усвідомили, що держава 
не допускає таких порушень. У таких країнах, де подіб-
ні заходи застосовувалися та були підкріплені ефектив-
ними каральними санкціями, порушення права інтелек-
туальної власності ставиться під контроль без помітних 
політичних заворушень і витрат величезних урядових 
ресурсів [6]. 

Отже, необхідно зазначити, що, незважаючи 
на посилення санкцій за посягання на інтелектуальну 
власність, у світовому масштабі має місце і протилеж-
на тенденція: мінімізація кримінальної відповідальності 
за порушення цивільних прав, до яких відносяться пра-
ва інтелектуальної власності. Проте в умовах зневаги 
інтелектуальної власності в Україні особливої значу-
щості набуває саме кримінально-правовий захист від-
повідних прав як найбільш ефективний.
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ЗАСТОСУВАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗАСОБІВ У ПРАВООХОРОННІЙ 
ТА ПРИВАТНІЙ ДЕТЕКТИВНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ. НОРМАТИВНЕ 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ У ЗАСТОСУВАННІ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗАСОБІВ

Фастовець C. П., Юрченко А. М.

У статті досліджується питання про застосування спе-
ціальних засобів у правоохоронній та приватній детектив-
ній діяльності, а також нормативне забезпечення у цьому 
питанні. Крім того, розкривається поняття приватної 
детективної діяльності та спеціальних засобів, а також 
використання спеціальних засобів у разі виконання службо-
вих обов’язків працівниками правоохоронних органів. Також 
досліджується питання про порядок застосування спеціаль-
них засобів. Методика та прийоми застосування цих засо-
бів розробляються з урахуванням практичного досвіду та 
аналітично узагальнюються в діяльності криміналіста. У 
цій статті також висвітлюються поняття, ким є приват-
ний детектив, які документи надають дозвіл на здійснення 
детективної діяльності та нормативне регулювання такої 
діяльності, порядок використання спеціальних засобів, осо-
бливості гласного та негласного використання спеціальних 
засобів під час приватної детективної діяльності. 

Ключові слова: спеціальні засоби, нормативне забезпе-
чення використання спеціальних засобів, приватна детек-
тивна діяльність, правоохоронна діяльність.

В статье исследуется вопрос о применении специаль-
ных средств в правоохранительной и частной детектив-
ной деятельности, а также нормативное обеспечение в 
данном вопросе. Кроме того, раскрывается понятие част-
ной детективной деятельности и специальных средств, а 
также использование специальных средств при исполнении 
служебных обязанностей работниками правоохранитель-
ных органов. Также исследуется вопрос о порядке примене-
ния специальных средств. Методика и приемы применения 
этих средств разрабатываются с учетом практического 
опыта и аналитически обобщаются в деятельности кри-
миналиста. В данной статье также освещаются понятие, 
кем является частный детектив, документы, которые 
дают разрешение на осуществление детективной дея-
тельности и нормативное регулирование такой деятель-
ности, порядок использования специальных средств, осо-
бенности гласного и негласного использования специальных 
средств при осуществлении частной детективной дея-
тельности.

Ключевые слова: специальные средства, нормативное 
обеспечение использования специальных средств, частная 
детективная деятельность, правоохранительная дея-
тельность.

The issue of application of special means in law enforcement 
and private detective activity, as well as normative support in 
this issue is being explored. In addition, the concept of private 
detective activity and special means are also revealed, as well as 
the use of special means in the performance of official duties by 
law enforcement officers. Also, the question of the use of special 
means is investigated. The methodology and methods of using 
these tools are developed taking into account practical experi-
ence and analytically summarized in the activities of the crim-
inologist. This article also covers the concept of what a private 
detective represents, which documents give permission to con-
duct detective activity and regulate such activity. The procedure 

for the use of special means, especially the vowel and secret use 
of special means in the conduct of private detective activities. 
In the process of research were used comparative-legal (com-
parative analysis of individual provisions of legal acts), formal-
ly-logical (classification types of special means), functional (the 
dynamics of special means), statistical (use of statistical data, 
generalization of world experience). Subjects of private detec-
tive (search) activities carry out detective activity throughout 
the territory of Ukraine, unless otherwise provided by an inter-
national agreement, the consent to be bound by which is pro-
vided by the Verkhovna Rada of Ukraine, or by the legislation of 
a foreign state. 

The issue of the procedure for obtaining the certificate of 
the right to engage in private detective activity and the require-
ments for candidates for private detectives are also covered. 
The article also addressed the issue of normative provision of 
private detective activity in Ukraine. An important and special 
consideration for our study deserves the analysis of legal norms 
regulating the use of weapons and special means contained in 
departmental regulations, in particular, the Ministry of Internal 
Affairs of Ukraine.

Key words: special means, normative provision of use of spe-
cial means, private detective activity, law enforcement activity.

Постановка проблеми та стан опрацювання теми. 
Починаючи з 2000 року існує ціла низка законопроектів 
про приватну детективну діяльність, розроблених різни-
ми авторами, але які не отримали законодавчої підтрим-
ки. Але з кінця 2015 року питання законодавчого вре-
гулювання здійснення приватної детективної діяльності 
постало знову на передній план. 28 грудня 2015 року 
народними депутатами М. Паламарчуком (БПП), А. Ко-
жем’якіним («Батьківщина»), О. Продан (БПП), А. Те-
теруком («Народний фронт») та іншими був зареєстро-
ваний новий проект Закону «Про приватну детективну 
(розшукову) діяльність» (№ 3726). 19 квітня 2016 року 
з другої спроби цей законопроект було прийнято у пер-
шому читанні. 13 квітня 2017 року із прийняттям Закону 
України «Про приватну детективну (розшукову) діяль-
ність» завершилася більш ніж двадцятирічна історія ле-
галізації приватного розшуку в Україні і почався новий 
етап у розвитку професії приватного детектива. Спеці-
ально-технічні засоби досить широко застосовуються 
у сфері кримінального провадження, зокрема під час 
розкриття та розслідування злочину у детективній (роз-
шуковій) діяльності, що й зумовило актуальність теми. 
Окремі аспекти застосування зброї та спеціальних засо-
бів працівниками правоохоронних органів, зокрема ОВС, 
досліджували такі вітчизняні та закордонні автори, як: 
П.Д. Біленчук, А.Д. Благов, В.А. Гуменюк, А.А. Долго-
полов, Д.А. Корецький, А.В. Корнієць, А.В. Кофанов, 
І.А. Кузнєцова, О.М. Піджаренко, О.Ф. Сулява, М.П. Фе-
доров, О.С. Фролов та інші.
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Протидія злочинності: проблеми практики  
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Виклад основного матеріалу. Спеціальні засоби – 
це дозволені для використання пристрої, прилади і 
предмети, що застосовують для захисту громадян та 
особового складу ОВС під час проведення спеціаль-
них операцій щодо охорони громадського порядку та 
виконання службових обов’язків з метою зменшення 
або уникнення проникаючої чи іншої дії вражаючих 
елементів (факторів), локалізації або обмеження дій 
правопорушників [2]. Спеціальні засоби застосову-
ються у випадках, коли були використані та не дали 
бажаних результатів усі інші форми діяння, які було 
застосовано раніше.

Спеціальна техніка може використовуються як глас-
но, так і негласно для збирання та дослідження дока-
зів. Методика та прийоми застосування цих засобів 
розробляються з урахуванням практичного досвіду та 
аналітично узагальнюються в діяльності криміналіста.

Спеціальна техніка в роботі оперативних та слідчих 
підрозділів має такі характеристики:

1) Спеціальна техніка, яка надходить у готовому 
вигляді;

2) Спеціальна техніка модернізована з метою 
її пристосування до виконання спеціальних завдань і 
умов діяльності оперативних та слідчих підрозділів;

3) Спеціальна техніка, розроблена та виготов-
лена спеціально для оперативних та слідчих підроз-
ділів з найбільш повним урахуванням їх специфічних 
завдань та умов роботи [4].

Приватна детективна (розшукова) діяльність у біль-
шості країн світу визнана на державному рівні, вре-
гульована законами й оптимально використовується 
задля збільшення можливості громадян та юридичних 
осіб у захисті своїх законних прав та інтересів. Де-
тективи займаються пошуком, збором і фіксацією ін-
формації, пошуком боржників, захистом інформації з 
обмеженим доступом на замовлення клієнта, пошуком 
предметів, людей і тварин, а також з’ясуванням фак-
тів і встановленням обставин на замовлення клієнта.

Приватна детективна діяльність ґрунтується 
на принципах верховенства права, законності, диспо-
зитивності, об’єктивності та неупередженості, дотри-
мання прав, свобод і законних інтересів фізичних та 
юридичних осіб, поваги до людської гідності, добро-
совісності, незалежності суб’єктів приватної детек-
тивної (розшукової) діяльності, конфіденційності та 
збереження професійної таємниці, взаємодії з право-
охоронними органами, органами державної влади та 
органами місцевого самоврядування, підприємствами, 
установами, організаціями та громадянами.

Так, законопроект № 3726 «Про приватну детек-
тивну (розшукову) діяльність» був прийнятий Верхов-
ною Радою ще 19 квітня 2016 року. Майже через рік,  
13 квітня 2017 року, законопроект був прийнятий 
у другому читанні.

Перш за все слід підкреслити, що у законодавчому 
акті зазначено, що приватний детектив – це фізична 
особа-підприємець, яка здійснює приватну детективну 
(розшукову) діяльність на підставах та в порядку, що 
передбачені цим законом, а приватна детективна (роз-
шукова) діяльність – дозволена органами Національної 
поліції України підприємницька діяльність приватних 
детективів або об’єднань приватних детективів щодо 
надання замовникам на платній договірній основі де-
тективних послуг з метою захисту їхніх законних прав 

та інтересів на підставах та в порядку, що передбачені 
цим Законом.

Ухвалений  Верховною Радою документ визначає, 
що приватним детективом може бути громадянин Укра-
їни, який досяг 21 року, володіє державною мовою, 
має вищу юридичну освіту або стаж роботи в оператив-
них підрозділах чи органах досудового розслідування 
не менше трьох років, пройшов відповідне навчання з 
метою здійснення приватної детективної (розшукової) 
діяльності та отримав у встановленому законом поряд-
ку свідоцтво про право на зайняття приватною детек-
тивною (розшуковою) діяльністю. Водночас передба-
чено, що приватний детектив не може бути службовою 
чи посадовою особою органів державної влади, орга-
нів місцевого самоврядування, правоохоронних чи 
судових органів влади [1].

Свідоцтво про право на зайняття приватною детек-
тивною (розшуковою) діяльністю видається територі-
альними органами Національної поліції України з ура-
хуванням вимог, встановлених цим Законом.

Застосування зброї та спеціальних засобів працівни-
ками правоохоронних органів являє собою особливий вид 
примусових заходів, який включає в себе безпосереднє 
використання вражаючих властивостей таких предметів 
і спрямований насамперед на припинення протиправних 
дій, що становлять велику суспільну небезпеку. Це за-
звичай приводить до суттєвого обмеження прав та інте-
ресів людини, які охороняються як міжнародним правом, 
так і національним законодавством будь-якої демокра-
тичної держави. Необхідність ретельної регламентації та 
недосконалість правового регулювання діяльності орга-
нів внутрішніх справ України, зокрема у разі виникнення 
особливих обставин чи надзвичайних умов, зумовлює 
потребу у поглибленні наукових досліджень зазначеної 
сфери [3].

Необхідно зазначити, що аналогічні норми щодо 
застосування спеціальних засобів містяться у законах, 
які регламентують діяльність інших правоохоронних 
органів України. Так, це закони України «Про військо-
ву службу правопорядку у Збройних силах України»  
(ст. 9); «Про попереднє ув’язнення» (ст. 18); «Про 
тваринний світ» (ст. 60); «Про природно-заповід-
ний фонд» (ст. 61); «Про Службу безпеки України»  
(ст. 26); «Про розвідувальні органи України» (ст. 19); 
«Про Статут внутрішньої служби Збройних сил України» 
(п. 21-24); «Про Статут Гарнізонної та вартової служби 
Збройних сил України» (п. 60, 61); «Про боротьбу з те-
роризмом» (ст. 13) зі змінами та доповненнями. У них, 
по-перше, встановлюється єдиний для України перелік 
спеціальних засобів, дозволених до застосування ор-
ганами внутрішніх справ та іншими правоохоронними 
органами, а по-друге, визначається процесуальний по-
рядок цього застосування.

Ситуації правомірного застосування працівниками 
правоохоронних органів зброї та спеціальних засобів 
виникають винятково за особливих (надзвичайних) 
обставин. При цьому така необхідність може виник-
нути як у діях працівників, пов’язаних із виконанням 
спеціальних завдань (участь у спеціальних операціях, 
несення служби під час дії надзвичайних адміністра-
тивно-правових режимів), так і у звичайному режимі 
несення служби (виконання планових оперативних 
завдань, завдань з охорони громадського порядку та 
інше).
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Велике значення правове регулювання суспіль-
них відносин має саме для існування правової демо-
кратичної держави. Безперечним є те, що головною 
ознакою правової держави є високий рівень врегулю-
вання суспільних відносин. Таким чином, норми права 
(як основний елемент системи правового регулюван-
ня) встановлюються державою, мають обов’язковий 
для виконання характер та забезпечуються засобами 
державного примусу.

Правове регулювання діяльності щодо застосуван-
ня зброї та спеціальних засобів здійснюється певною 
системою законодавства, яка складається зі значної 
кількості нормативних актів. Загальні основи право-
відносин, що виникають у досліджуваній нами сфері, 
містяться в Конституції України. Безперечним є дотри-
мання основних конституційних прав, свобод людини 
та громадянина, які закріплені в ІІ розділі Конституції 
України, зокрема норм, що захищають життя та здо-
ров’я людини, її гідність, особисту недоторканність та 
недоторканність житла та інші.

Окремої уваги для нашого дослідження заслуго-
вує аналіз правових норм, що регламентують порядок 
застосування зброї та спеціальних засобів, що містять-
ся у відомчих нормативних актах, зокрема МВС Украї-
ни. Зазначена категорія актів має розкривати (конкре-
тизувати) законодавчі акти. Міністерством внутрішніх 
справ України має проводитись і проводиться певна 
нормотворча робота щодо визначення саме порядку 
застосування зброї та спеціальних засобів працівника-
ми правоохоронних органів [3].

Здійснюючи приватну детективну (розшукову)  
діяльність, приватний детектив має право застосовува-
ти спеціальні засоби лише у випадках та в порядку, що 
передбачені цим Законом.

У разі застосування спеціальних засобів приватний 
детектив зобов’язаний:

1) попередити про наміри їх застосування, надав-
ши при цьому досить часу для виконання своїх ви-
мог, за винятком тих випадків, коли зволікання 
в застосуванні спеціальних засобів створює безпосе-
редню небезпеку його життю чи здоров’ю або може 
потягти за собою інші тяжкі наслідки;

2) прагнути залежно від характеру та ступеня 
небезпеки правопорушення та осіб, які його скоїли, 
а також сили їх спротиву, аби будь-яка шкода, заподі-
яна в усуненні небезпеки, була мінімальною;

3) забезпечити особам, які отримали тілесні ушко-
дження, долікарняну допомогу і негайно повідомити 
про цей випадок органи охорони здоров’я та внутріш-
ніх справ [4].

Застосування приватним детективом спеціальних 
засобів з перевищенням своїх повноважень, пере-
вищенням меж необхідної оборони чи меж крайньої 
необхідності тягне за собою відповідальність, що вста-
новлена законом.

Доволі поширеною є практика видання так зва-
них змішаних або комплексних законів, тобто таких, 
у яких містяться норми кримінального, адміністра-
тивного й інших галузей права. Відповідні складники 
цих законів містять норми загальної частини Кримі-
нального кодексу України, зокрема, й такі, що регу-
люють правомірні вчинки, які зовні підпадають під 
ознаки злочину. Так, до числа кримінально-право-
вих належать норми про правомірне завдання шкоди 

у разі застосування сили. Зазначені норми групують-
ся в міжгалузевий інститут, що передбачаються різ-
номанітними галузями законодавства, які регулю-
ють правомірні вчинки, хоча зовні й підпадають під 
ознаки якогось злочину, але такі, що виключають 
злочинність вчиненого діяння. Норми, що входять 
у цей інститут, мають рівноцінне значення, оскіль-
ки кожна з них регламентує певний вид діяльності 
відповідного кола осіб, що пов’язана з правомірним 
завданням шкоди об’єктам кримінально-правової 
охорони.

З цього приводу О.С. Фролов у своєму досліджен-
ні висловив заперечення позиції, згідно з якою регу-
лювання юридичних наслідків за шкоду, яка завдана 
об’єктам кримінально-правової охорони, – це преро-
гатива кримінального законодавства. Таке тверджен-
ня, на думку автора, правильне лише стосовно визна-
чення правових наслідків злочинного заподіяння 
шкоди, оскільки лише кримінальний закон визна-
чає, які суспільно небезпечні діяння є злочинами.  
Однак у випадках застосування сили (зброї та спеці-
альних засобів) йдеться про правові наслідки не зло-
чинного, а правомірного завдання шкоди вказаним 
об’єктам [5].

Ситуації правомірного застосування працівниками 
правоохоронних органів спеціальних засобів виника-
ють тільки за надзвичайних обставин. При цьому така 
необхідність може виникнути як під час виконання 
спеціальних завдань, так і не в робочий час. Підстави 
та порядок застосування спеціальних засобів праців-
никами правоохоронних органів мусять мати правову 
регламентацію.

Висновки і перспектива подальшого розвит-
ку. Отже, з огляду на вищевикладене, можна дій-
ти висновку, що правові засади використання (за-
стосування) спеціальних засобів складаються із 
законодавчих актів, які регулюють діяльність орга-
нів, яким надане право на їх застосування. Правову 
основу застосування спеціальних технічних засобів 
у детективній діяльності становить система правових 
норм і підзаконних нормативних актів, які визначають 
допустимість або регламентують порядок і умови їх 
використання.

А конкретне призначення спеціальної техніки поля-
гає у таких аспектах: 

– полегшення розкриття та розслідування скоєних 
злочинів. Наприклад, використання пошукових прила-
дів забезпечує високу якість проведення огляду місця 
вчинення правопорушення, сприяє виявленню речових 
доказів під час проведення обшуків; 

– створення можливостей одержання достовірних 
відомостей про осіб, причетних до підготовки або 
вчинення правопорушень. Статистика доводить, що 
за допомогою низки оперативно-технічних засобів 
можна швидко та надійно отримати та зафіксувати ві-
домості про конкретних осіб, які замислюють чи го-
тують злочини, а після цього вжити заходів щодо їх 
недопущення. Прикладами застосування таких засобів 
можуть бути апаратура аудіо- та відеозапису, прилади 
спостереження та інше; 

– фізичне припинення опору з боку злочинних еле-
ментів. Це може бути досягнуто через застосуван-
ня спеціальних засобів захисту особового складу та 
проведення спеціальних операцій.
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ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВИЙ І ВИДОВИЙ ЗМІСТ ФУНКЦІЙ ДЕРЖАВИ

Головицький В. В.

У науковій статті широко розкрито поняття «функ-
ції держави». Досліджено основні ознаки функцій держави. 
Подано загальну характеристику видів державних функцій. 
Проаналізовано форми та методи здійснення функцій дер-
жави. Установлено взаємозалежність функцій держави від 
історичного етапу державного розвитку, її форми правління, 
міжнародної геополітичної ситуації. Зроблено висновки щодо 
здійснення державних функцій як складного й багатоплано-
вого процесу діяльності держави, її відповідних структур.

Ключові слова: держава, функції держави, види держав-
них функцій, форми здійснення функцій держави, методи 
здійснення функцій держави.

В научной статье широко раскрыто понятие «функции 
государства». Исследованы основные признаки функций 
государства. Представлена общая характеристика видов 
государственных функций. Проанализированы формы и 
методы осуществления функций государства. Установ-
лена взаимозависимость функций государства от исто-
рического этапа государственного развития, его формы 
правления, международной геополитической ситуации. 
Сделаны выводы по осуществлению функций как сложного 
и многопланового процесса деятельности государства, его 
соответствующих структур.

Ключевые слова: государство, функции государства, 
виды функций, формы осуществления функций государ-
ства, методы осуществления функций государства.

In the scientific article widely describes the concept of 
“functions of the state”. The main features of state functions 
are investigated. A general description of the types of state func-
tions is presented. The forms and methods of state functions are 
analyzed. The interdependence of state functions from the his-
torical stage of state development, its form of government, the 
international geopolitical situation is established. Conclusions 
are made on the implementation of state functions as a complex 
and multi-faceted process of the state, its respective structures.

Despite the long history of the study of the problem, in 
modern theoretical and legal science, the concept of “state 
functions” is not unambiguous to date. This situation, in our 
opinion, is natural, since with the development of states, the 
globalization of world processes, the emergence of new politi-
cal, economic, social and environmental challenges, the states 
themselves and their functions change. Consequently, the mod-
ern theory of law, as the basic branch of legal science, taking 
into account modern processes, reflects them, including on the 
content analysis of the functions of the state.

Modern science of the theory of law does not contain a uni-
versal approach to defining the concept of “state function”. In 
our opinion, this can be explained by the dynamics of the devel-
opment of the state itself, and, consequently, its functions, both 
in the practical and theoretical spheres of life. Yet, we suc-
ceeded in finding a common denominator in the given literature 
in the scientific literature and agree with the modern Ukrainian 
theoreticians of law, which define the functions of the state as 
the main directions of its activity, where its objectives and goals 
are reflected and specified, and the essence and social purpose 
of the state in society are revealed.

Key words: state, functions of the state, types of state func-
tions, forms of the exercise of state functions, methods for the 
exercise of state functions.

Постановка проблеми та її актуальність. Незважа-
ючи на тривалу історію дослідження проблеми, в сучас-
ній теоретико-правовій науці поняття «функції держави» 
донині не є однозначним. Така ситуація, на нашу думку, є 
природною, адже з розвитком держав, глобалізацією сві-
тових процесів, появою нових політичних, економічних, 
соціальних, екологічних викликів змінюються самі держа-
ви та їхні функції. Отже, сучасна теорія права як засадни-
ча галузь юридичної науки, враховуючи сучасні процеси, 
відображає їх у тому числі на змістовому аналізі функцій 
держави. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. До пред-
ставників української правової школи, які займались 
дослідженням питання змісту функцій держави, можна 
зарахувати таких науковців, як В. Бульба, К. Волинка, 
В. Котюк, В. Кириченко, Н. Крестовська, Л. Луць, Б. Ма-
лишев, О. Ковальчук, О. Мурашин, О. Скакун, М. Цвік, 
А. Шевченко й інші.

Мета статті – дослідити теоретико-правовий і видовий 
зміст функцій держави.

Виклад основного матеріалу. Перш ніж перейти 
до понятійної характеристики категорії «функції дер-
жави», пропонуємо проілюструвати значення терміна 
«функція». Так, у перекладі з латинської мови «functio» 
означає «виконання» або здійснення. Українська теорети-
ко-правова школа демонструє узгодженість підходів. Так, 
В. Кириченко, О. Куракін у підручнику з теорії держави та 
права визначають функції держави як «основні напрямки 
її діяльності, в яких відображаються та конкретизуються її 
завдання і цілі, виявляється сутність та соціальне призна-
чення держави у суспільстві» [3, с. 37]. При цьому вчений 
застерігає не ототожнювати функції держави та функції 
органів державної влади.

Через призму соціального призначення розкриває 
поняття функцій інший український дослідник – М. Цвік. 
Функції держави – це основні напрями її діяльності, які 
виражають її сутність і соціальне призначення в галузі 
управління справами суспільства, пише вчений, виражен-
ня у функціях держави її сутності як найбільш глибинного 
й усталеного в ній показує, заради чого вона існує, інтере-
сам яких соціальних груп, політичних сил служить [9]. До 
беззаперечних здобутків ученого належить виокремлення 
ознак, що притаманні функціям держави, які можна відо-
бразити так. 

По-перше, вони є основними соціально значущими на-
прямами її внутрішньої або зовнішньої діяльності. Понят-
тя «основний напрям діяльності» дає змогу виокремити 
функції з множинних різних проявів державної діяльно-
сті як найбільш широкі й загальні за обсягом. Функція-
ми визнаються такі напрями діяльності, які мають своїм 
об’єктом широке коло схожих суспільних відносин в ок-
ремих сферах соціального життя (політика, економіка, 
культура, соціальна сфера, екологія тощо); є комплек-
сними за своїм змістом і структурою; являють собою один 
із вирішальних напрямів впливу держави на суспільні  
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відносини всередині країни або за її межами; здійснюють-
ся всіма або багатьма ланками державного апарату.

По-друге, у функціях держави виражаються й конкре-
тизуються її історична сутність і соціальне призначення. 
Зміна сутності й соціального призначення закономірно 
відбиваються на змісті її діяльності, оскільки функції є 
найбільш «чутливими» до сутнісних змін. 

По-третє, у функціях держави різних типів проявля-
ються особливості й закономірності розвитку, динаміка 
соціально-економічних, політичних і духовних перетво-
рень у житті суспільства. Зокрема, саме цим зумовлюєть-
ся зміна функцій сучасної української держави, які карди-
нально модифіковані порівняно з попередніми періодами 
її історичного буття. 

По-четверте, функції держави є стійкими, усталени-
ми діяльними фактами, що означає їх постійний характер 
на довгому періоді існування держави тощо [9].

Український учений Л. Бульба, досліджуючи підходи 
європейських науковців, які вивчали означену тематику 
через призму історично-теоретичного підходу, відзначив, 
що функції держави відіграють важливу роль у виконанні 
нею своєї історичної місії, яка насамперед полягає в реа-
лізації державної політики. 

У європейській соціальній філософії ХХ сторіччя вче-
ний визначив чотири періоди дослідження основних кон-
цепцій функцій держави: емпіричний, антитоталітарний, 
антистатичний, демократичний підхід, у якому досліджу-
ються категорії «громадянське суспільство», «самовряду-
вання», «демократія», «держава», «політика», що фак-
тично доповнюють одна одну [1].

Варто зазначити, що європейська теорія права роз-
глядає «функції держави» як основні напрями або види 
її діяльності, що розкривають соціальну сутність і при-
значення в суспільстві. Ці процеси стали рушійною си-
лою утвердження національних держав у сучасному ро-
зумінні цього поняття. М. Тетчер наголошувала на тому, 
що «будь-яке державне регулювання є обмеженням сво-
боди, будь-яке правило має свою вартість. Допоки уряд 
буде втручатися й не обмежувати свою діяльність тими 
моментами, які необхідні для успішного функціонування 
капіталістичної економіки, результати будуть мізерними» 
[8]. Реалізація внутрішніх функцій держави (економічної, 
соціальної, захисту прав і свобод людини та громадяни-
на), з одного боку, сприяє посиленню центральної влади 
в державі, поступовій руйнації внутрішніх бар’єрів, а з ін-
шого – зрощує соціальне й культурне життя в національну 
єдність. «Чи може одне й те саме тіло щодо себе одночас-
но стояти й рухатись?» – ставив риторичне запитання ан-
тичний філософ Платон, шукаючи «доброго і правильного 
державного устрою» [5, с. 126].

Отже, функції держави можна визначити як основ-
ні напрями її діяльності щодо управління суспільством, 
включаючи механізм державного впливу на розвиток 
суспільних процесів. Зважаючи на проаналізований комп-
лекс вітчизняної та зарубіжної літератури, можемо кон-
статувати, що в сучасній юридичній науці під функціями 
держави розуміють не лише напрями її діяльності, а й ме-
ханізми державного впливу на суспільні процеси загалом. 

Здійснення державних функцій – це складний і бага-
топлановий процес діяльності держави, її відповідних 
структур. Багатство й особливості суспільних відносин зу-
мовлюють існування в держави досить широкого кола від-
повідних функцій. Теорія держави аналізує лише основні 
функції держави, які сучасні українські дослідники В. Ки-

риченко, О. Куракін класифікували за такими критеріями. 
Залежно від призначення держави поділили на основні 
функції – найважливіші напрями діяльності держави, які 
мають пріоритетне значення у визначений історичний пе-
ріод розвитку суспільства (захист прав і свобод людини, 
економічна, соціальна тощо); неосновні (додаткові) функ-
ції – напрями діяльності держави щодо здійснення кон-
кретних завдань, які мають супроводжувальний, допоміж-
ний або обслуговуючий характер (управління персоналом, 
оподаткування, фінансовий контроль тощо) [3, с. 38]. 

За сферами діяльності держави основні функції, сво-
єю чергою, можна поділити на внутрішні функції, що здій-
снюються в межах цієї держави й у яких виявляється її 
внутрішня політика (регулювання економічних відносин, 
організація суспільних робіт, охорона правопорядку, 
законності, прав і свобод громадян, соціальне обслугову-
вання населення, охорона та раціональне використання 
природних ресурсів), і зовнішні функції, що забезпечують 
здійснення її зовнішньої політики. Сюди належать такі 
функції, як оборона країни, підтримання міжнародного 
миру, міжнародного економічного співробітництва.

Варто зауважити, що в державах різних типів і на різ-
них етапах їх розвитку кількість і зміст як внутрішніх, так 
і зовнішніх функцій може змінюватися. З огляду на кон-
кретні історичні умови їх існування, в деспотичних держа-
вах Давнього Сходу існувала функція розподілу й контро-
лю за використанням водних ресурсів [7, с. 12–15].

У наш час з переходом до ринкових відносин зміст 
цієї державної функції суттєво звужується. З визначенням 
курсу на побудову в Україні демократичної правової дер-
жави розширюються зміст і значення функції захисту пра-
вопорядку, законності, охорони прав і свобод громадян, 
а також функції соціального обслуговування населення. 
Обрання євроінтеграційного курсу також змінює функці-
ональний складник держави, а агресія північного сусіда 
переорієнтовує державні функції на військові рейки.

За принципом розподілу влади функції держави по-
діляються на законодавчі, управлінські, судові. Особли-
вість цієї класифікації полягає в тому, що вона відображає 
механізм реалізації державної влади. Кожна з названих 
функцій здійснюється, як правило, не одним, а сукуп-
ністю органів, які належать до визначеної гілки влади – 
законодавчої, виконавчої, судової.

Залежно від часу дії, дослідник поділив державні 
функції на постійні – напрями діяльності держави, що 
здійснюються впродовж тривалого часу і притаманні їй 
на всіх або більшості етапах її існування, розвитку й функ-
ціонування, наприклад, політична, соціальна, організація 
оборони країни тощо; тимчасові функції – це напрями ді-
яльності держави, які спрямовані на вирішення деяких 
невідкладних завдань і здійснюються протягом певного 
періоду її існування (боротьба зі стихійним лихом, уве-
дення надзвичайного стану тощо) [3, с. 38]. 

Залежно від сфери суспільного життя державні функ-
ції поділяються на економічні, політичні, соціальні, гума-
нітарні, економічні, ідеологічні тощо.

За сферами політичної спрямованості теоретики права 
виділяють внутрішні й зовнішні функції держави. Внутріш-
ні й зовнішні функції будь-якої держави тісно пов’язані, 
оскільки зовнішня політика багато в чому залежить від 
внутрішніх умов існування цієї держави. Серед внутрішніх 
функцій можна виділити блок охоронних функцій, а саме 
охорони правопорядку, захисту прав і свобод громадян  
[2, с. 62]. 
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Друга половина XX ст. характеризується тим, що 
в розвинених країнах світу до основних функцій держа-
ви соціального спрямування ввійшла економічна функція. 
Тепер держава втручається в економіку, визначає темпи 
її зростання, встановлює пропорції між окремими її га-
лузями. Утворились державний сектор економіки, дер-
жавна власність, державне управління підприємствами 
й організаціями, що на ній базуються. Економічна функ-
ція держави має антикризову спрямованість і націлена 
на створення соціально орієнтованої ринкової економіки. 
З економічною тісно пов’язана соціальна функція держа-
ви. Головне її призначення – це усувати можливу соці-
альну напруженість у суспільстві, вирівнювати різкі дис-
пропорції в соціальному стані людей, розвивати охорону 
здоров’я, освіту, культуру. У всьому цьому чітко просте-
жується мета держави – забезпечити всім гідне існування, 
вільний розвиток особистості, захист родини, соціальну 
справедливість і соціальну захищеність. 

Останнім часом багато передових держав світу ак-
тивно здійснюють функцію розвитку науково-технічного 
прогресу. Постійно розширюється сфера науково-техніч-
них досліджень, що відбуваються на державній основі. 
Це викликано тим, що сучасні масштаби наукових дослі-
джень та експериментальних робіт значно зросли. Тому 
держава бере на себе стимулювання технічного прогресу, 
майже повністю оплачує витрати в галузі фундаменталь-
них теоретичних досліджень. 

Функція розвитку культури, науки й освіти склалася 
замість раніше здійснюваної культурно-виховної функції 
з властивим їй домінуванням радянської державної ідео-
логії. На відміну від колишньої, функція розвитку культу-
ри, науки й освіти ґрунтується на визнанні Конституцією 
ідеологічного плюралізму, відповідно до якого ніяка іде-
ологія не може встановлюватися як загальнообов’язкова. 
Конституція гарантує кожному свободу літературної, ху-
дожньої, наукової, технічної творчості, охорону інтелек-
туальної власності.

Екологічна функція або функція охорони природи й 
раціонального використання природних ресурсів об’єк-
тивно зумовлена розвитком науково-технічної революції 
та її часом негативних наслідків для людини. У цих умо-
вах проблема екології вийшла на перший план не тільки 
в межах окремої країни, а й у глобальному міжнародному 
масштабі.

Зовнішні функції держави забезпечують здійснення 
її зовнішньої політики, відображають основні напрями 
її діяльності на зовнішньополітичній арені, спрямовані 
на встановлення та підтримання певних відносин з ін-
шими державами. Серед зовнішніх функцій, як правило, 
виділяють такі: оборона країни, захоплення чужих тери-
торій, дипломатична, взаємодопомоги. Однак із погляду 
сучасного розуміння права агресивну зовнішню політи-
ку, ведення агресивних воєн, імперіалістичну діяльність 
не можна вважати функціями держави, адже така діяль-
ність суперечить міжнародному праву та є протиправною. 
Функція інтеграції у світову економіку й до співробітни-
цтва з іншими країнами у вирішенні глобальних проблем 
виокремилась в основну функцію [2, с. 63]. Іншу стра-
тифікацію функцій держави запропонував харківський 
представник теоретичної школи права М. Цвік. Він поді-
лив функції на загальносоціальні та конкретно групові. 
Так, до перших належать такі напрями діяльності держа-
ви, які є довготривалими, спрямованими на задоволення 
інтересів суспільства загалом, усіх його верств. Загаль-

носоціальні функції характеризують діяльність сучасної 
держави в галузі захисту прав і свобод людини [9].

Поряд із загальнонаціональними держава протягом 
тисячоліть виконує й функції захисту групових інтересів. 
Вони являють собою такі напрями діяльності держави, що 
якнайповніше спрямовані на вираження й задоволення 
інтересів певних соціальних сил, правлячих угруповань, 
за якими стоять ті верстви населення, які становлять 
соціальну базу здійснення державної влади. Держава 
використовується панівною елітою як владна політична 
організація правлячої соціальної групи з метою обслуго-
вування її інтересів. У таких випадках державні функції 
спрямовуються на утримання населення в тих політичних 
і правових рамках, які вигідні правлячій еліті. При цьому 
використовуються різні методи стримування, виховання, 
прямого пригнічення підвладних тощо [9].

Отже, незважаючи на різноманіття підходів до класи-
фікацій функцій держави, виокремлення різноманітних 
категорій і підтипів, констатуємо, що всі функції держави 
нерозривно пов’язані між собою. Окрім того, вони зале-
жать від конкретно історичного етапу державного розвит-
ку, її форми правління, міжнародної геополітичної ситуа-
ції та інших чинників, що переорієнтовують одні функції 
в категорію першочергових, а інші – змінюють на друго-
рядні.

Держава здійснює функції через свій механізм шля-
хом використання різних форм і методів. Серед форм 
діяльності держави пріоритетне місце посідають правові 
форми, які українські теоретики визначають як юридичні 
засоби здійснення державних функцій. Саме в них відо-
бражається зв’язок держави і права, обов’язок держави 
під час здійснення своїх функцій діяти на основі права й 
у межах закону [9].

Правові форми діяльності держави – це визначений 
законом (юридично оформлений) порядок здійснення 
компетентними органами й особами юридично значущих 
дій, спрямованих на здійснення функцій. Правові фор-
ми діяльності держави характеризується низкою ознак, 
які відрізняють їх від інших організаційних форм. Вони є 
системою юридично значущих дій, що здійснюються орга-
нами держави, посадовими особами та іншими уповнова-
же-ними на те суб’єктами. Дії набувають властивості 
«юридично значущих» завдяки їх спрямованості на реа-
лізацію суспільних потреб саме правовими засобами. Ви-
хідне й підсумкове призначення цих дій полягає в забез-
печенні впливу держави на суспільні відносини шляхом 
створення нормативних приписів, прийняття норматив-
но-правових актів і забезпечення їх реалізації [9].

Предметом юридично значущих дій є певне коло юри-
дичних питань, які підлягають вирішенню на користь і 
для задоволення інтересів зацікавлених суб’єктів. Так, 
прийняття закону має відповідати інтересам народу й 
держави, винесення судом рішення – інтересам позивача 
чи відповідача.

Здійснення юридично значущих дій відбувається 
за допомогою таких юридичних засобів, як розроблення і 
прийняття нормативно-правових актів, видання актів тлу-
мачення норм права, прийняття індивідуально-правових 
актів у порядку застосування норм права тощо. Порядок 
здійснення юридично значущих дій, як правило, регулю-
ється процедурно-процесуальними нормами. Він може 
бути регламентованим детально (наприклад, регулювання 
процедури діяльності судових органів процесуальними ко-
дексами) або ж фрагментарно (регламентація процедури  
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діяльності окремих органів держави, посадових осіб під 
час вирішення ними юридичних питань).

Головними правовими формами здійснення функцій 
держави є такі:

1) правотворча діяльність – це діяльність компетент-
них державних органів і їх посадових осіб щодо розро-
блення, прийняття, зміни, скасування й систематизації 
нормативно-правових актів, які регламентують процес 
реалізації функцій держави;

2) правозастосовна діяльність – це діяльність ком-
петентних державних органів і їх посадових осіб щодо 
застосування правових норм і винесення обов’язкових 
для виконання індивідуально-правових приписів;

3) правоохоронна діяльність – це діяльність спеціаль-
но створених державних органів і їх посадових осіб щодо 
нагляду й контролю за дотриманням норм права, їх охо-
рони від правопорушень, захисту наданих громадянам 
суб’єктивних прав і забезпеченню виконання покладених 
на них юридичних обов’язків, а також відновлення право-
вого стану в разі заподіяння шкоди інтересам суспільства, 
правопорядку реалізації [4, с. 45].

Організаційні форми здійснення функцій держави – це 
діяльність державних органів, яка спрямована на сприян-
ня реалізації функцій держави й не пов’язана з виданням 
юридичних фактів. Виділяють такі організаційні форми:

1) організаційно-регламентуюча діяльність держа-
ви – це поточна організаційна робота щодо вирішення 
конкретно політичних завдань і техніко-організаційного 
забезпечення функціонування різних ланок державного 
механізму (підбір і розстановка кадрів, підготовка доку-
ментів, організація проведення виборів тощо);

2) організаційно-господарська діяльність держави – це 
поточна господарська робота щодо матеріального забезпе-
чення виконання різних державних функцій (бухгалтерський 
облік, статистика, організація постачання, збуту тощо);

3) організаційно-ідеологічна діяльність держави – це 
повсякденна роз’яснювальна, виховна робота, пов’язана 
із забезпеченням і виконанням різних функцій держави 
(роз’яснення змісту виданих законів та інших норматив-
но-правових актів, формування суспільної думки, робота 
засобів масової інформації тощо) [10, с. 55].

Під час здійснення своїх функцій держава поряд із певни-
ми формами використовує також різноманітні методи, а саме:

1) метод переконання – реалізується шляхом правово-
го виховання населення, проведенням різних профілак-
тичних заходів;

2) метод заохочення – реалізується шляхом пропаган-
ди позитивного досвіду й надання різних матеріальних 
чи моральних заохочень колективам, особам, які не до-
пускають правопорушень і беруть активну участь у бо-
ротьбі з правопорушниками;

3) метод примусу – реалізація шляхом застосування 
до суб’єктів, які скоїли правопорушення, відповідних за-
ходів впливу, перевиховання та спонукання до діяльно-
сті, спрямованої на усунення шкоди, що заподіяна такою 
поведінкою іншим суб’єктам. Отже, функції держави яв-
ляють собою єдність змісту, форм і методів здійснення 
державної влади в певній сфері державної діяльності [6].

Отже, функції держави реалізуються через комплекс 
відповідних форм і методів здійснення, без яких немож-
ливо досягти відповідного, бажаного результату. Однак 
означені форми та методи повинні відбуватися в ме-
жах правового поля. Вихід за кордони може нівелювати 
основну цінність і призначення самої держави.

Висновки. Отже, сучасна наука теорії права не містить 
універсального підходу до визначення поняття «функції 
держави». На нашу думку, це можна пояснити динамікою 
розвитку самої держави, а отже, і її функцій і в практич-
ній, і теоретичній сферах життя. Усе ж нам удалося знай-
ти в науковій літературі спільний знаменник у цій площині 
та погодитися із сучасними українськими теоретиками 
права, які визначають функції держави як основні напря-
ми її діяльності, де відображаються й конкретизуються її 
завдання та цілі, виявляються сутність і соціальне призна-
чення держави в суспільстві. 

Говорячи про функції держави через призму напрямів 
її діяльності, можемо констатувати, що в сучасній юри-
дичній науці під функціями держави розуміють не лише 
напрями її діяльності, а й механізми державного впливу 
на суспільні процеси загалом. Ми підтримуємо таке комп-
лексне тлумачення категорії, адже, виконуючи окремі 
функції в тих чи інших сферах життя суспільства, держа-
ва водночас впливає на стан суспільних процесів.

Варто зауважити, що в науковій літературі рясніє низ-
ка підходів до класифікацій функцій держави залежно від 
сфери діяльності й поставленої мети. Учені також виді-
ляють різні типи й підтипи функцій. Разом із тим конста-
туємо, що всі функції держави нерозривно пов’язані між 
собою. Вони залежать від конкретного історичного етапу 
державного розвитку, її форми правління, міжнародної 
геополітичної ситуації та інших чинників, що одні функ-
ції переорієнтовують у категорію першочергових, а інші – 
змінюють на другорядні.

Функції держави реалізуються через комплекс відпо-
відних форм і методів здійснення, без яких неможливо 
досягти відповідного, бажаного результату. Однак озна-
чені форми та методи повинні відбуватися в межах пра-
вового поля. Вихід за кордони може нівелювати основну 
цінність і призначення самої держави.
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ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВИЙ ЗМІСТ ЗАВДАНЬ ДЕРЖАВИ

Дєхтярьов О. В.

У науковій статті розкрито поняття «завдання дер-
жави». Охарактеризовано види завдань держави. Проана-
лізовано співвідношення категорій «завдання» й «мета» в 
теорії держави і права. Доведено залежність завдань дер-
жави від конкретних історичних обставин і політико-е-
кономічних умов. Досліджено позиції вчених-правознавців 
щодо визначення сутності поняття «завдання» та його 
зіставлення з поняттям «мета». 

Ключові слова: завдання держави, видові ознаки завдань 
держави, стратегічні й тактичні завдання, мета держави, 
форма реалізації правової компетенції.

В научной статье раскрыто понятие «задачи государ-
ства». Охарактеризованы виды задач государства. Проа-
нализировано соотношение категорий «задача» и «цель» в 
теории государства и права. Доказана зависимость задач 
государства от конкретных исторических обстоятельств 
и политико-экономических условий. Исследованы позиции 
ученых-правоведов по определению сущности понятия 
«задача» и его сопоставлению с понятием «цель».

Ключевые слова: задача государства, видовые при-
знаки задач государства, стратегические и тактические 
задачи, цель государства, форма реализации правовой ком-
петенции.

The scientific article describes the concept of “state prob-
lem”. Characterized types of tasks of the state. The relation 
between categories “task” and “goal” in the theory of state and 
law is analyzed. The dependence of the tasks of the state on spe-
cific historical circumstances and political and economic condi-
tions is proved. The researches of the positions of legal scholars 
on the definition of the essence of the concept of “task” and its 
comparison with the notion of “purpose”.

The beginning of the 21st century was marked by significant 
changes in social, economic, political, moral and value dimen-
sions, whose primary role lies with the state. The question of 
the tasks and functions of the modern state remains one of the 
most important issues not only in theory, but also in the practice 
of state-building. This is primarily due to the fact that the func-
tions of the state reveal the essence of the state, and in tasks 
– its social purpose, which consists in the creation of background 
institutes. From this, the theoretical and legal understanding of 
the relation between the tasks and functions of the state at the 
present stage of social development, their analysis and forecast-
ing makes it possible to determine the priority directions that 
will ensure the achievement of a high social goal - the construc-
tion of a democratic, legal, and social state.

The urgency of our study is determined by a number of fac-
tors and inconsistencies that arise in the course of the vector 
European integration movement on the one hand and the need to 
strengthen the defense capabilities of the state from the eastern 
neighbor, on the other hand. This geopolitical situation, which 
has developed on the international scene, certainly influences 
the functions and tasks of our state that are facing it today.

Key words: state tasks, specific features of tasks of the 
state, strategic and tactical tasks, state purpose, form of reali-
zation of legal competence.

Постановка проблеми та її актуальність. Початок 
ХХІ сторіччя позначився суттєвими змінами в соціальних, 
економічних, політичних, моральних і ціннісних вимірах, 

головна роль у яких покладається на державу. Питання 
про завдання та функції сучасної держави залишаєть-
ся одним із найважливіших питань не тільки в теорії, 
а й у практиці державотворення. Це зумовлено насампе-
ред тим, що у функціях проявляється сутність держави, 
а в завданнях – її соціальне призначення, яке полягає 
у створенні фонових інститутів. Отже, теоретико-правове 
осмислення співвідношення завдань і функцій держави 
на сучасному етапі суспільного розвитку, здійснення їх 
аналізу та прогнозування дають змогу визначити пріори-
тетні напрями, які забезпечуватимуть досягнення високої 
суспільної мети – побудову демократичної, правової, соці-
альної держави.

Актуальність дослідження зумовлюється низкою чин-
ників і неузгодженостей, які утворюються в процесі век-
торного євроінтеграційного руху, з одного боку, та необ-
хідністю посилення обороноспроможності держави від 
східного сусіда, з іншого боку. Така геополітична ситуа-
ція, що склалася на міжнародній арені, безумовно, впли-
ває на функції й завдання нашої держави, що постають 
перед нею сьогодні.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Загалом 
питання аналізу генезису функції держави та співвідно-
шення їх із завданнями перебували в центрі уваги бага-
тьох науковців, теоретиків права, як вітчизняних, так і 
зарубіжних. До представників української правової школи 
можна зарахувати таких учених, як К. Волинка, В. Котюк, 
В. Кириченко, Н. Крестовська, Л. Луць, Б. Малишев, 
О. Ковальчук, О. Мурашин, О. Скакун, М. Цвік, А. Шевчен-
ко та інші. Значний внесок у розроблення теорії функції 
держави зробили європейські теоретики права, а саме: 
Г. Єллінек, Л. Дюги, А. Сміт, К. Шмітт, Ф. Фукуяма й інші 
вчені ХХ та ХХI століть. 

Мета статті полягає в теоретико-правовому осмислен-
ні змісту понять «функції держави» й «завдання держави» 
для здійснення співвідносного зіставлення аналізованих 
категорій, виокремлення їх видових ознак, взаємозалеж-
них рис, сутності окремих елементів.

Виклад основного матеріалу. Тлумачний словник 
визначає категорію «завдання» як проблемну ситуацію 
з визначеною метою, яку необхідно досягти [1, с. 99]. 
У теорії права під завданням розуміється та діяльність, 
яку необхідно виконати, в тому числі долаючи відповідні 
перешкоди, що можуть виникнути. На відміну від функції, 
яка може здійснюватись постійно, завдання може бути 
вирішено. Сучасні дослідники теорії права А. Шевченко 
й А. Старостюк визначають завдання держави як засіб 
досягнення мети [12, с. 51].

Вирішення будь-яких завдань, безумовно, потребує 
відповідних знань, зусиль і політичної волі. Як складній 
теоретико-правовій категорії в завданнях держави мож-
на розгледіти такі елементи. По-перше, це обставини 
конкретної історичної ситуації, що можуть ставити нові 
завдання, змінювати старі, а також впливати на швид-
кість їх вирішення. По-друге, чітко визначена мета, яка є 
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необхідною передумовою для формування конкретних 
завдань. Досягнення означеної мети й буде відбувати-
ся через призму вирішення конкретних завдань держа-
ви. По-третє, суб’єктивність чи об’єктивність обставин, 
що пов’язані з особою-виконавцем конкретних завдань 
чи органом державної влади, особливостями їхньої ді-
яльності й, зрештою, фізичними властивостями та вну-
трішніми переконаннями, що можуть вплинути на якість 
виконання завдання [4, с. 77].

Послідовність виконання функцій залежить від чер-
говості завдань, що постають перед суспільством у його 
історичному розвитку. Завдання й цілі залежить від ре-
альних умов: потреб та інтересів населення, економіч-
них можливостей суспільства, морального ступеня роз-
витку індивідів, культурного рівня розвитку суспільства, 
професіоналізму та відповідальності державних служ-
бовців тощо [9, с. 101].

У різні періоди пріоритетне значення мають ті чи інші 
цілі й завдання держави, отже, й різні його функції. На 
одних етапах розвитку суспільства центр тяжкості пере-
носиться у сферу економіки, у діяльності держави клю-
чове його місце посідає економічна функція; в інших – 
до сфери політики, тоді підвищена увага приділяється 
реалізації функцій державної влади [8, с. 51].

За видовою характеристикою українські теоретики 
права розрізняють стратегічні й тактичні завдання. Так, 
на думку А.Є. Шевченка та А.В. Старостюка, «стратегічні 
завдання – це завдання-ідеали, які є кінцевим резуль-
татом розвитку держави, а тактичні завдання – завдан-
ня-засоби, що діють протягом певного історичного про-
міжку часу» [12, с. 51].

Своєю чергою, за сферою дії стратегічні завдання 
науковці поділяють на різні види. До першого зарахову-
ють політичні завдання, які безпосередньо відповідають 
за організацію та функціонування політико-правової сфе-
ри. До другого виду належать економічні завдання. Вони 
стосуються організації господарського життя країни, її 
економічного розвитку, зовнішньої та внутрішньої полі-
тики. До третього виду зараховано соціальні завдання. 
Останні є дуже важливими для держави, адже передба-
чають підтримку соціальних верств населення. До чет-
вертого виду варто зарахувати національні завдання. На 
нашу думку, вони є одними з найважливіших, адже поля-
гають у забезпеченні національних інтересів держави й 
недопущенні міжнаціональних конфліктів. Наступними є 
міжнародні завдання. Вони втілюються через міжнарод-
ний зв’язок держави з іншими країнами, політичний ста-
тус на міжнародній арені й реалізуються через міждер-
жавне співробітництво. До останніх належать ідеологічні 
завдання, котрі будують стратегію ідеологічних ціннос-
тей у державі. Вони також є стратегічними й важливими, 
адже подолання ідеологем і стереотипів подекуди є най-
складнішою справою під час виконання [12, с. 51].

Тактичні завдання, на думку вчених-теоретиків, та-
кож мають свої видові характеристики. Так, їх поділяють 
на деструктивні, конструктивні та стабілізуючі. Перші 
завдання спрямовані на усунення старого суспільства. 
Другі – відображають побудову нових суспільних відно-
син. Треті – передбачають збереження чинного держав-
ного ладу, сталого розвитку суспільства й балансу між 
окремими його верствами [12, с. 51].

Отже, завдання держави – це засіб досягнення її 
мети. Залежно від конкретних історичних обставин 
завдання можуть змінюватися, однак вони завжди є, 

адже без них держава не може ефективно функціонува-
ти та розвиватися.

Реалізація будь-яких державних завдань немож-
лива без визначення мети, тобто категорії «завдання 
держави» й «мета держави» нерозривно пов’язані між 
собою. Мета держави – це той бажаний результат, яко-
го вона прагне досягти. Для реалізації зазначеної мети 
держава повинна вирішити певні завдання. Так, побудо-
ва правової держави як кінцева мета вимагає реалізації 
низки завдань.

Аналіз вищенаведених понять щодо їх співвідношення 
свідчить, що ці категорії хоча і є взаємопов’язаними, але 
не тотожні. Так, авторський колектив енциклопедичного 
словника зауважує, що найбільш значне вчення про мету 
свого часу розвинув Аристотель, який тлумачив її як те, 
заради чого щось існує. Поширюючи уявлення про мету, 
характерну для людської діяльності, на природу, Арис-
тотель трактував мету як кінцеву причину буття – «causa 
finalis». Представники класичної німецької філософії, 
зокрема Кант, пов’язували мету зі сферою практичного 
розуму, вільної моральної діяльності людини. При цьому 
він розрізняв технічні цілі (стосуються вміння), прагма-
тичні цілі (стосуються блага, становлять зміст вчинків) і 
категоричний імператив (стосується загальнообов’язко-
вого принципу вчинків людини) [2, с. 661]. 

Мета являє собою один із елементів поведінки та 
свідомої діяльності людини, яка характеризує перед-
бачення в мисленні результату діяльності й шляхи його 
реалізації за допомогою певних засобів. Мета виступає 
як спосіб інтеграції різних дій людини в деяку послідов-
ність чи систему як одна з форм детермінації людської 
діяльності. Аналіз діяльності в аспекті цілеспрямовано-
сті передбачає виявлення невідповідності між уявленою 
життєвою ситуацією й метою; здійснення мети є проце-
сом подолання цієї невідповідності [11, с. 731]. 

Представники сучасної української науки наводять 
два підходи до визначення поняття «мета»: 1) перша 
частина термінів, утворених сполученням її з коренями 
інших слів, означає сферу буття або галузь теоретичних 
знань вищого рівня, масштабно ширшу від тієї, яка ви-
ражається другим словом; 2) те саме, що ціль, із наго-
лосом на чомусь позначеному, поміченому [10, с. 125]. 

З огляду на тематику статті, для нас найбільший інте-
рес становлять позиції учених-правознавців щодо визна-
чення сутності поняття «завдання» та його співвідношен-
ня з поняттям «мета». Так, В.О. Климов, досліджуючи 
особливості організаційно-правових засад діяльності 
спеціального органу з питань банкрутства, звертає увагу 
на те, що завдання – це мета, досягнення якої є бажа-
ним до відповідного моменту в межах періоду, на який 
розраховано управлінське рішення. Завдання, наголо-
шує вчений, указує на безпосередню мету організації, 
що піддається кількісній характеристиці. Завдання – це 
сукупність вимог для прийняття рішень у конкретній си-
туації [5, с. 99].

На думку В.І. Щербини, яку він відстоює, досліджую-
чи функції трудового права, завдання являє собою акти-
візовану, конкретизовану та сформовану перед кимось 
або чимось мету (ціль) [13, с. 57]. У процесі визначен-
ня особливостей соціально-правового механізму проти-
дії злочинності О.М. Литвинов цілком слушно відстоює 
позицію, згідно з якою завдання визначаються цілями, 
що випливають із них. Мета, наголошує вчений, формує 
конкретні завдання соціального суб’єкта в реалізації 
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його інтересів. Зміст поняття «завдання», що є правиль-
но теоретично розтлумаченим і практично сприйнятим, 
включає можливість з’ясування причин недосягнення 
мети. Це необхідно для того, щоб органи й посадовці, 
уповноважені суспільством (державою) здійснювати від-
повідну діяльність, орієнтувалися у відповідних процесах 
і процедурах, а в окремих випадках могли обґрунтовано 
відмовитися від реалізації певних повноважень. Зазна-
чене може відбутися в тому разі, якщо немає об’єктивної 
можливості погоджувати ідеальну модель майбутнього 
результату з реальною можливістю його досягнення або 
привернути для реалізації завдань необхідні та достатні 
засоби й ресурси [7, с. 34–35]. У дослідженні, що присвя-
чено неізоляційним запобіжним заходам у кримінально-
му процесі України, А.В. Захарко зазначає, що мета – це 
те, до чого прямують, що потрібно здійснити, інакше 
кажучи, результати, які очікуються, на досягнення яких 
спрямовані дії. А під завданням розуміють мету, досяг-
нення якої бажано до визначеного моменту часу. З огля-
ду на прийнятий у філософії розподіл мети на найближ-
чу й перспективну, можна сказати, що завдання – це 
найближча мета, а мета – це кінцеве завдання [3, с. 38]. 

О.Г. Комісаров дійшов висновку, що завдання – це 
цілі, досягнення яких бажане до певного (визначеного) 
моменту часу в межах періоду стратегічного плануван-
ня. До цього, наголошує вчений, варто додати, що цілі 
можуть бути недосяжними на конкретний (запланова-
ний) момент, але наближення до них за цей час має від-
буватися постійно. Проте завдання, на відміну від цілей, 
повинні бути здійсненними, хоча не завжди можна ви-
магати їх здійснення. Поряд із цим розглядається мета, 
яку ніколи не можна досягти, але до якої треба постійно 
наближатися, що отримала назву «ідеал» [6, с. 90]. 

Отже, аналіз вищенаведених позицій свідчить про те, 
що такі категорії, як «мета» й «завдання», дуже тісно 
взаємопов’язані, зумовлюють одна одну, а тому мета 
держави деталізується в конкретних завданнях. На під-
тримку зазначеного вище висновку наведемо декілька 
додаткових позицій щодо співвідношення понять «мета» 
й «завдання» в діяльності відповідних суб’єктів: 

– мета являє собою образ, інформаційну мо-
дель бажаного результату, а завдання – це похідна із 
закону об’єктивно існуюча форма реалізації правової 
компетенції, що реалізується суб’єктами, які наділе-
ні відповідними повноваженнями та здійснюють свою 
діяльність з метою досягнення окремого й загального 
правового результату; 

– цілі та завдання являють собою уявлення про на-
прями й очікувані результати управлінської діяльності, 
відмінність між якими полягає в ступені узагальнення 
результатів, що мають бути досягнуті в процесі управ-
лінської діяльності;

– мета – це певний задум, якого варто прагнути 
досягти; своєю чергою, завдання – це те, що потрібно 
виконати, розв’язати, це ті конкретні питання, які необ-
хідно вирішити, щоб досягти поставленої мети;

– мета – це бажаний і необхідний результат, якого 
треба досягти або який необхідно зберегти, а завдан-
ня – це засіб досягнення або те, що необхідно зробити 
для досягнення результату (в межах однієї мети може 
бути сформульовано декілька завдань); 

– мета – це задум, намір, те, чого необхідно досягти, 
а завдання – конкретна діяльність, спрямована на досяг-
нення поставленої мети. 

Висновки. Отже, під завданнями держави варто ро-
зуміти визначений на програмному або нормативно-пра-
вовому рівні комплекс дій, які реалізуються державою 
через досягнення конкретної мети. Завдання – це засіб 
досягнення мети. Її досягнення свідчить про виконання 
завдання, а функція держави – це комплекс діяльних за-
ходів, що мають виконуватися постійно.

Завдання держави цілком і повністю залежать від 
конкретних історичних обставин і політико-економічних 
умов. Залежно від їх зміни можуть мінятися не лише 
функції, а й завдання. Отже, завдання держави – це засіб 
досягнення її мети. Залежно від конкретних історичних 
обстави завдання можуть змінюватися, однак вони завж-
ди є, адже без них держава не може ефективно функці-
онувати й розвиватися.

Розуміння сутності і змісту завдань держави немож-
ливе без з’ясування визначення категорії «мета». Озна-
чені теоретико-правові одиниці нерозривно пов’язані між 
собою. Мета держави – це той бажаний результат, якого 
вона прагне досягти. Для реалізації зазначеної мети дер-
жава повинна вирішити певні завдання. Так, побудова 
правової держави як кінцева мета вимагає реалізації низ-
ки завдань. Отже, категорії «мета» й «завдання» дуже тіс-
но взаємопов’язані, зумовлюють одна одну, а тому мета 
держави деталізується в конкретних завданнях.

Отже, під категорією «завдання держави» ми розу-
міємо науково обґрунтований і нормативно визначений 
комплекс дій, які виконуються державою заради досяг-
нення відповідної мети.
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ПРОБЛЕМИ СПІВВІДНОШЕННЯ ПРАВОВОЇ ПОВЕДІНКИ 
ТА ПРАВОВОЇ СВІДОМОСТІ

Кравцова М. О.

У науковій статті досліджено сутність понять і взає-
мозв’язок правової поведінки та правосвідомості. Визначені 
компоненти правової поведінки, на які впливає правосвідо-
мість, а саме правова установка, ціннісні орієнтації особи-
стості, переконання, цілі, мотиви. Досліджена сутність 
понять «правосвідомість» і «правова поведінка». Проана-
лізовано проблеми співвідношення правової поведінки та 
правосвідомості на сучасному етапі розвитку суспільства.

Ключові слова: правосвідомість, правова поведінка, 
правове регулювання, правотворчість, правореалізація.

В научной статье исследована сущность понятий и вза-
имосвязь правового поведения и правосознания. Определены 
компоненты правового поведения, на которые влияет пра-
восознание, а именно правовая установка, ценностные ори-
ентации личности, убеждения, цели, мотивы. Исследована 
сущность понятий «правосознание» и «правовое поведе-
ние». Проанализированы проблемы соотношения правового 
поведения и правосознания на современном этапе развития 
общества.

Ключевые слова: правосознание, правовое поведение, 
правовое регулирование, правотворчество, правореализа-
ция.

In the scientific article the essence of concepts and the 
relationship between legal behavior and legal consciousness is 
investigated. Identified components of legal behavior, which are 
affected by legal consciousness, namely: legal setting, value ori-
entations of the person, beliefs, goals, motives.

The essence of the concepts of legal consciousness and legal 
behavior is explored. The problems of correlation of legal behav-
ior and legal consciousness at the present stage of development 
of society are analyzed.

It is also concluded that legal awareness has an active 
influence on the regulation of social and legal processes, pro-
motes effective interaction between citizens and social groups, 
strengthening the integrity of society and maintaining legal 
order in the state.

Health consciousness of society, respect for the law by citizens 
is the basis of a strong state, the effective functioning of polit-
ical and legal systems. The formation of installations and legal 
behavior directly affect the legal concepts of justice, rights and 
responsibilities of a person, therefore, through the regulation of 
legal personality behavior is an active role of legal consciousness.

Legal consciousness serves as a source of legal activity and an 
internal regulator of legally meaningful behavior or the mech-
anism of its implementation. Consciousness is one of the most 
important prerequisites and a necessary condition for the for-
mation of a person’s readiness for legally meaningful behavior, 
without which it is impossible to establish a civil society and the 
rule of law, the implementation of legal reform. The attitude 
of society to law enforcement affects legal psychology for every 
citizen, his perception of lawful and unlawful, permissible and 
unacceptable behavior. This implies the need for a comprehen-
sive study of legal consciousness as a source of legal behavior.

Key words: legal consciousness, legal behavior, legal regula-
tion, law-making, right-realization.

Постановка проблеми та її актуальність. Однією 
з найважливіших і фундаментальних проблем у теорії 
права є проблема формування правосвідомості та її 
впливу на правову поведінку. Актуальність цього питан-
ня пов’язана з тим, що право є продуктом діяльності 
людини, і його зміст і виконання залежить від людей, 
від їх свідомості.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Напри-
кінці XIX – на початку XX ст. дослідженням правосві-
домості займалися відомі представники філософської 
та політико-правової науки, з-поміж яких І.А. Ільїн, 
П.І. Новгородцев, Л.І. Петражицкий, М.В. Бердяев та 
ін. Упродовж 60-х – 80-х рр. минулого століття пробле-
матиці правосвідомості були присвячені праці Н.А. Бу-
рої, А.Б. Баймурзаєва, К.Т. Вельського, М.І. Козюбри, 
О.А. Лукашевої, Є.В. Назаренка, Г.С. Остроумова, 
Н.Я. Соколова, І.Ф. Покровського, Д.А. Потопейка, 
І.Ф. Рябка, І.Е. Фарбера, В.А. Щегорцева та ін. Їх праці 
присвячені дослідженню сутності та функцій правосві-
домості, співвідношенню правосвідомості та правової 
поведінки.

Метою статті є дослідження проблеми співвідно-
шення правосвідомості та правової поведінки.

Виклад основного матеріалу. Для створення пра-
вової держави та громадянського суспільства необхід-
но формувати суспільну свідомість, яка мала б повагу 
до права, юридичних принципів і понять. Правове регу-
лювання є специфічною системою нормативного впливу 
на суспільні відносини з метою їх упорядкування, що 
здійснюється шляхом визначення базових складників 
цих відносин за допомогою спеціальних юридичних 
засобів. Правове регулювання здійснюється шляхом 
впровадження правил і норм поведінки і формування 
правосвідомості громадян для подальшого забезпечен-
ня їх правової поведінки.

Дотримуючись закону, людина суб’єктивно може 
його і не знати, хоча об’єктивно ця поведінка є дотри-
манням закону. Регулюючу силу, тобто підпорядку-
вання поведінки певним правилам, тут відіграє, перш 
за все, правосвідомість, а також політична і моральна 
свідомість людей.

Оцінка результатів прийнятих рішень і здійснених 
дій у правовій сфері реалізується за допомогою пра-
восвідомості. Результатом проведеного оцінювання 
є визначення поведінки суб’єкта правовідносин пра-
вомірною або протиправною. Це дозволяє зробити 
висновки, що правова свідомість є складовою частиною 
правотворчої діяльності.

Правосвідомість – це одна з форм людської сві-
домості, явище ідеальне, яке неможливо побачити 
безпосередньо. Намагання усвідомити його конкретну 
роль у процесі правотворчості і правореалізації здавна 
привертає увагу представників вітчизняної науки.

Правосвідомість – відображення в свідомості лю-
дини норм поведінки, що регулюють відносини між 



3-2018
6363

Правова система: теорія і практика

людьми і суспільством. Воно формується під впливом 
життєвого досвіду, поведінки особистості в суспільстві, 
ідеології суспільства.

Для правосвідомості характерне усвідомлення 
необхідності встановлення певного порядку в суспіль-
стві шляхом відповідного регулювання суспільних від-
носин. Через усвідомлення загальнолюдських ціннос-
тей, соціальних інтересів визначаються і законодавчо 
закріплюються модель і загальнообов’язковий масштаб 
поведінки.

Щоб дослідити взаємозв’язок між правовою пове-
дінкою та правовою свідомістю, спочатку розглянемо 
визначення цих категорій.

Поняття правосвідомості випливає з поняття свідо-
мості.

З погляду психології свідомість розглядають як мож-
ливість мозку людини виконувати такі функції: усвідом-
лення явищ, абстрактне мислення, самосвідомість, 
емоції, волю, інтуїцію [5, c. 120].

Свідомість – це властивість людини, її усвідомлення 
як навколишнього середовища, так і самої себе, сво-
го ставлення до нього. Свідомість реалізується в різ-
них формах, найважливішою з яких є правосвідомість [ 
6, c. 56; 1, с. 116–119].

Щодо трактування поняття «правосвідомість», 
то науковці визначають її як:

– форму суспільної свідомості, відображення став-
лення правових суб’єктів до діючого права та правових 
явищ [11, с. 49];

– сукупність поглядів, понять, ідей, теорій, уявлень, 
почуттів людей стосовно ідеального та діючого права 
[13, c. 220; 7, с. 79–80];

– свідомість осіб, що так або інакше мають відно-
шення до об’єктивного юридичного права [1, с. 308;  
8, с. 149].

Проведений аналіз поглядів науковців на право-
свідомість показав, що не існує її єдиного загально-
прийнятого визначення, тому виділяються різні підходи 
до розуміння цього поняття.

Проаналізувавши думки вчених, сформулюємо по-
няття правової свідомості, у якому вона трактується 
як форма суспільної свідомості, що визначається сис-
темою когнітивних і вольових процесів щодо минуло-
го, чинного або ідеального права, та як діяльність, 
яка пов’язана з правом і є джерелом формування права.

Специфіка правосвідомості полягає у тому, що 
за допомогою певних вимог чи приписів, які потребу-
ють законодавчого закріплення, вона регулює пове-
дінку людей у суспільстві, тобто визначається у вимо-
зі встановлення певних загальнообов’язкових правил 
поведінки й окресленні меж цієї поведінки, в обґрун-
туванні потреби встановлення певного кола юридичних 
прав і обов’язків учасників суспільних відносин.

Правосвідомість здійснює функцію регулювання 
правової поведінки суб’єктів права.

У загальному сенсі правова поведінка – це юридично 
значуща поведінка суб’єктів права. Науковці вважають, 
що без правової поведінки не можуть відбуватися право-
відносини та реалізовуватися права і свободи громадян, 
тому що вона виступає як юридичний факт [1, с. 50].

Формування впевненості в необхідності дотримання 
закону на основі правових знань і позитивного ставлен-
ня до нього є основним способом вироблення правомір-
ної поведінки [2].

До поведінкових компонентів правосвідомості, які 
впливають на правову поведінку особистості, слід від-
нести правову установку, ціннісні орієнтації особисто-
сті, а також переконання, цілі, мотиви.

Під правової установкою розуміється стан готовно-
сті, схильності суб’єкта до певної правової активності 
в певній ситуації. Правова установка включає емоційні, 
раціональні та поведінкові компоненти і має складну 
структуру.

Ціннісні орієнтації становлять стійку систему уста-
новок, орієнтованих певним чином на соціальні цінно-
сті. Вони скеровують поведінку людей щодо цих ціннос-
тей у процесі їх складної взаємодії.

Спрямованість особистості формується з доміную-
чих установок, які характеризують змістовний бік цін-
нісних орієнтацій.

Правові переконання і звички у сфері правового 
регулювання є важливими компонентами правосвідо-
мості особистості. Вони розглядаються як результат 
пізнавально-емоційної активності особистості у сфе-
рі правового регулювання. Про високорозвинену пра-
восвідомість свідчить тільки наявність переконаності 
в справедливості закону, внутрішньої потреби неухиль-
но дотримуватися його велінь. Рівень правосвідомо-
сті визначається наявністю саме цих властивостей 
і якостей особистості, а не тільки розумінням цілей і 
призначення права, вимог конкретних норм.

Правові переконання – це внутрішньо сприйняті і 
засвоєні правові погляди, які породжують готовність 
до дії. На думку деяких дослідників, переконання 
не може не проявлятися в активній діяльності. Тому 
правові переконання (впевненість у доцільності і спра-
ведливості правових приписів, дотримання правопо-
рядку як цінності) служать одним із головних джерел 
правової активності громадянина. Правові переконання 
визначають загальну спрямованість практичної діяль-
ності громадян у сфері правового регулювання. Тому 
вони є одним із головних джерел правової активності.

Поведінкові цілі – це те, до чого прагнуть, що треба 
здійснити. Як безпосередній мотив у сфері правосві-
домості ціль спрямовує і регулює людську діяльність. 
Ціль діяльності неминуче з’являється тоді, коли потре-
ба породжує інтерес [3, с. 171].

Між потребами, інтересами і цілями, на думку 
І. Кона, знаходиться наступна ланка – мотиви людської 
діяльності.

Розглянемо підходи до визначення поняття «мотив»:
– у широкому сенсі – спонукальна причина, привід 

до якої-небудь дії, аргумент на користь чого-небудь;
– у психології – потреба, інстинкт, потяг;
– у кримінології – внутрішній стан особистості, який 

визначається її потребами і є спонуканням до активних 
дій для досягнення злочинної мети [10, с. 508].

Мотиви правомірної поведінки охоплюють величез-
ний діапазон поглядів, почуттів, починаючи від сві-
домості громадського обов’язку, відданості Батьків-
щині і закінчуючи звичкою до покори владі, страхом 
перед покаранням тощо.

Правосвідомість відіграє важливу роль і в проце-
сі правореалізації, в т. ч. для вирішення юридичних 
справ, прийняття правозастосовних актів.

Під час вирішення конкретної правової ситуації пра-
возастосовник повинен вибрати необхідну юридичну 
норму, співвіднести її з реальними фактами і, керуючись  
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диспозицією або санкцією (виходячи з реальних обста-
вин справи), прийняти рішення. У всіх цих діях право-
свідомість відіграє визначальну роль. Досліджуючи цю 
функцію правосвідомості, слід зазначити, що вона вико-
нує роль регулятора не тільки правової, а й поведінки, 
яка не має юридичного значення. Отже, коли йдеться 
про людину, яка нині не порушує норм кримінального 
права, то таку поведінку навряд чи можна назвати юри-
дично значимою. Дотримуючись закону, людина суб’єк-
тивно може його і не знати, хоча об’єктивно це пове-
дінка є дотриманням закону. Регулює підпорядкування 
поведінки певним правилам правосвідомість, а також 
політична і моральна свідомість людей.

Отже, можна зробити висновки, що правосвідомість 
здійснює активний вплив на регулювання суспільних і 
правових процесів, сприяє ефективній взаємодії грома-
дян і соціальних груп, зміцненню цілісності суспільства 
та підтриманню правового порядку в державі. Здорова 
правосвідомість суспільства, повага до закону громадя-
нами є основою міцної держави, ефективного функціо-
нування політичної та правової систем. На формування 
установок і правової поведінки впливають безпосередньо 
правові уявлення про справедливість, права й обов’язки 
людини, отже, через регулювання правової поведінки 
особистості виявляється активна роль правосвідомості.

Висновки. Правова свідомість служить джерелом 
правової активності та внутрішнім регулятором юридич-
но значущої поведінки або механізмом її здійснення. 
Правосвідомість – це необхідна умова для формування 
готовності особистості до юридично значущої поведін-
ки, без чого неможливе становлення громадянського 
суспільства і правової держави, реалізація правової 
реформи. Ставлення суспільства до дотримання зако-
нів впливає на правову психологію кожного громадяни-
на, на його уявлення про правомірне і неправомірне, 
допустиму і неприпустиму поведінку. Звідси випливає 
необхідність всебічного дослідження правосвідомості 
як джерела правової поведінки.
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ДЕРЖАВНО-РЕЛІГІЙНІ ПОГЛЯДИ НА ШЛЮБ 
У БОЛГАРІЇ ТА УКРАЇНІ

Белякова І. Ю.

Мета написання цієї статті – описати поняття 
«шлюб»; порівняти розуміння шлюбу у Болгарії та Україні з 
точки зору релігії та держави.

Встановлено, що в сучасному світі основні закони дер-
жави збігаються із Словом Божим, що чітко описується в 
цій науковій статті. Проте релігія жорсткіше відноситься 
до деяких питань, як-от до поняття «шлюб»: за законами 
обох країн розірвати сім’ю можна, а от у релігійному розу-
мінні «шлюб, який укладений на небесах, – вічний».

Ключові слова: державно-релігійні погляди на шлюб, 
шлюб, сім’я, Болгарія, Україна, Православна Церква, Кон-
ституція.

Цель написания данной статьи – описать понятие 
«брак»; сравнить понимание брака в Болгарии и Украине с 
точки зрения религии и государства.

Установлено, что в современном мире основные законы 
государства совпадают со Словом Божьим, что четко опи-
сывается в данной научной статье. Однако религия более 
жестко относится к некоторым вопросам, например к 
понятию «брак»: по законам обеих стран разорвать семью 
можно, а вот в религиозном смысле «брак, который заклю-
чен на небесах, – вечный». 

Ключевые слова: государственно-религиозные взгляды 
на брак, брак, семья, Болгария, Украина, Православная Цер-
ковь, Конституция.

Today, at the state level in most countries of the world 
marriage is perceived as a kind of contract, which is concluded 
between the three sides – a man, a woman and a state. A hard 
family that lives in legal marriage is the foundation of the state. 
The welfare of the state is related to the welfare of the family. 
Without a family institution a state can not exist.

Marriage – a voluntary union between a man and a woman, 
which is concluded in accordance with the established procedure 
with observance of the requirements of the law, is aimed at cre-
ating a family. Marriage generates mutual personal and property 
rights and duties of the spouses, which arise from the moment of 
state registration of real family creation. Marriage is concluded 
without specifying its term of action. Introduction to marriage 
involves the desire of the spouses to maintain marital relation-
ships throughout their lives. However, this does not mean the 
impossibility of termination of a marriage, for example, when 
changing the relationship between spouses in the negative side. 
Religious (church) marriage, that is marriage concluded from 
religious rites – in the church, mosques, synagogues, etc. – is not 
a marriage in legal sense and has no legal consequences. A reli-
gious marriage can be concluded before or after the state reg-
istration of the creation of a family in the civil registry authori-
ties, but not instead of such registration.

Unlike written legal laws, religious norms regulate marital 
relations with the help of morals, traditions and customs. Among 
them are the rules of courtship, marriage choice, pre-marital 
behavior, the upbringing of children, the division of power and 
responsibilities between spouses, etc. That is the religious per-
ception of the concept of “marriage” is wider than the general 
state. According to religious norms, marriage is a great blessing 
given by God, the purpose of marriage is marriage. And today, 
insisting on the need for a church marriage (“If the Lord does not 

build a house, the workers who build it work in vain” (Is. 126.1) 
[3]), the pastors of the Orthodox Church respect the civil mar-
riage – the state understanding of the concept of “marriage”, 
because understand that marriage is introduced in order to real-
ize the life of mutual love, that is to destroy individual isola-
tion, to expand the personality (“the life of one person in two 
hypostases”).

Most citizens in Bulgaria and Ukraine are Orthodox Chris-
tians. Both in Bulgaria and in Ukraine the Orthodox Church and 
religious organizations are separated from the state and it is not 
surprising that the views on marriage vary.

 The purpose of writing this article is to describe the concept 
of “marriage”; compare the understanding of marriage in Bul-
garia and Ukraine in terms of religion and the state.

The state and religious perception of marriage in Bulgaria 
and Ukraine are very similar, almost identical. The difference lies 
in the perception of this concept by society.

The church stands only for the legal marriage between a man 
and a woman, it must be indissoluble, and integrity, unity, loy-
alty and fecundity should manifest between the spouses in it.

It has been established that in the modern world the Basic 
Laws of the state coincide with the Word of God, which is clearly 
described in this scientific article. However, religion is more 
harsh on some issues, such as the concept of “marriage”: accord-
ing to the laws of both countries, it is possible to break a family, 
but in the religious sense “marriage that is concluded in heaven 
is eternal”.

A strong family living in legal marriage is the basis of the 
state. The welfare of the state is interconnected with the 
well-being of the family. Without the institution of the family, 
the state cannot exist.

Key words: state-religious views on marriage, marriage, 
family, Bulgaria, Ukraine, Orthodox Church, Constitution.

Виклад основного матеріалу. Кожна людина має 
право на певний вибір релігії. Він починається з її сім’ї, 
оскільки є батьки, які сповідують ту чи іншу віру. Вже з 
лона матері дитина готується вступати в релігійну спіль-
ноту. Очевидно, що з плином часу в неї формується пев-
ний світогляд. Тому в дорослому віці перед особою може 
постати вибір: залишитися зі своєю вірою чи обрати іншу. 
Тут важливо інше: щоб цим релігійним уподобанням лю-
дина відповідала протягом усього життя. 

Мудреці, вчені та простолюдини ставили за мету 
визначити основний зміст, ідею, яка закладена в серцеви-
ні подружнього життя. Сотні сторінок присвячені процесу 
укладання шлюбу, нормам поведінки подружжя та пора-
дам щодо тривалості шлюбу. «Питання про шлюб є одним 
з найважчих і заплутаних», – писав один із найбільш авто-
ритетних західних богословів блаженний Августин. Проте 
це питання залишається актуальним і нині, як і десятки, 
сотні років тому, оскільки людство не перестало ство-
рювати та ліквідовувати шлюби. Лише з часом змінюва-
лись форми, правила, основи подружнього життя та самі 
форми шлюбів. Важливу роль у цих змінах майже завжди  
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в більшості країн відігравала релігія. «У всіх країнах і 
в усі часи ми зустрічаємось із втручанням релігії в шлюб-
ні справи. У всі часи релігія брала участь в укладенні 
шлюбу», – пише Монтеск’є. Не погодитись із цим важко, 
проте варто зауважити, що не стільки релігія впливала 
на зміни інституту сім’ї, як взаємини світської влади та 
релігії, держави і церкви. Після розпаду Радянського Со-
юзу, в якому державною ідеологією був атеїзм, у сучасній 
Україні законодавчо забезпечено вільне віросповідання, 
на юридичних факультетах всебічно вивчається канонічне 
право. Тому вважаємо актуальним повернення до витоків 
саме християнського вчення про шлюб і сім’ю, основою 
якого є Біблія. Адже саме основи релігії були підґрунтям 
встановлення та закріплення юридичних норм укладен-
ня шлюбів. І, зрештою, побудова всього сімейного права 
як одного з найголовніших інститутів суспільства базу-
ється також на релігійно-духовних скрижалях. Канонічне 
визначення шлюбу тісно переплітається з визначеннями 
римських юристів. У «Номоканоні» Константинопольсько-
го патріарха Фотія (титул ХІІ, гл.13), у «Синтагмі» Матфія 
Властаря, в грецьких правових збірниках Візантії, зокре-
ма в «Прохіроні» Василя Македонянина (титул IV, гл.1), 
переклад якого склав 50-ту главу «Кормчої Книги», шлюб 
визначається словами римського юриста Модеста (ІІІ ст.), 
які внесені в Дигести Юстиніана: Nuptiae sunt conjunctio 
maris et foeminae, consortium omnis vitae, juris divini et 
humani communicatio (fr. 1. Deg. de ritu nupt. XXIII, 2).  
У руській Кормчій це визначення звучить так: «Брак есть 
мужеви и жене сочетание, сбытие во всей жизни, боже-
ственныя и человеческия правды общение» [3]. Автор 
грецького Номоканону зауважує, що воно «найкращим 
чином» визначає сутність подружнього союзу. Справ-
ді, в цьому визначенні вказані всі суттєві якості шлюбу 
як інституту, який має фундамент у самій природі лю-
дини. По-перше, вказаний природний або фізіологічний 
елемент шлюбу – відмінність статі («полу»), які встанов-
лені природою саме для їх єднання, без чого не зміг би 
продовжуватись людський рід. І це єднання у шлюбі рим-
ський юрист бачить як союз саме одного чоловіка й однієї 
жінки (maris et foeminae conjunctio). По-друге, у згада-
ному визначенні чітко вказане й етичне значення шлюбу, 
яке ґрунтується на повному та нерозривному взаємозв’яз-
ку всіх життєвих стосунків між подружжям (consortium 
omnis vitae) і, зокрема, у зв’язку релігії та права (juris 
divini et humani communicatio), що можливе лише за со-
юзу одного чоловіка та однієї жінки. Церква, взявши це 
визначення в свій Номоканон, умотивувала його нормами 
закону Божого і через це наділила його вищим христи-
янським змістом. Остання частина визначення шлюбу 
Модеста звучить: juris divini et humani communicatio, і 
вказує на необхідність взаємин, спілкування подружжя 
в релігії та праві. Перше з цих визначень взяте Модестом 
із древньої форми римського шлюбу, яка називалась 
confarreatio. У цій формі шлюб являв собою морально-ре-
лігійні зв’язки, які суттєво відрізнялись від усіх інших ци-
вільних відносин. Як juris divini communicatio шлюб зво-
дився до взаємин жінки в домашньому культі чоловіка, 
догляд за яким було обов’язком її як mater familias. Тому 
вона і називалась стосовно чоловіка як socia rei sacrae.  
У період Модеста ця форма шлюбу майже зникла і шлюб, 
укладений у вільній формі, тобто без переходу жінки під 
владу і в сім’ю чоловіка, не породжував між подружжям 
жодних правовідносин в їх sacra privata. Навіть спілку-
вання в публічному культі не було для них обов’язковим. 

Кожен із подружжя міг мати своїх богів або ж не мати 
жодних. Але церква, для якої шлюб був таїнством, тобто 
такою справою, яка звершувалась під дією благодаті Бо-
жої, звичайно, потребувала єднання подружжя в релігії. 
І якщо в церковному Номоканоні Модестове визначення 
шлюбу визначається як «найкраще», то це саме тому, що 
там «єднання в релігії» чітко зазначене як суттєва ознака 
подружнього союзу. Із зазначеного аналізу можна підсу-
мувати, що цьому союзу (договору) притаманні чотири 
елементи: природний, або фізичний (моногамний союз 
осіб різної статі), етичний, або моральний (спілкування 
у всіх життєвих взаєминах), юридичний та релігійний. Де-
тальніше зупинимось на двох останніх. Разом із укладен-
ням шлюбу виникає й багато нових правовідносин, тому 
він як необхідність має і юридичний бік. Через шлюб вста-
новлюються права та обов’язки між самим подружжям, 
між батьками і дітьми. Таким чином, шлюб має спільний 
характер з іншими юридичними відносинами, засновани-
ми на взаємно вираженій волі, тобто на договорі. Але 
за своїм предметом і метою він суттєво відрізняється від 
інших договорів, бо спрямований не на виконання певної 
роботи чи послуг, які мають матеріальну вартість або цін-
ність, а на пожиттєві стосунки, які хоч і встановлюються 
за взаємною згодою, але не мають терміну закінчення, 
ні інших умов, які б давали право на вільне розірвання 
цього договору. Релігійний, або сакраментальний зміст, 
який притаманний самій суті християнського шлюбу, 
залишається в ньому постійно, підтримуваний живою ві-
рою подружжя, їхнім життям у Христі, тобто в постійному 
спілкуванні з церквою – будівничою тайн Божих. Це є до-
гматичне християнське вчення про шлюб. Але без цього 
вчення ми не змогли б зрозуміти, чому християнський 
шлюб, зберігаючи в собі риси шлюбу дохристиянського, 
тобто єврейського і римського, водночас став предметом 
законодавства не тільки державного, а й церковного.

Нині на державному рівні більшості країн світу шлюб 
сприймається як своєрідний контракт, який укладається 
між трьома сторонами – чоловіком, жінкою та державою. 
Cильна сім’я, яка живе у законному шлюбі, є основою 
держави. Добробут держави пов’язаний з добробутом 
сім’ї. Без інституту сім’ї держава не може існувати. 

Шлюб – добровільний союз чоловіка і жінки, що укла-
дається в установленому порядку з дотриманням вимог 
закону, спрямований на створення сім’ї. Шлюб породжує 
взаємні особисті та майнові права і обов’язки подружжя, 
які виникають з моменту державної реєстрації створення 
сім’ї. Шлюб укладається без зазначення строку його дії. 
Вступ до шлюбу передбачає бажання подружжя на збере-
ження шлюбних відносин протягом усього життя. Однак це 
не означає неможливість припинення шлюбу, наприклад, 
у разі зміни взаємин між подружжям у негативний бік. 
Релігійний (церковний) шлюб, тобто шлюб, укладений 
за релігійними обрядами – у церкві, мечеті, синагозі та 
ін. – не є шлюбом в юридичному сенсі і не має правових 
наслідків. Релігійний шлюб можна укладати до або після 
державної реєстрації створення сім’ї в органах реєстрації 
актів цивільного стану, але не замість такої реєстрації.

На відміну від писаних юридичних законів, релігійні 
норми регулюють шлюбні відносини за допомогою мо-
ралі, традицій та звичаїв. До їх числа належать норми 
залицяння, шлюбного вибору, дошлюбної поведінки, 
виховання дітей, розподілу влади та обов’язків між 
подружжям тощо. Тобто релігійне сприйняття поняття 
«шлюб» ширше, ніж загальне державне. За релігійними 
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нормами шлюб – це велике благословення, яке дарова-
не Богом, ціль шлюбу – шлюб. І тому сьогодні наполяга-
ючи на необхідності церковного шлюбу («Если Господь 
не создает дома, напрасно трудятся строящие его»  
(Ис. 126.1.) [3]), пастирі Православної Церкви з повагою 
ставляться до цивільного шлюбу – державного розуміння 
поняття «шлюб», адже розуміють, що у шлюб вступають 
для того, щоб реалізувати життя взаємної любові, тобто 
зруйнувати індивідуальну ізольованість, розширити осо-
бистість («життя однієї особи в двох іпостасях»).

Більшість громадян у Болгарії та Україні – це саме 
православні християни. Як у Болгарії, так і в Україні Пра-
вославна Церква і релігійні організації відокремлені від 
держави, тому і не дивно, що погляди на шлюб різняться. 

Взявши до прикладу Основний Закон держави, 
на основі якого будується вся правова система порівню-
ваних країн, хочеться відзначити, що принципи шлюбу 
в церковному розумінні дещо схожі на принципи існуван-
ня сучасної держави:

1. Відповідно до першочергового Божого задуму 
чоловік і жінка мусили мати однакову владу і здійсню-
вати рівноправне правління («Усі люди є вільні і рівні 
у своїй гідності та правах» – ст. 21 Конституції України 
від 28.06.1996 року № 254к/96-ВР; «Всі люди народжу-
ються вільними і рівними по гідності та правах» – п. 1, 
ст. 6 Конституції Республіки Болгарія від 13.07.1991 року 
№ 56);

2. Відповідно до Божого задуму верховенство 
у шлюбі є обов’язком чоловіка («Президент України є 
Главою держави і виступає від її імені» – ст. 102 Консти-
туції України від 28.06.1996 року № 254к/96-ВР; «Прези-
дент є главою держави» – п. 1 ст. 92 Конституції Респу-
бліки Болгарія від 13.07.1991 року № 56);

3.  Верховенство – це не правління, верховен-
ство – це лідерство («Президент України є гарантом 
державного суверенітету, територіальної цілісності 
України, додержання Конституції України, прав і свобод 
людини і громадянина» – ст. 102 Конституції України від 
28.06.1996 року № 254к/96-ВР; «Президент є Верховним 
головнокомандувачем Збройних сил Республіки Болга-
рії» – п. 1 ст. 100, «Збройні сили гарантують суверенітет, 
безпеку і незалежність країни і захищають її територі-
альну цілісність» – ст. 9 Конституції Республіки Болгарія 
від 13.07.1991 року № 56);

4. Шлюб «за межами саду» – це шлюб взаємних 
звинувачень, безвідповідальних вчинків і невиконання 
чоловіком своїх обов’язків голови сім’ї («Президентом 
України може бути обраний громадянин України» – ст. 
103 Конституції України від 28.06.1996 року № 254к/96-
ВР; «Президентом може бути обраний болгарський гро-
мадянин» – п. 2 ст. 93 Конституції Республіки Болгарія 
від 13.07.1991 року № 56);

5. Чоловік веде сім’ю не як тиран і диктатор, а як 
голова: з любов’ю, благодаттю, мудрістю і знаннями 
під керівництвом Христа («Президент України є гаран-
том … прав і свобод людини і громадянина» – ст. 102, 
«Україна є суверенна і незалежна, демократична, соці-
альна, правова держава» – ст. 1 Конституції України від 
28.06.1996 року № 254к/96-ВР; «Президент… уособлює 
єдність нації…» – ст. 92, п. 2, «Республіка Болгарія га-
рантує життя, гідність і права особистості і створює 
умови для вільного розвитку людини і громадянського 
суспільства» – ст. 4 Конституції Республіки Болгарія від 
13.07.1991 року № 56) [1; 2].

Незважаючи на схожість наведених вище державних 
та релігійних принципів, різниця у сприйнятті шлюбу ві-
руючими та невіруючими людьми все ж залишається і 
найкраще вона прослідковується на прикладі двох цер-
ковних інститутів, які мають місце у церковному праві 
України та Болгарії – це шлюб і чернецтво. На перший 
погляд, шлюб і чернецтво різняться за своїм значенням, 
але насправді, це наче дві сторони однієї медалі. 

У шлюбі возз’єднання двох осіб видне для оточую-
чих: двоє поєднуються однією долею, щоб пройти все 
життя пліч-о-пліч. У чернецтві людина відходить від осо-
бистої близькості, яка є радістю і наповнює шлюб, наче 
в передчутті того часу, коли Бог переможе, коли пере-
може все, що є найкращого в людині. Чернець відмов-
ляється від близькості, але він не відмовляється від лю-
бові: по-перше, від любові до Бога, по-друге, від любові 
до людини. 

Тобто і в чернецтві, і в шлюбі корінь всього – любов, 
любов до світу, у якому ми живемо, в розумінні його 
трагедії, а разом із тим (і це дає відбиток, можливо, 
більш яскраво, в шлюбі) в радості про те, що в цьому 
наповненому трагедії світі є любов, є єднання, є дружба, 
є такі людські відносини, які роблять його не пеклом, 
а можливим раєм. 

Отже, підбиваючи підсумки, можна відзначити, що 
державне та релігійне сприйняття шлюбу у Болгарії та 
Україні схожі, якщо не сказати ідентичні. Різниця полягає 
у сприйнятті цього поняття суспільством. Проте, незважа-
ючи на різницю у поглядах на шлюб у суспільстві, віруючі і 
не віруючі нині переймаються нестійкістю шлюбу і горем, 
яке ця нестійкість приносить і подружжю, і дітям. 

Адже нині більшість дивиться на шлюб із суто загаль-
нодержавної точки зору, вважаючи його чимось статич-
ним. У такому разі сім’я перетворюється ні на що інше 
як на частину загальнодержавного апарату, який накла-
дає на неї великий тягар, і цей тягар деколи виявляється 
непосильним. Натомість шлюб для християн не є чимось 
статичним: за їхньою думкою, шлюб – це динамічне яви-
ще, будівництво, вся його сила – в русі, цілеспрямовано-
сті і в його вселюдському значенні [4].

Тобто можна лише сподіватися, що громадяни Украї-
ни та Болгарії перейдуть на вищий рівень сприйняття та-
кого важливого соціального явища, як шлюб, і це стане 
основою позитивних суспільних змін. 
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ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРИНЦИП ПОВАГИ ДО ПРИВАТНОГО ЖИТТЯ 
В КОНТЕКСТІ ЗАХИСТУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ ОСОБИ
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Робота присвячена дослідженню міжнародно-право-
вого регулювання охорони та захисту персональних даних. 
Зокрема, детально вивчена правова база, присвячена без-
пеці інформації про громадян у країнах Європейського Союзу. 
Це розглядається як один із висхідних елементів захисту 
прав людини, зокрема права на приватність. Проаналізо-
вано зміст основних Директив Європейського Союзу із цього 
питання, їх позитивні й негативні чинники. На цій основі 
надано конкретні рекомендації для подальшого розвитку 
українського законодавства в цій царині, яке нині перебуває 
в занедбаному стані.

Ключові слова: персональні дані, захист інформації про 
особу в Європейському Союзі.

Работа посвящена исследованию международно-право-
вого регулирования охраны и защиты персональных данных. 
В частности, подробно изучена правовая база, посвященная 
безопасности информации о гражданах в странах Европей-
ского Союза. Это рассматривается как один из главных 
элементов защиты прав человека, в частности права на 
приватность. Проанализированы содержание основных 
директив Европейского Союза по данному вопросу, их поло-
жительные и отрицательные элементы. На этой основе 
предоставлены конкретные рекомендации для дальней-
шего развития украинского законодательства в этой обла-
сти, которое сейчас находится в запущенном состоянии.

Ключевые слова: персональные данные, защита инфор-
мации о лице в Европейском Союзе.

The work is devoted to the study of international legal regu-
lation of protection and protection of personal data. In particu-
lar, the legal framework devoted to the security of information 
about citizens in the countries of the European Union has been 
thoroughly studied. This is seen as one of the upward elements 
of the protection of human rights, in particular, the right to pri-
vacy.

It has been established that the general principle of the 
adoption by the European Union of regulatory and administra-
tive acts in the field of personal data protection as an element 
of the human right to publicity is person-centrism, that is, the 
focus of any organizational or technical actions on serving human 
needs. A person must be the highest value for all state activi-
ties. His rights and freedoms should not be questioned, much less 
endangered. Following these principles, the relevant acts were 
adopted, binding on the members of the European Union.

The work analyzes in detail the general European legal 
approaches to the principle of processing personal data. Accord-
ing to the basic regulations of the relevant acts, personal data 
can be processed only on condition that the data subject explic-
itly gave his consent to this. In other cases, processing is possible 
only to fulfill a contract to which the data subject is party, or 
to take action at the request of the data subject before signing 
the contract, when processing is necessary to comply with the 
legal obligation that the controller is connected to, processing 
is necessary to protect the vital interests of the data subject. 
processing is necessary to complete an assignment carried out in 
the public interest, or in the exercise of official authority with 

which the controller or third party is vested Data is provided, 
processing is necessary for purposes of legitimate interests pur-
sued by the controller or a third party or parties for whom data 
are provided, unless the interests of the basic rights and free-
doms of the data subject that require protection prevail over 
such interests.

The content of the main EU directives on this issue, their 
positive and negative elements is analyzed. On this basis, spe-
cific recommendations have been provided for the further devel-
opment of Ukrainian legislation in this field, which is now in a 
state of neglect.

Key words: personal data, protection of information about 
a person in the EU.

Постановка проблеми та її актуальність. Потре-
ба в нормативному закріпленні правових механізмів, 
які опосередковують порядок збирання, використання 
даних про особу, є досить нагальною. У світі цьому пи-
танню приділяється неабияка увага, адже інформаційна 
безпека особи визнається однією з головних цінностей 
прав людини [1]. Охороні персональних даних присвя-
чено низку міжнародно-правових актів. Достатньо зга-
дати Конвенцію про захист фізичних осіб при автомати-
зованій обробці персональних даних [2]. Ця Конвенція 
заклала основу для формування уніфікованої роботи 
щодо обробки та захисту особистої інформації. Вона, 
зокрема, постулює персональні дані як інформацію, 
що стосується конкретного суб’єкта, котрий іденти-
фікований або може бути ідентифікованим (суб’єк-
та даних). У Конвенції також сформульовано ключові 
принципи обробки персональних даних, права особи у 
зв’язку з їх обробкою, базові норми щодо транскордон-
ної передачі даних. Передбачені також основні засади 
міждержавної співпраці в цій сфері, які повинні базу-
ватися на принципі субсидіарності, що передбачає об-
робку індивідуальної інформації про фізичну особу на 
базі національного законодавства, яке регулює рівень 
можливих ризиків утрати або витоку інформації. Водно-
час указується на необхідність зближення законодавств 
у сфері захисту персональних даних. Однак то не має 
бути причиною зниження рівня безпеки, а, навпаки, 
слугувати підвищенню якості послуг захисту персональ-
ної інформації.

Не оминуло це питання й внутрішнє законодавство 
більшості цивілізованих країн. Стали з’являтися вну-
трішньодержавні галузеві закони з визначення право-
вого становища персональних даних, а також порядку 
й умов їх обробки. Скажімо, захист та охорона пер-
сональних даних особи регулюються національними 
законами Великої Британії, Німеччини, Канади, Фінлян-
дії, Нідерландів, Франції, Угорщини. До цього процесу 
принаймні на нормотворчому рівні долучилася й Укра-
їна, прийнявши спеціальний Закон «Про захист персо-
нальних даних» [3]. 

Особлива увага інформаційній безпеці громадян при-
діляється в країнах Європейського Союзу (далі – ЄС). 
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Це розглядається як один із висхідних елементів захи-
сту прав людини. Скажімо, у ст. 8 Хартії основних прав 
Європейського Союзу вказується, що кожна людина має 
право на охорону відомостей особистого характеру. Ці 
відомості повинні використовуватися відповідно до вста-
новлених правил у певних цілях і на підставі дозволу 
заінтересованої особи або на інших правомірних підста-
вах, передбачених законом. Кожна людина має право 
на доступ до зібраних про неї відомостей і домагання 
внесення в них виправлення [4]. Отже, право на приват-
ність інформаційного обміну оцінюється як одне з 
основних у сенсі стрімкого розвитку інформаційних тех-
нологій та інформаційного суспільства в Європі. Варто 
зазначити, що ця спільнота виробила стабільні й усталені 
механізми регулювання обороту даних про особу на рів-
ні спільних умов поведінки всіх країн-учасників, тому 
національне законодавство лише конкретизує загальні 
правила. Варто, наприклад, згадати, що понад 20 років 
діяльність з обігу та захисту персональних даних ре-
гулювалася спеціальним документом у цій сфері – Ди-
рективою 95/46/ЄС («Загальні положення про захист 
даних») [5]. Наприклад, ст. 1 Директиви вимагає від дер-
жав-учасників захищати фундаментальні права і свободи 
фізичних осіб, особливо їхнє право на таємність щодо 
автоматизовано оброблюваних персональних даних. При 
цьому вказаний документ поширюється як на випадки, 
коли обробка персональних даних є автоматизованою, 
так і на ті, коли оброблені дані розміщуються чи при-
значені для розміщення в картотеках, структурованих 
за визначеними критеріями, що стосуються фізичних 
осіб, отже, щоб забезпечити легкий доступ до відповід-
них персональних даних (ст. 15). 

Дуже важливим є загальний підхід Директиви 
до принципу обробки персональних даних. Згідно з 
приписом ст. 7 цього акта, персональні дані можуть 
оброблятися тільки за умови, що суб’єкт даних недвоз-
начно дав свою згоду на це. В інших випадках обробка 
можлива лише на виконання контракту, стороною якого 
є суб’єкт даних, чи для вживання заходів на прохання 
суб’єкта даних до підписання контракту, коли оброб-
ка необхідна для дотримання правового зобов’язання, 
яким зв’язаний контролер, обробка необхідна для захи-
сту життєво важливих інтересів суб’єкта даних, оброб-
ка необхідна для виконання завдання, здійснюваного 
в суспільних інтересах, чи під час виконання офіційних 
повноважень, якими наділений контролер або третя 
сторона, якій надаються дані, обробка необхідна в ці-
лях законних інтересів, переслідуваних контролером 
чи третьою стороною або сторонами, для яких нада-
ються дані, крім випадків, коли над такими інтересами 
переважають інтереси основних прав і свобод суб’єкта 
даних, що вимагають захисту.

Навіть попри те що вказана Директива формально 
скасована з 25 травня 2018 року, Рада Європейського 
Союзу, Європейський Парламент указують, що всі її по-
ложення залишаються чинними до їх заміни чи зміни. Як 
бачимо, в Європі кардинально займаються регулюванням 
охорони приватності особи, зокрема в царині обігу її пер-
сональних даних, чого, як не прикро, не можна сказа-
ти про нашу державу. Тому дуже важливим і нагально 
необхідним є цей досвід, аби адаптувати його до україн-
ських нормативних і правозастосовних кондицій.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У літе-
ратурі питанням охорони та захисту права особи на 

приватність у сенсі належної обробки персональних 
даних присвятили праці такі вчені, як М. Гуцалюк, 
А. Пазюк, В. Головченко, М. де Сальвіа, Б. Кормич, 
Л. Чернявський, В. Цимбалюк, М. Швець, Р. Чанишев, 
А. Чернобай, П. Макушев, О. Оніщенко, І. Сенюта, 
М. Швець та інші. Однак указані публікації переважно 
висвітлюють проблематику практичної реалізації права 
на приватність у світлі конкретних рішень Європейсько-
го суду з прав людини. Разом із тим питання потребує 
теоретичного осмислення та концептуального вирі-
шення, позаяк європейські нормативні напрацювання є 
значною мірою взірцем для подальшого розвитку націо-
нальної законодавчої доктрини. 

Отже, метою статті є аналіз європейських підходів 
до запровадження регулятивних механізмів захисту 
даних і напрацювання певних рекомендацій щодо їх 
адаптації на українському правовому полі.

Виклад основного матеріалу. Окрім базової Дирек-
тиви 1995 року, про яку вже вказувалося, євроспільно-
та виробила й ефективно застосовує низку спеціаль-
них актів, що опосередковують конкретні відносини 
в досліджуваній царині. При цьому загальним прин-
ципом їх прийняття є персоноцентризм, тобто спрямо-
ваність будь-яких організаційних чи технічних вчинків 
на обслуговування потреб людини. Людина має бути 
найвищою цінністю для будь-якої діяльності держави. 
Її права та свободи не повинні ставитися під сумнів, 
тим більше, під загрозу. З дотриманням указаних засад 
прийнято відповідні акти, обов’язкові для членів ЄС. 
Скажімо, 15 грудня 1997 року Європейський Парламент 
ухвалив Директиву № 97/66/EC про порядок обробки 
персональних даних і захисту приватності в телеко-
мунікаційному секторі [6]. Ця Директива зобов’язує 
країни ЄС належним чином урегулювати приватність 
інформаційних потоків у сфері публічних телекомуніка-
ційних мереж і публічно доступних телекомунікаційних 
послуг. Має бути забезпечена приватність операційних 
даних (transactional data), тобто інформації, яка збира-
ється операторами під час надання телекомунікаційних 
послуг. У статті 6 цього документа, зокрема, вказуєть-
ся, що дані щодо потоку обміну, які стосуються абонен-
тів і користувачів і які обробляються для встановлення 
дзвінка і зберігаються оператором телекомунікаційної 
мережі загального користування чи постачальником 
загальнодоступної телекомунікаційної послуги, повинні 
стиратися чи перетворюватися на анонімні після завер-
шення дзвінка. Обробка даних щодо потоку обміну й 
рахунків має обмежуватися особами, які діють у рам-
ках повноважень операторів телекомунікаційних мереж 
загального користування чи постачальників загально-
доступних телекомунікаційних послуг, що займаються 
виставлянням рахунків чи управлінням потоками об-
міну, запитами клієнтів, виявленням обману та збутом 
власних телекомунікаційних послуг постачальника, і ця 
обробка не повинна виходити за межі того, що необхід-
но для цілей такої діяльності.

У подальшому цей акт замінений Директивою  
№ 2002/58/ЄС Європейського Парламенту і Ради ЄС 
стосовно обробки персональних даних і захисту права 
на недоторканність особистого життя у сфері електро-
нних засобів зв’язку [7]. Вона забезпечила уніфікова-
ний рівень захисту персональних даних та інформації 
про приватне життя користувачів загальнодоступних 
послуг електронного зв’язку незалежно від технологій, 
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що використовуються. Так, у ст. 4 цього документа вка-
зується, що провайдер загальнодоступних послуг елек-
тронного зв’язку повинен зробити необхідні технічні й 
організаційні заходи для забезпечення безпеки послуг, 
які надаються, за необхідності спільно з провайдером 
мережі зв’язку загального доступу, якщо це стосується 
питання безпеки мережі. З огляду на рівень розвитку 
технологій і вартість їх упровадження, така політика 
має гарантувати рівень безпеки, відповідний наявним 
загрозам. При цьому належні заходи мають щонаймен-
ше гарантувати, що доступ до персональних даних може 
бути надано тільки уповноваженому персоналу в дозво-
лених законом цілях, захищати персональні дані, збе-
режені або передані, від випадкового чи незаконного 
знищення, випадкової втрати або зміни, несанкціонова-
ного чи незаконного зберігання, обробки, доступу або 
розкриття й гарантувати введення політики безпеки 
щодо обробки персональних даних.

Держави-члени ЄС повинні гарантувати, що збері-
гання інформації або отримання доступу до інформа-
ції, вже збереженої на термінальному обладнанні або-
нента або користувача, допускається тільки за умови, 
що зацікавлений абонент або користувач дали свою 
згоду, будучи забезпеченими точною й повною інфор-
мацією, відповідно до Директиви 95/46/ЄС, крім ін-
шого, про цілі обробки інформації. Цей пункт не має 
перешкоджати будь-якому технічному зберіганню або 
доступу до інформації з єдиною метою здійснення 
передачі повідомлення по мережі електронного зв’язку 
або в разі необхідності надання провайдером послуги 
інформаційного суспільства відповідних послуг за явно 
вираженим запитом абонента або користувача (ст. 5 
Директиви).

Черговим європейським регулювальним актом у цій 
сфері є Директива про юридичний захист баз даних від 
11 березня 1996 року № 96/9 [8]. Річ у тім, що бази даних 
як носії інформації в тому числі й про особу недостатньо 
охоронялися національними законодавствами, а прин-
ципи чинної охорони значно різнилися, що мало прямий 
негативний вплив як на функціонування внутрішнього 
ринку щодо баз даних, так і, зокрема, на свободу фі-
зичних і юридичних осіб щодо використання онлайно-
вих баз даних для товарів і послуг на основі гармонізо-
ваних правових положень. Це спонукало ЄС розробити 
уніфіковані правила поведінки в цій сфері. Указаний 
документ поширив правовий режим захисту персональ-
ної інформації, що автоматично обробляється, на дані, 
які збираються й обробляються вручну (ст. 1).

7 березня 2002 року прийняті Рамкова Директива 
2002/20/ЄС Європейського Парламенту й Ради про доз-
віл для мереж і послуг електронних засобів зв’язку 
[9] і Директива 2002/22/ЄС про універсальну послугу 
і права користувачів стосовно мереж і послуг електро-
нного зв’язку [10]. У пунктах 7 і 8 Додатку до першо-
го із цих актів і в ст. 7 другого наголошено, що захист 
особистих даних і приватності, що стосується елек-
тронно-комунікаційного сектора, здійснюється відпо-
відно до Директиви 2002/58/ЄC, а також указано на 
особливості захисту прав споживачів, які стосуються 
електронно-комунікаційного сектора, та умови доступ-
ності для користувачів з фізичними вадами. У порядку 
перегляду й коригування правових рамок ЄС для елек-
тронних комунікаційних мереж і послуг 25 листопада 
2009 року прийнята Директива 2009/136/ЄК Європей-

ського Парламенту й Ради [11], якою конкретизовано 
необхідні заходи країн-учасників для гарантування ін-
формаційної безпеки людини під час здійснення кому-
нікацій в електронних засобах зв’язку. Зокрема, в п. 26 
цього акта зазначається, що в інтересах громадськості 
є отримання інформації щодо порушень авторського 
права, іншого незаконного використання та розповсю-
дження шкідливого контенту, а також надано рекомен-
дації й засоби захисту від ризику персональній безпеці, 
що може, наприклад, виникнути в результаті розкриття 
персональних даних за певних обставин, так само як і 
ризик приватності й персональних даних, доступність 
простого у використанні та конфігуруванні програмного 
забезпечення або опцій програмного забезпечення, які 
дають змогу захистити дітей та уразливих осіб.

Споживачів потрібно повідомити про їхні права щодо 
використання їхньої персональної інформації в довідни-
ках користувачів і, зокрема, про цілі таких довідників, 
так само як і про право безкоштовно не бути включеним 
до загальнодоступного довідника користувачів. Корис-
тувачі повинні бути проінформовані про системи, які 
дають можливість включати інформацію в базу даних 
довідника без надання такої інформації користува-
чам довідкової служби (п. 33 Директиви). Наголошено 
на необхідності обробки даних трафіку провайдерами 
технологій і служб безпеки, які діють як контролер 
даних, в обсязі, суворо необхідному з метою забезпе-
чення мережевої та інформаційної безпеки, тобто ме-
режа має бути здатною протистояти на належному рівні 
випадковим подіям, незаконним чи злочинним діям, які 
становлять загрозу доступності, істинності, цілісності 
й конфіденційності накопичених чи переданих даних, 
безпеці пов’язаних послуг, що надаються чи доступні 
за допомогою цих мереж і систем. Має бути гаранто-
вано, щоб споживачі та користувачі могли дозволити 
необхідний рівень захисту секретності й персональних 
даних, незалежно від технології, яка використовува-
лась для надання окремої послуги (п. п. 53, 54 Дирек-
тиви). 

Провайдер загальнодоступних електронних комуні-
каційних послуг має вжити відповідні технічні та орга-
нізаційні заходи, щоб гарантувати безпеку своїх послуг. 
Вони повинні гарантувати, що до персональних даних 
отримати доступ може лише авторизований персонал 
для законних цілей і що накопичені чи передані пер-
сональні дані, так як і мережа чи послуги, захищені. 
Крім того, повинна бути встановлена політика безпе-
ки щодо обробки персональних даних, щоб визначати 
слабкі місця в системі, регулярно мають проводитись 
контрольні та профілактичні, корегувальні й пом’як-
шувальні дії. Компетентні національні органи мають 
відстоювати інтереси громадян, між іншим, сприяючи 
забезпеченню високого рівня захисту персональних 
даних і секретності. Із цією метою компетентні на-
ціональні органи повинні мати необхідні засоби для 
виконання своїх обов’язків, включаючи повні та надій-
ні дані про інциденти порушення безпеки щодо персо-
нальних даних фізичних осіб. Вони мають контролюва-
ти вжиті заходи й розповсюджувати найкращу практику 
серед провайдерів загальнодоступних електронних ко-
мунікаційних послуг. Провайдери повинні підтримувати 
список порушень персональних даних для подальшого 
аналізу та оцінювання компетентними національними 
органами. Контролери даних мусять приймати відпо-
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відні технічні й організаційні дії щодо захисту проти, 
наприклад, утрати даних. Вони повинні невідкладно 
повідомляти компетентним органам і зацікавленим 
фізичним особам, якщо до персональних даних здійс-
нено несанкціонований доступ. Повідомлення про по-
рушення правил безпеки відображає загальний інтерес 
громадян стосовно того, щоб бути проінформованими 
про порушення безпеки, що може призвести до втра-
ти їхніх персональних даних чи навіть поставити їх під 
загрозу, а також про доступні чи рекомендовані засте-
режні заходи, які вони можуть ужити, щоб мінімізувати 
можливі економічні втрати чи соціальну шкоду внаслі-
док таких порушень (п. п. 57–59, 61 Директиви). 

Однак варто зазначити, що нормотворча практика 
ЄС не завжди є плідною, трапляються випадки при-
йняття недієвих правових актів у досліджуваній царині. 
Наприклад, 15 березня 2006 року прийнята Директива 
2006/24/EC68, яка повністю присвячена зберіганню 
персональних даних особи [12]. За правилами цього 
документа, мало забезпечуватися зберігання провай-
дерами загальнодоступних послуг електронного зв’яз-
ку або мереж громадських зв’язків даних, які збирали-
ся для ідентифікації користувачів послуг, визначення 
дати, часу і тривалості повідомлень, визначення міс-
ця розташування обладнання мобільного зв’язку, 
ідентифікації комунікаційного обладнання. Указані 
дані повинні зберігатися не менше ніж 6 місяців, але 
не більше ніж 2 роки. Власне, метою цього документа 
було забезпечення збереження даних про осіб, які мо-
жуть бути так чи інакше залучені до серйозних злочи-
нів, або суб’єктів, котрі могли б сприяти запобіганню 
серйозним злочинам чи виявленню серйозних злочинів. 
На виконання цього акта окремі його положення імпле-
ментовані до національних законодавств багатьох кра-
їн. Проте таке законодавство викликало несприйняття, 
і в деяких державах воно офіційно визнано неконсти-
туційним. Зрештою, рішенням Європейського суду від 
8 квітня 2014 року вказана Директива визнана недійс-
ною на території ЄС [13]. Як указано в рішенні Суду  
(п. 60), зазначений акт не встановлює якихось об’єктив-
них критеріїв, що дають змогу визначити межі досту-
пу компетентних національних органів до збережених 
даних з їх подальшим використанням з метою запобігання 
злочинам, виявлення або кримінального переслідування 
злочинів, які в силу ступеня своєї суспільної небезпеки 
можуть уважатися досить серйозними, щоб виправдати 
таке втручання в право на повагу до приватного й сімей-
ного життя й у право на захист персональних даних. 

Крім того, як відзначив Суд, Директива 2006/24 
не містить основних і процесуальних умов, що стосу-
ються доступу компетентних національних органів 
до даних і подальшого їх використання. Стаття 4 Ди-
рективи, яка регулює доступ цих органів до збереже-
них даних, прямо не передбачає, що доступ і подальше 
використання даних має суворо обмежуватися метою 
запобігання точно визначеним тяжким злочинам і вияв-
лення точно визначених тяжких злочинів або проведен-
ня кримінального переслідування, пов’язаного із цим. 
Вона лише передбачає, що кожна держава-член має 
визначити процедури, яких потрібно дотримуватися, й 
умови, що мають бути виконані для отримання доступу 
до збережених даних відповідно до вимог необхідності 
й пропорційності (п. 61 рішення). Отже, Суд констату-
вав особливо серйозне втручання в основні права люди-

ни на повагу до приватного й сімейного життя та в пра-
во на захист персональних даних без того, щоб таке 
втручання не було суворо обмежене положеннями, які 
гарантують, що воно можливе тільки тоді, коли це дійс-
но необхідно (п. 65 рішення).

Але, за великим рахунком, у євроспільноті набагато 
більше позитивних напрацювань у галузі охорони пер-
сональних даних, бо цьому питанню приділяється зна-
чна увага. Можемо навести такий офіційний документ, 
як регламент Європейського Парламенту й Ради від 
18 грудня 2000 року № 45/2001 стосовно захисту осіб з 
погляду обробки персональних даних установами й орга-
нами Спільноти й вільного руху таких даних [14]. У цьо-
му акті запроваджується новий незалежний контрольний 
орган – Європейський інспектор із захисту персональних 
даних Ця особа відповідає за забезпечення того, що фун-
даментальні права та свободи фізичних осіб, поміж іншо-
го їхнє право на приватність, поважаються установами й 
органами Спільноти. Європейський інспектор із захисту 
даних відповідає за моніторинг і забезпечення реалі-
зації положень цього Регламенту та інших актів Спіль-
ноти, які стосуються захисту фундаментальних прав і 
свобод фізичних осіб стосовно обробки персональних 
даних установами або органами, й надає рекоменда-
ції установам та органам Спільноти й суб’єктам даних 
із питань, які стосуються обробки персональних даних  
(ст. 41). Із цією метою інспектор наділений повноважен-
нями попереджувати або застерігати контролера; розпо-
ряджатися про виправлення, блокування, знищення або 
стирання всіх даних, коли вони були оброблені з пору-
шенням положень, що регулюють обробку персональних 
даних, і повідомляти про такі дії третім сторонам, яким 
ці дані були відкриті; накладати тимчасову або постійну 
заборону на обробку даних (ст. 47). 

У частині 1 ст. 22 Закону України «Про захист персо-
нальних даних» у первинній редакції також було перед-
бачено адміністративний і парламентський контроль 
за додержанням законодавства про захист персональ-
них даних. Для цього, зокрема, мав бути створений 
спеціальний уповноважений державний орган з питань 
захисту персональних даних. До його повноважень на-
лежало здійснення державної політики у сфері захисту 
персональних даних, він мав досить широку компетен-
цію у сфері запобігання порушенням правил обробки 
персональних даних та усунення негативних наслідків. 
У статті 23 Закону вказувалося, що уповноважений дер-
жавний орган з питань захисту персональних даних є 
незалежним у реалізації повноважень, передбачених 
цим Законом. Але в подальшому шляхом унесення змін 
до цього Закону від 3 липня 2013 року згадка про подіб-
ну інституцію вилучена, в Законі вказано лише про пар-
ламентський і судовий контроль питань захисту персо-
нальних даних.

Висновки. З викладеного можемо резюмувати таке. 
Найбільш ефективним і дієвим щодо захисту й охоро-
ни персональних даних особи є законодавство ЄС. Воно 
розглядає ці питання в контексті захисту права суб’єк-
та на приватне життя, є досить структурованим і зміс-
товним, у тому числі за галузевою спрямованістю зби-
рання, обробки, зберігання та поширення інформації 
про особу. Попри те що вказані норми формально не по-
ширюються на Україну, все ж, якщо наша держава праг-
не до вступу в ЄС, вона мусить поступово адаптувати 
своє національне законодавство до вимог Європейської 
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спільноти. І тут як узірець має використовуватися уста-
лене нормативне врегулювання обороту персональних 
даних у ЄС. На жаль, мусимо констатувати, що націо-
нальна нормативна база залишається абсолютно не роз-
робленою. Спеціальний Закон України «Про захист пер-
сональних даних» визначає лише загальні засади, тоді 
як персональні дані потребують конкретного і предмет-
ного захисту в усіх сферах їх обігу.

Варто також відмітити невиправдане звуження 
кола осіб, які здійснюють контроль за дотриманням 
законодавства з питань захисту даних про особу. Абсо-
лютно невиправданою є відмова від напрацьованої та 
ефективної практики ЄС щодо створення й функціону-
вання спеціального уповноваженого державного органу 
з питань захисту персональних даних. Неправильним 
у цьому контексті є перекладання його повноважень, 
передбачених раніше законом, на Уповноваженого 
Верховної Ради з питань захисту прав людини. По-пер-
ше, заміняється адміністративний контроль на пар-
ламентський, що, погодьтеся, не одне й те саме, бо 
способи управління в цих органах не однакові. По-дру-
ге, компетенція Уповноваженого щодо захисту пер-
сональних даних не є виключною. Сьогодні в Україні 
існують численні порушення основоположних прав лю-
дини не лише в цій сфері. Тому Уповноважений мусить 
приділяти основну увагу їх охороні, особливо в умо-
вах війни. При цьому питанням захисту персональних 
даних приділяється відверто недостатньо уваги, про що 
переконливо свідчить рівень нинішнього українського 
законодавства та судової практики, як результат, ве-
личезний набір порушень права особи на приватність 
шляхом незаконної обробки її персональних даних. 
За такого стану порушники переважно залишаються 
безкарними.
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СТАНОВЛЕННЯ ТА ПРАВОВІ ЗАСАДИ 
ЮВЕНАЛЬНОЇ ПРЕВЕНЦІЇ В УКРАЇНІ

Дудченко В. В.

Дитяча злочинність – соціальне явище, що є показни-
ком недосконалості профілактичної роботи, відсутності 
державних соціальних програм, низького рівня економіки 
країни та неналежного виховання дітей у родині. Один із 
напрямів її подолання – проведення профілактичної роботи 
серед неповнолітніх, батьків і педагогів. У статті розгля-
дається становлення системи роботи з неповнолітніми з 
радянських часів до сьогодні. Описані новітні тенденції та 
правові засади, на яких ґрунтується діяльність ювенальної 
превенції в сучасній Україні. Визначені стратегічна мета, 
завдання й основні напрями її роботи. З метою підвищення 
результативності діяльності ювенальної превенції надані 
практичні рекомендації стосовно організації роботи й 
кадрового потенціалу. 

Ключові слова: дитяча злочинність, ювенальна пре-
венція, сімейне насильство, кримінальна міліція у справах 
дітей. 

Детская преступность – социальное явление, которое 
является показателем несовершенства профилактической 
работы, отсутствия государственных социальных про-
грамм, низкого уровня экономики страны и ненадлежащего 
воспитания детей в семьях. Один из методов искоренения 
детской преступности – проведение профилактической 
работы среди как детей, так их родителей и педагогов. 
В статье рассматривается становление системы работы 
с несовершеннолетними со времен Советского Союза до 
сегодняшнего времени. Рассматриваются новые тенден-
ции и направления деятельности ювенальной превенции 
в Украине. Определены стратегическая цель и задания. 
Также с целью повышения результативности работы юве-
нальной превенции предоставлены некоторые практиче-
ские рекомендации относительно организации работы и 
кадрового потенциала.

Ключевые слова: детская преступность, ювенальная 
превенция, насилие в семье, криминальная милиция по 
делам детей. 

Juvenile delinquency is a social phenomenon, which is an 
indicator of imperfection of prophylactic work, lack of state 
social programs, low level of the country’s economy and inade-
quate upbringing of children in the family. One of the directions 
of overcoming it is conducting preventive work among minors. 
Children are the most vulnerable category of citizens in need of 
particular approach and social protection. Therefore, prophylac-
tic work on prevention of juvenile delinquency should be carried 
out taking into account the psychoemotional state of the child. In 
view of this, the state should transform the existing juvenile jus-
tice system into a more progressive one, which would be aimed 
not at punishment but at mentoring and prevention of juvenile 
delinquency. The introduction of juvenile prevention in Ukraine 
will allow carrying out prophylactic work at a higher level and 
reducing the number of juvenile offences. This article deals with 
the formation of the system of work with juveniles starting from 
the Soviet period till present day. The latest trends and regu-
latory documents on which the activity of juvenile prevention 
in modern Ukraine is based are described. The strategic goal, 
objectives and main directions of its work are defined. Moreover, 
the author gives practical recommendations and suggestions on 

the organization of work and human resources of the juvenile 
prevention service. In recent years, there has been a significant 
transformation of the system of the Ministry of Internal Affairs 
of Ukraine regarding the work with minor children. However, 
unfortunately, for the moment the effectiveness of reforms in 
this direction is quite low. The necessity to establish the cri-
teria regarding the appropriate education of the employees of 
the unit, in particular in such disciplines as “social pedagogy”, 
“law enforcement practice”, “legal studies” or “psychology”, 
improvement of their qualification level by providing additional 
training and performance only of those duties that are defined 
by the regulatory documents, becomes obvious. Their implemen-
tation in work will enhance the efficiency of juvenile prevention 
and bring its work to European standards.

Key words: child crime, juvenile prevention, domestic vio-
lence, criminal militia in children’s affairs.

Постановка проблеми та її актуальність. Захист 
прав та інтересів дітей – один із основних напрямів 
державної політики країни. Діти – найбільш вразлива 
категорія громадян, які потребують особливого підходу 
та соціального захисту. У зв’язку з цим профілактична 
робота щодо запобігання дитячій злочинності повин-
на проводитись з урахуванням психоемоційного стану 
дитину. Запровадження в Україні ювенальної превенції 
дасть можливість на більш високому рівні проводити 
профілактичну роботу і зменшити кількість правопору-
шень, що скоюють неповнолітні.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У зв’яз-
ку з тим що питання ювенальної превенції в науковій 
літературі досить нове, сьогодні є лише поодинокі 
розробки в цій сфері. Питання щодо адміністративної 
відповідальності неповнолітніми розглядали Д.М. Ба-
храх, Я.Ю. Шевченко, І.Г. Лубенець, В.К. Колпаков, 
О.М. Якуба та інші.

Метою статті є висвітлення становлення систе-
ми ювенальної превенції в Україні та правових засад, 
на яких базується діяльність ювенальної превенції в су-
часній Україні.

Виклад основного матеріалу. Високий рівень зло-
чинності не завжди є показником спаду економіки краї-
ни й відсутності соціальної стабільності. Існує багато ін-
ших чинників. Наприклад, у статті «The Telegraph News 
25/04/17» зазначається, що в країнах ЄС максимальна 
кількість злочинів, що скоєні, припадає на біженців і 
нелегальних емігрантів із країн Азії та Південної Аме-
рики [1]. Проте високий показник саме дитячої злочин-
ності свідчить про недосконалість системи профілак-
тичної роботи з боку відповідних органів, відсутність 
соціальних програм, низький рівень економіки країни, 
неналежне виховання й насильство в родинах. Дитяча 
злочинність – це не правове, а більш соціальне явище 
суспільства.
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Для покращення ситуації, крім стабілізації еконо-
мічної та соціальної сфер, держава повинна прове-
сти трансформацію чинної системи правосуддя щодо 
неповнолітніх у більш прогресивну, що буде спрямова-
на не на покарання, а на виховання та профілактику 
злочинності серед неповнолітніх. 

Головну роль у цьому відіграють органи ювенальної 
превенції. Превенція (prevention) – це комплекс захо-
дів, що спрямовані на запобігання можливому право-
порушенню. Стратегічна мета превенції – недопущення 
злочинного задуму трансформуватися в злочинну дію. 
Основними напрямами роботи ювенальної превенції 
є профілактика правопорушень серед неповнолітніх, 
запобігання випадкам сімейного насильства, робота з 
дітьми, які залишилися без батьківського піклування, 
розшук дітей (у межах повноважень). 

У правовій науці виділяють такі види превенції: 
загальна превенція – запобігання скоєнню правопо-
рушень, тобто інформування суспільства, що за будь-
яким протиправним діянням настає покарання; превен-
ція приватна – профілактика (запобігання) учинення 
нових кримінальних порушень особами, які вже ско-
ювали злочини, тобто приватна превенція спрямована 
на запобігання рецидиву злочину. 

Становлення системи роботи з неповнолітніми почало-
ся в СРСР. У 1942 році директивою НКВС затверджені штати 
дитячих кімнат. Їх основна робота була спрямована на бо-
ротьбу з дитячою безпритульністю, бездоглядністю і зло-
чинністю. Дитячі кімнати в 1944 році перейменовані в дитя-
чі кімнати міліції, на базі яких у 1977 році створені інспекції 
у справах дітей. Права й обов’язки працівників інспекцій 
регламентувались Указом Президії Верховної Ради СРСР 
«Об основных обязанностях и правах инспекций по де-
лам несовершеннолетних, приёмников-распределителей 
для несовершеннолетних и специально-воспитательных 
учреждений по предупреждению безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних» від 17.02.1977 [2]. 

Основні обов’язки працівників інспекцій:
а) проводять роботу щодо запобігання правопору-

шенням серед неповнолітніх:
– звільнених із місць позбавлення волі;
– засуджених умовно або до заходів покарання, 

не пов’язаних із позбавленням волі;
– які вчинили злочини, але звільнені від криміналь-

ної відповідальності у зв’язку із застосуванням заходів 
громадського впливу або внаслідок акту амністії, а та-
кож учинили суспільно небезпечні дії до досягнення 
віку, з якого настає кримінальна відповідальність;

– повернулися зі спеціальних навчально-виховних 
установ;

– учинили правопорушення, що тягнуть заходи гро-
мадського або адміністративного впливу;

– уживають спиртні напої, наркотичні або психотроп-
ні речовини;

– систематично самовільно йдуть із сім’ї у віці 
до 16 років або самовільно йдуть зі спеціальних навчаль-
но-виховних установ;

– злісно ухиляються від навчання, роботи;
– систематично займаються азартними іграми, а та-

кож ведуть інший антигромадський спосіб життя;
б) беруть участь у проведенні виховної роботи з 

неповнолітніми й уживають заходів щодо припинен-
ня правопорушень та інших антигромадських вчинків 
неповнолітніх;

в) виявляють батьків та осіб, які їх замінюють, котрі 
злісно не виконують обов’язків щодо виховання дітей і 
своєю антигромадською поведінкою сприяють учинен-
ню ними правопорушень [2].

Посадові особи інспекції у справах неповнолітніх 
мають права:

– відвідувати неповнолітніх правопорушників за міс-
цем їх проживання, проводити бесіди з неповнолітніми, 
батьками й іншими особами;

– запитувати в організаціях, підприємствах, устано-
вах і навчальних закладах необхідні відомості;

– викликати неповнолітніх, батьків, осіб, які їх замі-
нюють, а також запрошувати інших осіб для з’ясування 
обставин, пов’язаних із правопорушеннями неповноліт-
ніх;

– у встановленому порядку доставляти в органи вну-
трішніх справ на час не більше ніж три години неповно-
літніх, які вчинили правопорушення;

– у випадках і порядку, встановлених законодавством 
Союзу РСР і союзних республік, застосовувати офіційне 
застереження про неприпустимість антигромадської 
поведінки щодо неповнолітніх, які скоюють правопору-
шення, а також щодо батьків та осіб, які їх замінюють, 
котрі злісно не виконують обов’язків щодо виховання 
дітей і своєю антигромадською поведінкою сприяють 
учиненню правопорушень неповнолітніми;

– за наявності законних підстав у встановленому по-
рядку піддавати доставлених в органи внутрішніх справ 
неповнолітніх особистому огляду зі складанням про це 
протоколу [2]. 

Після політичних і соціально-економічних потря-
сінь, що відбулися в 1991 році та призвели до розпаду 
Радянського Союзу, рівень злочинності й безпритуль-
ності серед неповнолітніх значно збільшився.

Для врегулювання складної ситуації Постановою Ка-
бінету Міністрів України «Про створення кримінальної 
міліції у справах дітей» від 08.07.1995 № 502 на базі 
інспекції у справах дітей утворено кримінальну міліцію 
у справах дітей (далі – КМСД) [3]. Спочатку обов’язки 
КМСД визначені лише статтею 5 Закону України «Про 
органи і служби у справах дітей та спеціальні устано-
ви для дітей» [4]. У 2012 році затверджено Положення 
про Управління кримінальної міліції у справах дітей Мі-
ністерства внутрішніх справ України (Наказ Міністерства 
внутрішніх справ (далі – МВС) України від 22.05.2012  
№ 456) та Інструкцію з організації роботи підрозділів 
кримінальної міліції у справах дітей (Наказ МВС України 
від 19.12.2012 № 1176). Цими нормативними докумен-
тами вже повною мірою визначались завдання, права, 
обов’язки та підпорядкованість цього підрозділу. 

Завдання кримінальної міліції у справах дітей такі: 
виявляти, припиняти й розкривати злочини, вчинені 
особами, яким не виповнилось 18 років; розглядати 
заяви й повідомлення про правопорушення, вчинені 
неповнолітніми; здійснювати досудову підготовку від-
повідних матеріалів; виявляти причини й умови, що 
сприяють учиненню правопорушень цією категорією 
громадян, уживати заходів щодо усунення цих при-
чин; брати участь у правовому вихованні неповноліт-
ніх і виконувати інші завдання, передбачені чинним 
законодавством [5, с. 215].

Пріоритетним напрямом роботи підрозділу була 
саме оперативно-розшукова діяльність (розкриття 
злочинів; складання протоколів; опитування свідків, 
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потерпілих, правопорушників). Профілактична робота 
зводилась до бесід із порушниками, їхніми батьками та 
педагогами. 

Зміцнення національної валюти, покращення еко-
номічної ситуації в країні, запровадження відповідних 
освітніх програм сприяло зменшенню дитячої злочин-
ності. У період з 2000 по 2013 роки кількість злочинів, 
що скоєні неповнолітніми, зменшився по Сумській об-
ласті на 455%, в Україні загалом – на 424% (діаграма 1, 
діаграма 2) [6, с. 38–40].

Діаграма 1
Кількість злочинів, що скоєні неповнолітніми  

та за їх участю в Україні
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Діаграма 2
Кількість злочинів, що скоєні неповнолітніми  

та за їх участю по Сумській області
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У 2014 році почалося реформування системи МВС 
України. Розпорядженням Кабінету Міністрів Украї-
ни «Питання реформування органів внутрішніх справ 
України» від 22.10.2014 № 1118-р схвалена Стратегія 
розвитку системи Міністерства внутрішніх справ Укра-
їни до 2020 року та Концепція першочергових заходів 
реформування системи Міністерства внутрішніх справ. 
Основними цілями реформування зазначалось створен-
ня безпечного середовища для існування та розвитку 
вільного суспільства через формування й реалізацію 
державної політики у сфері внутрішніх справ, зміцнен-
ня довіри до органів системи МВС з боку суспільства, 
продовження розвитку України як безпечної європей-
ської держави, в основі якої лежать інтереси її грома-
дян і висока ефективність усіх складників системи МВС. 

Наступним кроком було прийняття у 2015 році За-
кону України «Про Національну поліцію», де однією зі 
сфер діяльності працівників національної поліції визна-
чена робота з неповнолітніми. Статтею 23 передбачено, 
що один із напрямів роботи – робота з неповнолітніми, 
а саме: контроль за дотриманням вимог законів та ін-
ших нормативно-правових актів щодо опіки, піклування 

над дітьми-сиротами й дітьми, позбавленими батьків-
ського піклування; запровадження заходів щодо запобі-
гання дитячій бездоглядності, домашньому насильству; 
здійснення соціального патронажу щодо дітей, які від-
бували покарання у вигляді позбавлення волі [7].

Наказом МВС України від 19.12.2017 № 1044 затвер-
джена Інструкція з організації роботи підрозділів юве-
нальної превенції Національної поліції України, що діє 
з 12.06.2018. 

Основні завдання органів ювенальної превенції: 
– профілактична робота щодо запобігання скоєнню 

неповнолітніми адміністративних і кримінальних право-
порушень;

– індивідуальна профілактична робота з неповно-
літніми, які вже скоїли правопорушення та знаходяться 
на обліку;

– виявлення й недопущення жорстокого поводження 
з дітьми;

– організація надання психологічної та правової 
допомоги дітям, які постраждали від злочинних діянь 
або стали свідками в кримінальному впровадженні;

– виявлення причин, що спонукають дитину само-
вільно покинути сім’ю або навчально-виховний заклад, 
і їх профілактика. 

Вищезазначеним нормативним документом опера-
тивна функція, що була головною в роботі кримінальної 
міліції у справах дітей, у діяльності ювенальної пре-
венції замінена виключно на профілактичну. Для роз-
шуку зниклих дітей планується створити спільні групи, 
до складу яких входитимуть працівники карного розшу-
ку та ювенальної превенції. 

За словами першого заступника голови Національ-
ної поліції України В’ячеслава Аброськіна, також одним 
із основних завдань управління ювенальної превенції 
буде аналіз отриманої інформації. У кожному окремо-
му випадку працівники підрозділу проводитимуть про-
філактичну роботу як з дитиною, так і з особами, які 
займаються її вихованням [8].

З метою підвищення кваліфікаційного рівня пра-
цівників підрозділів ювенальної превенції у вищих 
навчальних закладах МВС України на деяких факульте-
тах уведені навчальні предмети: «соціальна педагогі-
ка», «професійно-психологічна підготовка працівників 
підрозділів громадської безпеки», «конфліктологія». 
Така підготовка дає можливості працівнику поліції 
знайти підхід до будь-якої дитини, яка має проблеми 
психологічного, соціального характеру або перебуває 
в конфлікті із законом, донести до неї інформацію, 
що будь-який протиправний вчинок матиме відповідні 
наслідки. 

Натепер для роботи в ювенальній превенції 
необов’язково мати освіту за напрямом підготовки 
«правоохоронна діяльність», педагогічну або юридич-
ну освіту. Кандидат на посаду може мати базову вищу 
освіту будь-якого спрямування. При цьому на практи-
ці прийняті працівники навіть не проходять додаткове 
навчання у сфері соціальної педагогіки, дитячої та під-
літкової психології. 

У серпні 2018 року в м. Києві для регіональних ке-
рівників підрозділів ювенальної превенції проведений 
тренінг «Виявлення та реагування на випадки домаш-
нього насилля та жорсткого ставлення до дитини». 
Але поодинокі тренінги не можуть вирішити проблему 
навчання персоналу. Таке навчання необхідно прово-
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дити на постійній основі й не лише з керівниками, так 
як основна робота з неповнолітніми та їхніми батьками 
лежить на рядових працівниках. 

Тому, на нашу думку, кадрова політика, що прово-
диться сьогодні, робить заздалегідь неефективною 
саму діяльність підрозділу ювенальної превенції. 

Також у зв’язку зі значним перевантаженням підроз-
ділу карного розшуку працівники ювенальної превенції 
продовжують виконувати повною мірою оперативну 
роботу, що унеможливлює належним чином виконан-
ня обов’язків, передбачених Інструкцією з організації 
роботи підрозділів ювенальної превенції Національної 
поліції України.

Висновки. Виходячи з вищевикладеного, ми може-
мо резюмувати, що останніми роками відбулася значна 
трансформація системи МВС України стосовно роботи з 
неповнолітніми, проте ефективність цієї роботи натепер 
досить низька. По-перше, це пов’язано з незадовільним 
професійним рівнем працівників підрозділу. Відсутність 
у них профільної освіти й додаткового навчання робить 
неможливим на належному рівні налагодити діалог із 
неповнолітніми. Для вирішення цієї проблеми в профі-
лі професійної компетентності працівника ювенальної 
превенції необхідно встановити більш жорсткі критерії 
щодо освітнього рівня кандидатів, а саме: «приймають-
ся особи, які мають повну вищу освіту за кваліфікацій-
ним рівнем спеціаліст/магістр за напрямом підготовки 
«соціальна педагогіка», «правоохоронна діяльність», 
«правознавство» або «психологія». Після проходження 
конкурсу та зарахування на службу працівники також 
мають бути направлені на спеціалізовані тренінги. До-
даткове навчання є необхідним кроком для розуміння 
специфіки цієї роботи й набуття практичних навичок 
роботи з неповнолітніми правопорушниками. 

По-друге, зняти з працівників ювенальної превенції 
виконання оперативно-розшукових заходів, а залишити 
за ними лише функції, що передбачені законодавством. 
Саме значне їх перевантаження – одна з причин немож-
ливості виконувати профілактичну роботу на належно-
му рівні.

Якщо не враховувати економічний аспект, запрова-
дження вищезазначених заходів дасть змогу вибудува-
ти систему ювенальної превенції відповідно до євро-
пейських стандартів та отримати бажані результати. 
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ПРОБЛЕМИ ПІРАТСТВА У СФЕРІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ 
В УМОВАХ СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА

Маковій В. П., Симонова Г. М.

Стаття містить дослідження порушення права інте-
лектуальної власності в контексті сучасних трансфор-
мацій у вітчизняному та міжнародному праві з огляду на 
відповідне теоретичне та емпіричне підґрунтя. Визначено 
природу права власності через міжгалузеву приналежність, 
встановлено взаємозв’язок між правом власності та пра-
вом інтелектуальної власності. Посередництвом дифе-
ренціації права інтелектуальної власності здійснено аналіз 
відповідних проявів піратства як форми правопорушення. 
Робиться наголос на виокремленні процесуальної площини у 
питанні захисту інтелектуальної власності.

Ключові слова: інтелектуальна власність, право, 
піратство, авторство, порушення, захист.

Статья содержит исследование нарушения права 
интеллектуальной собственности в контексте совре-
менных трансформаций в отечественном и международ-
ном праве, учитывая соответствующее теоретическое 
и эмпирическое обоснование. Определена природа права 
собственности через межотраслевую принадлежность, 
установлена взаимосвязь между правом собственности и 
правом интеллектуальной собственности. Посредством 
дифференциации права интеллектуальной собственно-
сти осуществлен анализ соответствующих проявлений 
пиратства как формы правонарушения. Делается акцент 
на выделении также и процессуальной плоскости в вопросе 
защиты интеллектуальной собственности через создание 
специализированного суда в этой сфере.

Ключевые слова: интеллектуальная собственность, 
право, пиратство, авторство, нарушение, защита.

The article contains research of violation of right of intel-
lectual ownership in the context of modern transformations in a 
home and international right taking into account proper theoret-
ical and empiric subsoil. Nature of right of ownership is definite 
through the intersectoral belonging, intercommunication is set 
between the right of ownership and right of intellectual owner-
ship. By mediation of differentiation of right of intellectual own-
ership the analysis of the proper displays of piracy is carried out 
how the forms of offence are in those or other spheres of intel-
lectual activity. Statistical data of international organizations 
are analyzed concerning the state of businesses in the question 
of violation of right of intellectual ownership in comparison of 
Ukraine and international association. Attention on acceptance 
and necessity in the subsequent improvement of additional nor-
mative-legal orders on the questions of counteraction to piracy 
applies in this connection, where social, legal and economic 
nature of such is selected. 

Separate attention it is spared to application of criminal 
law, administrative law, civil legal facilities of counteraction to 
piracy in today’s society on the example of the proper works 
of international legislation, where the definite changes to the 
particular branch legislation in part of improvement of legal 
guard of intellectual own are offered. In the context of devel-
opment of legislation in the field of fight against cybercrime the 
question of counteraction to piracy with the use of national and 
international facilities of defense of intellectual own in spacious 
networks the Internet is explored. It is emphasized selection 
also and judicial plane in the question of defense of intellec-

tual own from piracy through creation of the specialized court 
in this sphere, that there is direct lengthening of beginning judi-
cial reform to which is fixed. Such form of the legal proceeding 
is to provide the specialized, system and complex approach to 
defense of right of intellectual ownership. 

Key words: intellectual property, law, piracy, authorship, 
violation, protection.

Постановка проблеми та її актуальність. Останнім 
часом у світі все гостріше постає питання щодо захи-
сту права інтелектуальної власності. Насамперед це 
пояснюється стрімким науково-технічним прогресом та 
розвитком інформаційних технологій, зокрема мережі 
Інтернет. Правоволодільці перебувають у такому стано-
вищі, за якого не завжди мають змогу захистити своє 
порушене право щодо того чи іншого результату інте-
лектуальної діяльності.

Для України проблема піратства у сфері інтелекту-
альної власності є досить актуальною. Адже аналізую-
чи Спеціальний звіт 301, що готується щороку Офісом 
торгового представництва США, на поточний момент 
ситуація для України є вкрай негативною. Починаючи 
із 2012 року Україна перебуває у нестабільному стано-
вищі через проведення нестабільної антипіратської по-
літики і відноситься до країн, стосовно яких ведеться 
особливий нагляд. Аналізуючи стан захисту інтелекту-
альної власності в Україні, експерти США погрожували 
застосуванням санкцій ще у 2013 році, зробили посла-
блення у 2014 р. (беручи до уваги політичну ситуацію 
в країні), авансом і «під чесне слово» підвищили статус 
у 2015 р. і залишили без змін до цього часу. Робити 
прогноз на 2019 рік дуже важко, адже Україна і натепер 
залишається країною, яка характеризується як така, що 
посідає провідну позицію у сфері поширення піратсько-
го контенту [1]. 

Держава з метою забезпечення світових стандар-
тів захисту авторського права приєдналася до Всес-
вітньої конвенції про авторське право, Бернської кон-
венції про охорону літературних та художніх творів та 
Європейської конвенції про кіберзлочинність. Також 
у національному законодавстві була передбачена кри-
мінальна відповідальність за незаконне відтворення, 
розповсюдження творів науки, літератури і мистецтва, 
комп’ютерних програм… (ст. 176 КК України). Разом з 
цим Указом Президента України № 285/2001 від 27 квіт-
ня 2001 року «Про заходи щодо охорони інтелектуальної 
власності в Україні» у структурі МВС України були ство-
рені підрозділи по боротьбі з правопорушеннями у сфері 
інтелектуальної власності та високих технологій [2]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У пра-
вовій науці наявно досить багато досліджень пробле-
ми піратства у сфері інтелектуальної власності, серед 
яких роботи Г.В. Корчевного (з приводу адміністра-
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тивної відповідальності), Д.М. Сироти (щодо суміж-
них прав), С.А. Дзіс (у сфері новітніх комп’ютерних 
технологій), М.В. Селіванова (стосовно комп’ютерної 
програми), О.М. Пастухова (у сфері функціонування 
всесвітньої мережі Інтернет), В.Д. Гулкевича (з питань 
кримінально-правової охорони), І.М. Горбаньова (щодо 
кримінальної відповідальності за такі порушення щодо 
комп’ютерних програм), П.А. Калениченко (у забезпе-
ченні правової охорони авторського і суміжних прав 
у музичному шоу-бізнесі України).

Незважаючи на досить поширений аналіз цього соці-
ально-правового явища, питання створення належного 
і дійового правового механізму захисту від піратства 
у сфері інтелектуальної власності залишається на по-
рядку денному, що актуалізує подальше його пізнання з 
урахуванням наявних міжнародних та вітчизняних тен-
денцій соціального та правового характеру.

Мета статті полягає у встановленні характерних 
рис розвитку піратства як форми порушення права ін-
телектуальної власності на сучасному етапі існування 
суспільства, а також визначення подальших напрямів 
удосконалення наявного правового підґрунтя для на-
працювання належних засобів захисту прав на резуль-
тати інтелектуальної, творчої діяльності від такого не-
гативного соціально-правового явища.

Виклад основного матеріалу. Основні питання, 
на які роблять акцент правоволодільці, – відсутність 
законодавчих реформ у сфері інтелектуальної влас-
ності, зокрема авторського права. Традиційно Україну 
визнають притулком для найбільш завзятих порушників 
копірайту, наводячи вичерпні статистичні дані та ана-
лізуючи законодавчу сферу. Робиться акцент на відсут-
ності законодавчо прописаної процедури досудового 
блокування контенту та безкарності провайдерів, які 
розміщують піратські ресурси. Правоволодільці вважа-
ють, що захист, яким наділені українські провайдери 
відповідно до законів України «Про телекомунікації» 
та «Про електронну комерцію», невиправдано вище 
тих гарантій, які закріплені у Європі та США. А тема 
збільшеної юридичної відповідальності, штрафів та 
кримінального переслідування порушників авторського 
права чітко простежується протягом усіх рекомендацій 
[3–4]. 

Відповідно до ст. 50 Закону України «Про авторське 
право і суміжні права» порушенням авторського права і 
(або) суміжних прав, що дає підстави для захисту таких 
прав, зокрема судового, є: 

а) вчинення будь-якою особою дій, які порушують 
особисті немайнові права суб’єктів авторського права і 
(або) суміжних прав та їх майнові права;

б) піратство у сфері авторського права і (або) суміж-
них прав;

в) плагіат-оприлюднення (опублікування), повністю 
або частково, чужого твору під іменем особи, яка не є 
автором цього твору; 

г) ввезення на митну територію України без дозволу 
осіб, які мають авторське право і (або) суміжні права, 
примірників творів (зокрема, комп’ютерних програм і 
баз даних), фонограм, відеограм, програм мовлення; 

ґ) вчинення дій, що створюють загрозу порушення 
авторського права і (або) суміжних прав; 

д) будь-які дії для свідомого обходу технічних засо-
бів захисту авторського права і (або) суміжних прав, 
зокрема виготовлення, розповсюдження, ввезення з 

метою розповсюдження і застосування засобів для та-
кого обходу; 

е) підроблення, зміна чи вилучення інформації, зо-
крема в електронній формі, про управління правами 
без дозволу суб’єктів авторського права і (або) суміж-
них прав чи особи, яка здійснює таке управління; 

є) розповсюдження, ввезення на митну територію 
України з метою розповсюдження, публічне сповіщення 
об’єктів авторського права і (або) суміжних прав, з яких 
без дозволу суб’єктів авторського права і (або) суміж-
них прав вилучена чи змінена інформація про управлін-
ня правами, зокрема в електронній формі; 

ж) камкординг, кардшейрінг [5].
Для нашої держави найбільш характерним у сфері 

порушення авторського права є: піратство та плагіат. 
Слід наголосити, що ст. 50 Закону України «Про автор-
ське право і суміжні права» надає перелік дій, які ха-
рактеризують піратство: опублікування, відтворення, 
ввезення на митну територію України, вивезення з мит-
ної території України і розповсюдження контрафактних 
примірників творів (зокрема, комп’ютерних програм 
і баз даних), фонограм, відеограм, незаконне опри-
люднення програм організацій мовлення, камкординг, 
кардшейрінг, а також інтернет-піратство, тобто вчинен-
ня будь-яких дій, які відповідно до цієї статті визнають-
ся порушенням авторського права і (або) суміжних прав 
з використанням мережі Інтернет [5]. 

Власне кажучи, будь-які твори, фонограми, відео-
грами та програми мовлення відтворюються найчастіше 
з метою їх комерційного розповсюдження для одержан-
ня доходу. 

Розповсюдженням є також зберігання неправомірно 
відтворених творів, фонограм, відеограм або програм 
мовлення з метою подальшого розповсюдження.

Розповсюдженням слід визнати цілеспрямовані дії з 
поширення серед населення примірників творів, фоно-
грам, відеограм чи програм мовлення в кількості при-
мірників більше одного і до необмеженої кількості. Не 
має значення, які примірники творів, фонограм, відео-
грам чи програм мовлення розповсюджувалися – контра-
фактні чи відтворені правомірним шляхом. Важливим 
елементом визнання розповсюдження неправомірним є 
те, що розповсюдження мало місце без дозволу автора 
чи інших осіб, що мають авторські чи суміжні права.

Контрафактними визнаються примірники творів, 
фонограм, відеограм і програм мовлення, які виготов-
лені і розповсюджені з порушенням авторського права 
чи суміжних прав. Тобто цим поняттям охоплюється і 
розповсюдження без дозволу зазначених осіб.

Неправомірним визнається будь-яке інше викори-
стання без дозволу осіб, що мають авторське право чи 
суміжні права творів, фонограм, відеограм чи програм 
мовлення. Під іншим використанням творів, фонограм 
чи програм мовлення слід розуміти передачу зазна-
чених об’єктів у комерційний прокат, майновий найм 
чи будь-яке інше користування без дозволу особи, що 
має авторське право або суміжні права. Порушенням 
суб’єктивних прав особи, що має авторське право чи 
суміжні права, буде також перекручення, спотворення 
чи будь-яка інша зміна твору, фонограми, відеограми 
чи програми мовлення або будь-яке інше посягання 
на зазначені об’єкти, що можуть зашкодити честі і ре-
путації автора чи іншої особи, що має авторське право 
чи суміжні права. Використання цих об’єктів без за-
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значення імені автора, а також оприлюднення твору, 
фонограми, відеограми чи програми мовлення без до-
зволу автора чи іншої особи, що має авторське право 
чи суміжні права, також визнається порушенням автор-
ського права чи суміжних прав. Оприлюднення твору, 
фонограми, відеограми чи програми мовлення – дія, що 
вперше робить твір, фонограму, відеограму чи програ-
му мовлення доступними для публіки, якими б засоба-
ми це не досягалося.

Істотним порушенням авторського права і суміжних 
прав є ввезення в Україну без дозволу осіб, які мають 
авторське право чи суміжні права, примірників творів, 
фонограм, відеограм чи програм мовлення. Не має 
значення, які примірники завозяться в Україну – кон-
трафактні чи не контрафактні. Порушенням є сам факт 
ввезення зазначених об’єктів без дозволу належних 
осіб. Більше того, ввезення на митну територію Укра-
їни примірників творів, фонограм, відеограм, що охо-
роняються на території України відповідно до чинного 
законодавства України, із держави, в якій ці твори, фо-
нограми і відеограми не охороняються або перестали 
охоронятися, також визнається порушенням авторсько-
го права і суміжних прав.

Для покращення ситуації в Україні можна звернути-
ся до досвіду провідних країн світу щодо захисту пору-
шень інтелектуальної власності у формі піратства. 

Так, за даними Української антипіратської асоціа-
ції, найбільші закордонні телеканали, онлайн-серві-
си та кінокомпанії оголосили про створення альянсу 
для боротьби з піратством (Alliance for Creativity and 
Entertainment, ACE). Його основне завдання – захист 
ринку легального контенту і боротьба з піратством в Ін-
тернеті.

За даними альянсу, за останні роки ринок легально-
го контенту значно виріс за рахунок великих інвестицій 
компаній у цифрову модель розповсюдження контенту. 
Так, наприклад, у США творчий сектор додає більше  
$ 1,2 трлн в економіку та утримує понад 5,5 млн робочих 
місць щороку. Проте значно зросла і кількість піратів: 
тільки в 2016 році зафіксовано близько 5,4 млрд заван-
тажень піратських фільмів і телешоу, а також близько 
21,4 млрд відвідувань піратських стрімінгових май-
данчиків. Крім того, проведеним дослідженням щодо  
589 найбільш популярних піратських сайтів виявлено, 
що вони «заробили» близько $ 209 млн річного доходу 
від реклами і їхня рентабельність від реклами стано-
вить 86–93%.

Федеральний апеляційний суд Канади підтвердив 
законність забезпечувальних заходів проти роздрібних 
продавців телевізійних абонентських приставок, що 
містять додатки, які порушують авторські права.

Забезпечувальні заходи спрямовані на осіб, які 
продають телевізійні приставки з уже завантаженими 
додатками, що відкривають несанкціонований доступ 
до контенту, який захищений авторським правом.

Федеральний суд також передбачає створення ме-
ханізму боротьби з піратством, який дасть змогу пози-
вачам розширити сферу застосування забезпечуваль-
них заходів з метою притягнення до відповідальності 
більшої кількості шахраїв, які продають телеприставки 
з незаконно завантаженими додатками [6].

Розглядаючи проблему піратства у сфері інтелек-
туальної власності в Україні, світові експерти роблять 
акцент лише на негативних факторах ситуації в Україні. 

Хоча порівняно із минулими роками ситуація в Украї-
ні у сфері захисту інтелектуальної власності вийшла 
на новий рівень – це і прийняття Закону України «Про 
державну підтримку кінематографії в Україні» від 
23.03.2017 року № 1977-VIII, який статтею 52-2 зобов’я-
зує постачальників послуг хостингу щодо забезпечення 
захисту авторського права і (або) суміжних прав з вико-
ристанням мережі Інтернет, і розгляд законопроекту № 
5699 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо вдосконалення правової охорони інтелек-
туальної (промислової) власності», який має на меті 
забезпечити механізм боротьби із патентним троллін-
гом у сфері промислових зразків, це і співпраця із Всес-
вітньою організацією інтелектуальної власності [7]. Ок-
ремої уваги заслуговує проведення судової реформи та 
набуття чинності на її розвиток Указу Президента Укра-
їни «Про утворення Вищого суду з питань інтелектуаль-
ної власності» від 29.09.2017 року № 299/2017. Саме 
створення ще однієї ланки спеціалізованої судової ін-
станції є одним із суттєвих кроків імплементації судової 
форми захисту права інтелектуальної власності, зо-
крема від піратства, з європейського законодавства 
до правового поля нашої країни. 

Українська антипіратська асоціація наголошує, 
що, за даними Торговельної палати США, серед силь-
них сторін було відзначено роботу над приведен-
ням законодавства у сфері інтелектуальної власності 
у відповідність до стандартів ЄС та кроки на шляху 
до виконання Поглибленої та всебічної зони вільної 
торгівлі між Україною та ЄС; удосконалення захисту 
патентів у судовому порядку. Однак ключовою нині є 
подальша робота над посиленням захисту авторського 
права в контексті покращення взаємодії відповідальних 
осіб у сфері протидії онлайн-піратству та збалансовано-
го підходу до застосування винятків до об’єктів автор-
ського права, а також виконання Україною зобов’язань 
у рамках міжнародних угод, що стосуються інтелекту-
альної власності [6].

Проблема захисту авторського права неоднора-
зово порушувалась на світовому рівні. Але в Україні 
вона не досить розглянута. Слід наголосити, що в Укра-
їні передбачена кримінальна відповідальність за пору-
шення авторського права. Вона закріплюється ст. 176 
КК України у розділі 5 «Злочини проти виборчих, трудо-
вих та інших особистих прав і свобод людини і громадя-
нина». Але, на нашу думку, з позиції цивільного права 
доцільно буде віднести такий склад до злочинів про-
ти власності. Адже інтелектуальна власність наділена 
всіма складниками права власності: володіння, розпо-
рядження, користування. І, порушуючи право інтелек-
туальної власності, суб’єкт злочину порушує, власне, 
право власності [8]. 

Важливе значення має прийняття нового Закону 
«Про основні засади забезпечення кібербезпеки Укра-
їни», який набирав чинності у 2018 році. Прийняття 
цього нормативно-правового акта має важливе значен-
ня у сфері протидії піратству. Закон визначає правові 
та організаційні основи забезпечення захисту життєво 
важливих інтересів людини і громадянина, суспільства 
та держави, національних інтересів України у кібер-
просторі, основні цілі, напрями та принципи державної 
політики у сфері кібербезпеки, повноваження держав-
них органів, підприємств, установ, організацій, осіб та 
громадян у цій сфері, основні засади координації їхньої 
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діяльності із забезпечення кібербезпеки, зокрема й 
у протидії піратству.

Висновки. Отже, проблема захисту авторського 
права від піратства полягає перш за все у тому, що 
на сьогодні немає чіткого усвідомлення караності 
за порушення права інтелектуальної власності. Тому 
варто запропонувати внесення змін до чинного кри-
мінального та цивільного законодавства. Необхідно 
посилити відповідальність за порушення авторського 
та суміжних прав, зокрема й у разі проявів піратства. 
Потрібно віднести злочини щодо порушення автор-
ських прав до злочинів проти власності та змінити 
санкцію цього складу злочину. Адже суспільна небез-
пека цього правопорушення досить висока. Проблема 
порушення авторського права визначається двома за-
гальними чинниками: економічним та юридичним. З 
економічної точки зору власники авторського права 
зазнають багатомільярдних збитків від незаконного 
копіювання, а значить, мають потребу в правовому за-
хисті своїх інтересів. 

Інша група складників дієвого захисту права інтелек-
туальної власності від піратства перебуває у створенні 
належних умов проведення цивільного, адміністра-
тивного, кримінального провадження у такій категорії 
справ, що створить підстави для забезпечення, відпо-
відно, цивільно-правової, адміністративно-правової 
та кримінально-правової охорони цієї категорії прав. 
Зокрема, в аспекті наведеного заслуговують на увагу 
заходи щодо створення спеціалізованого суду з питань 
інтелектуальної власності. 
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КРУЇЗ ЯК ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ

Ольховик Л. А., Павленко В. С.

У цій роботі досліджується круїз як договір про надання 
туристичних послуг. Запропоновано авторське визначення: 
за договором морського круїзу одна сторона (туропера-
тор) зобов’язується за завданням іншої сторони (туриста) 
здійснити морську подорож (круїз) за певною програмою та 
надати іншій стороні (туристу) попередньо розроблений 
комплекс туристичних послуг, які споживаються у про-
цесі вчинення певної дії або здійснення певної діяльності, а 
турист зобов’язується оплатити виконавцеві зазначений 
комплекс послуг, якщо інше не передбачено договором. Про-
понуємо внести зміни до КТМ та закріпити це визначення до 
ст. 195 КТМ. Надано юридичну характеристику такого дого-
вору: консенсуальний, двосторонній, оплатний, публічний.

Ключові слова: туризм, туристична послуга, круїзна 
подорож, круїз, договір про надання туристичних послуг, 
морський круїз.

В данной работе исследуется круиз как договор о пре-
доставлении туристических услуг. Предложено авторское 
определение: по договору морского круиза одна сторона 
(туроператор) обязуется по заданию другой стороны 
(туриста) осуществить морское путешествие (круиз) по 
определенной программе и предоставить другой стороне 
(туристу) предварительно разработанный комплекс тури-
стических услуг, потребляемых в процессе совершения 
определенного действия или осуществления определенной 
деятельности, а турист обязуется оплатить исполни-
телю указанный комплекс услуг, если иное не предусмо-
трено договором. Предлагаем внести изменения в КТМ и 
закрепить это определение в ст. 195 КТМ. Представлена 
юридическая характеристика данного договора: консенсу-
альный, двусторонний, возмездный, публичный.

Ключевые слова: туризм, туристическая услуга, кру-
изное путешествие, круиз, договор о предоставлении 
туристических услуг, морской круиз.

This article considers a cruise as a contract for the provision 
of travel services. The author’s definition of a contract for the 
provision of travel services is proposed: under a contract for the 
provision of travel services, one party (tour operator) undertakes 
on behalf of the other party (the client, a tourist) to provide 
a previously developed set of travel services consumed in the 
process of performing a certain action or performance of a cer-
tain activity, and the tourist undertakes to pay to the performer 
the specified range of services, unless otherwise provided by the 
contract. We propose this definition to the text of the Law of 
Ukraine “On Tourism”.

The author suggests defining a cruise as a contract for the 
provision of travel services: under the sea cruise agreement, a 
one-way tour operator undertakes, on behalf of the other party 
(tourist), to undertake a sea trip (cruise) in accordance with a 
specific program and provide the other party (tourist) with a pre-
viously developed set of tourist services consumed in the process 
of performing certain actions or actions for implementation, and 
the tourist undertakes to pay the specified package of services 
to the contractor, unless otherwise specified considered by the 
contract. We propose to make changes to KTM and correct this 
definition in Article 195 of KTM. They presented the legal charac-
teristics of this agreement: agreed, bilateral, paid, public.

Dedicated features of cruise tourism – the vehicle is directly 
involved in serving tourists during the cruise. This vehicle is not 

only a means of moving tourists from one point of the tourist 
route to another, but also a place to live, eat, recuperate, edu-
cate, get tourist entertainment.

Considered the types of cruises: annual and sea. Among sea 
cruises there are: round-the-world (duration is six months or 
more.), coastal (the journey takes place on the waters adjacent 
to the shores of the main continents), expedition cruises (trav-
eling to inaccessible places) and transatlantic crossings (making 
the transition across the Atlantic on a passenger liner).

Key words: tourist, tourism cruise, cruise, agreement on the 
provision of tourism services, sea cruise.

Постановка проблеми. Проблеми правового регулю-
вання відносин, що виникають із приводу надання турис-
тичних послуг, набули особливої актуальності в умовах 
розвитку туристичного бізнесу. Функціонування сфери 
туристичних послуг неможливе без належного право-
вого регулювання. Прийнятий у 1995 році Закон України 
«Про туризм» став радше орієнтиром розвитку досліджу-
ваного нами інституту, але не нормативним актом, який 
комплексно регулює окреслену сферу відносин. Закла-
дена ним основа потребує своєї розбудови з урахуван-
ням розвитку цивільного законодавства та особливостей 
надання туристичних послуг в умовах сьогодення.

Оформлення круїзу як туристичної послуги здійсню-
ється у рамках цивільно-правового договору про надан-
ня послуг. Відносини у сфері надання туристичних 
послуг не досить дослі¬джені в українській юридичній 
літературі. Щодо круїзу як договору надання туристич-
них послуг, то це питання взагалі не підлягало дослі-
дженню у сучасному правовому вимірі.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Комп-
лексного дослідження правової природи договору 
про надання туристичних послуг загалом не проводило-
ся, а щодо поняття «круїз», то відсутні будь-які дослі-
дження. Науковці приділяли увагу дослі¬джен¬ню лише 
окремих питань у сфері туристичних відносин, зокрема 
дисерта¬ційні роботи О.Ю. Серьогіна «Правове регулю-
вання міжнародних турис¬тичних відносин» (2002 р.), 
М.М. Гудими «Захист прав споживачів за до¬гово-
ром про надання туристичних послуг» (2012 р.) та 
М.М. Гудими «Предмет договору про надання туристич-
них послуг» (2013 р.). 

Метою цієї статті є дослідження визначення сутності 
поняття «круїзний туризм»; виведення поняття круїзу, 
його видів та характерних ознак; визначення основних 
компонентів договору про надання туристичних послуг, 
а саме круїзу. Круїзний туризм є порівняно новим видом 
туризму, який розвивається стрімкими темпами. Наша 
держава володіє ресурсним потенціалом для розвитку 
круїзного туризму. Разом з тим в Україні для визначен-
ня особливостей організації круїзного туризму потрібно 
звернути увагу на такі проблеми: послуги, які надають-
ся під час круїзу, класифікацію засобів транспортування 
туристів та особливості споживача туристичної послуги. 
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Виклад основного матеріалу. Хоча організований 
туризм уже функціонував близько століття, до середини 
20-х років ХХ століття сфері туристичних послуг не при-
діляли належної уваги, оскільки існувала думка, що 
туризм як галузь економіки не може достатньою мірою 
вплинути на економіку чи приносити великі прибутки 
в казну держави. Але з середини 50-х років туризм як га-
лузь економіки починає відігравати все більшу роль.

Одним із перших нормативно-правових актів, спря-
мованих на врегулювання туристичних відносин в Укра-
їні, є, зокрема, ліцензування туристичної діяльності – 
Інструкція Державного комітету з туризму «Про умови і 
правила здійснення підприємницької діяльності, пов’я-
заної з наданням туристичних послуг, та контролю 
за їх дотриманням» від 27 липня 1994 року № 79, в якій 
передбачено умови здійснення підприємницької діяль-
ності у сфері надання туристичних послуг. 

Розробка та прийняття Закону України «Про туризм» 
проходила протягом 1993–1995 років. Закон було підго-
товлено на високому професійному рівні з урахуванням 
міжнародного досвіду провідних туристичних країн сві-
ту. Він відповідав сучасним реаліям провадження ту-
ристичної діяльності та тогочасній правовій думці. Про-
ект Закону пройшов апробацію в європейських країнах з 
досконалою законодавчою базою в цій галузі (Італія, Іс-
панія, Франція, Польща тощо). Під час його підготовки 
також було враховано думки, зауваження і пропозиції 
вітчизняних фахівців.

Закон України «Про туризм» набув чинності 
у 1995 році й окреслив стратегічну лінію та конкретні 
завдання розвитку туристичної сфери, став свідчен-
ням посилення уваги законодавчої та виконавчої вла-
ди до галузі, її проблем і перспектив розвитку. Вперше 
за багато років у законодавчому порядку на державно-
му рівні було сформовано термінологічно-понятійний 
апарат у сфері туризму («туризм», «туристична діяль-
ність», «туристичний продукт» «турист», «суб’єкт ту-
ристичної діяльності» тощо). Україна стала першою і 
чи не єдиною серед республік колишнього Радянського 
Союзу, що прийняла спеціальний нормативно-правовий 
акт – Закон України «Про туризм», в якому офіційно 
проголошено і законодавчо закріплено туризм одним із 
пріоритетних напрямів розвитку національної культури 
й економіки та здійснення послідовної державної полі-
тики в галузі.

Таким чином, на сьогодні функціонування туризму 
здійснюється на підставі такого нормативно-правового 
акта, як Закон України «Про туризм», відповідно до ст. 
1 якого туризм – це тимчасовий виїзд особи з місця про-
живання в оздоровчих, пізнавальних, професійно-діло-
вих чи інших цілях без здійснення оплачуваної діяльно-
сті в місці, куди особа від’їжджає.

Відносини у сфері туристичної діяльності регулюють 
і низка інших законів. До норм загального законодавства 
належать: Конституція України, якою закріплено основ-
ні права і свободи людини, їхні гарантії; Господарський 
кодекс України; закони України «Про сільський зелений 
туризм», «Про захист прав споживачів»; «Про порядок 
виїзду із України і в’їзду в Україну громадян України»; 
«Про порядок здійснення розрахунків в іноземній ва-
люті»; «Про страхування»; «Про рекламу»; «Про ліцен-
зування певних видів господарської діяльності»; «Про 
залізничний транспорт»; «Про транспорт»; «Про інфор-
мацію»; «Про курорти» та ін. 

Єдиного підходу до визначення поняття «туризм» не-
має. Туризм розглядається нами як складна, взаємо-
пов’язана система, яка характеризується економічними 
відносинами надавачів туристичних послуг та споживачів – 
туристів, діяльність яких регулюється нормативно-право-
вою базою держави, міжнародними організаціями та орга-
нами управління окремо взятого елемента цієї системи.

Для детальної характеристики дефініції «круїз» 
необхідно розглянути низку понять, а саме: туристична 
послуга, договір про надання туристичних послуг, кру-
їзна подорож, морський круїз.

На думку І.В. Зоріна і В. А. Квартальнова, під ту-
ристичними послугами розуміють «основні, необхідні 
для організації та проведення подорожі (розміщення, 
харчування, перевезення, екскурсійні послуги, послуги 
гідів-перекладачів, інші послуги залежно від цілей подо-
рожі) та додаткові туристичні послуги, що не входять 
у тур і надаються за місцем відпочинку у міру виникнен-
ня потреби в них (торговельні послуги, послуги пошти 
та зв’язку, театральні вистави, шоу, послуги бару, таксі 
тощо); комплексні туристичні послуги – сукупність ту-
ристичних послуг, гарантованих путівкою» [1, с. 664].

Поряд з терміном «туристична послуга» вживають 
термін «туристичний продукт». У цивілістичній нау-
ці немає єдності думок щодо доцільності одночасної 
наявності в понятійному апараті науки цих двох тер-
мінів. Окремі науковці проводять розмежування цих 
двох понять. При цьому одні автори стоять на позиції, 
згідно з якою предметом договору про надання турис-
тичних послуг є туристичний продукт, тобто товар, що 
продається турагентствами туристам, які не мають до-
говірних відносин з туроператором. Фактично у такому 
разі йдеться про аналогію з договором роздрібної купів-
лі-продажу. Інші вчені дотримуються точки зору, згідно 
з якою за договором про надання туристичних послуг 
у туриста виникає право вимагати надання йому турис-
тичної послуги, яку він споживатиме у процесі надання, 
а не якогось товару, купівля якого є, навпаки, одномо-
ментною дією.

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про туризм» 
«Туристичний продукт – попередньо розроблений комп-
лекс туристичних послуг, який поєднує не менше ніж 
дві такі послуги, що реалізується або пропонується 
для реалізації за визначеною ціною, до складу якого 
входять послуги перевезення, послуги розміщення та 
інші туристичні послуги, не пов’язані з перевезенням 
і розміщенням (послуги з організації відвідувань об’єк-
тів культури, відпочинку та розваг, реалізації суве-
нірної продукції тощо)». Закон України «Про туризм» 
не дає визначення договору про надання туристичних 
послуг, тому пропонуємо авторське визначення дого-
вору про надання туристичних послуг: «За договором 
про надання туристичних послуг одна сторона (туро-
ператор) зобов’язується за завданням іншої сторони 
(замовника, яким є турист) надати попередньо розро-
блений комплекс туристичних послуг, які споживають-
ся у процесі вчинення певної дії або здійснення певної 
діяльності, а турист зобов’язується оплатити виконав-
цеві зазначений комплекс послуг, якщо інше не перед-
бачено договором». Пропонуємо це визначення внести 
до тексту Закону України «Про туризм»

Круїз (англ. cruise) – морська подорож зазвичай 
по замкнутому колу з поїздками із портів у внутрішні 
райони країн (наприклад, круїз довкола Європи) [2].
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Інші дослідники розглядають «круїз» як турист-
ську поїздку з використанням транспортних засобів 
(як правило, водних) не тільки для перевезення, але й 
як засобів розміщення, харчування та обслуговування. 
У туристській практиці реалізується програма круїзів 
на морських і річкових маршрутах [3, c. 84].

 Науковець А.В. Бабкін зазначає, що «під круїзом 
слід розуміти подорож на водних видах транспорту, що 
включає берегові екскурсії, огляд визначних пам’яток 
портових міст, а також різноманітні розваги на борту 
морських та річкових лайнерів» [4, c. 208]. На нашу 
думку, круїз – це морська подорож з кінцем подорожі 
в тому місці, де вона починалась.

Відповідно до ст. 195 Кодексу торговельного море-
плавства України за договором морського круїзу одна 
сторона – організатор круїзу – зобов’язується здійс-
нити колективну морську подорож (круїз) за певною 
програмою і надати учасникові круїзу всі пов’язані з 
цим послуги (морське перевезення, харчування, побу-
тове та екскурсійне обслуговування тощо), а інша сто-
рона – учасник круїзу – зобов’язується сплатити за це 
встановлену плату [5]. Слід зазначити, що до Кодексу 
торговельного мореплавства України положення, що 
присвячені морському круїзу, внесені вперше.

Нам видається це визначення не дуже вдалим. Ор-
ганізатор круїзу це і є туроператор. Стаття 5 Закон Укра-
їни «Про туризм» дає визначення: туристичний опера-
тор (туроператор) – юридичні особи, створені згідно із 
законодавством України, для яких винятковою діяль-
ністю є організація та забезпечення створення турис-
тичного продукту, реалізація та надання туристичних 
послуг, а також посередницька діяльність із надання 
характерних та супутніх послуг, які в установленому 
порядку отримали ліцензію на туроператорську діяль-
ність [6]. За наведеним у КТМ визначенням договору 
морського круїзу споживачем туристичних послуг є ко-
лектив людей. З цим не можемо погодитись, адже до-
говір про надання туристичних послуг укладається не з 
колективом людей, а з кожною особою окремо, а вже 
потім вони об’єднуються в групи залежно від обраного 
туристичного маршруту. Тому пропонуємо авторське 
визначення: «За договором морського круїзу одна сто-
рона (туроператор) зобов’язується за завданням іншої 
сторони (туриста) здійснити морську подорож (круїз) 
за певною програмою та надати іншій стороні (турис-
ту) попередньо розроблений комплекс туристичних 
послуг, які споживаються у процесі вчинення певної 
дії або здійснення певної діяльності, а турист зобов’я-
зується оплатити виконавцеві зазначений комплекс 
послуг, якщо інше не передбачено договором». Пропо-
нуємо внести зміни до КТМ та закріпити це визначення 
у ст. 195 КТМ. Такий договір є консенсуальним, двосто-
роннім, оплатним, публічним.

Деякі дослідники розглядають круїзну подорож 
не як договір перевезення, а саме як договір про надан-
ня туристичних послуг, оскільки спрямованістю цього 
договору є задоволення потреби у відпочинку спожи-
вачем (від англ. cruise – морська подорож, плавання 
по замкнутому колу). Скажімо, Кодекс торговельного 
мореплавства розмежовує договір морського переве-
зення пасажира та договір морського круїзу. Відповідно 
до ст. 184 КТМ «За договором морського перевезення 
пасажира перевізник зобов’язується перевезти пасажи-
ра і його каютний багаж у пункт призначення, а в разі 

здачі пасажиром багажу також доставити багаж у пункт 
призначення і видати його уповноваженій на отримання 
багажу особі; пасажир має сплатити встановлену плату 
за проїзд, а у разі здачі багажу – і плату за провезення 
багажу» [5]. Не можемо погодитися з такою думкою, 
бо це не просто перевезення з пункту А в пункт Б, це 
не просто морське перевезення, а ще й цілий комплекс 
послуг: харчування, медичне, побутове, розважальне, 
екскурсійне обслуговування та ін.

На думку А.Б. Бабкіна, «круїзний туризм належить 
до спеціальних видів туризму, оскільки є досить трудо-
містким, капіталомістким видом туризму, що поєднує 
в собі кілька видів туризму – рекреаційний, спортив-
ний, лікувально-оздоровчий, пізнавальний» [4, c. 208]. 

Особливістю круїзного туризму є: транспортний 
засіб бере безпосередню участь в обслуговуванні ту-
ристів під час здійснення круїзу; цей транспортний 
засіб виступає не тільки засобом переміщення турис-
тів з однієї точки туристичного маршруту в іншу, а й 
місцем проживання, харчування, оздоровлення, освіти, 
отримання розваг туристом. 

Водний вид транспорту у круїзному туризмі висту-
пає базисним елементом туристичного продукту, тому 
що під час круїзу туриста не тільки транспортують, а й 
надають повний спектр додаткових послуг. 

Круїзний туризм поділяється на морський та річний. 
Під час розробки програми туроператор має врахову-
вати природні ресурси місцевості, тому що від водних 
ресурсів буде залежати різновид круїзу. Безперечно, 
засіб перевезення туристів має бути обладнаний та 
спроектований згідно з уподобаннями споживача, щоб 
залишатися конкурентоспроможним за умов ринкової 
економіки.

Морський круїз – це подорож зазвичай по замкнуто-
му колу з радіальними поїздками з портів у внутрішні 
райони країн. Річний круїз – це круїзи по внутрішніх 
водних артеріях (річках, озерах, каналах) [4, c. 208].

Серед морських круїзів виділяються: кругосвітні, 
прибережні, експедиційні круїзи та трансатлантичні 
переходи. Особливістю цього виду круїзу є висока вар-
тість путівки, яка пов’язана із тривалим терміном пе-
ребування на борту. Вадою прибережних круїзів є те, 
що подорож здійснюються по водах, прилеглих до бе-
регів основних материків. Подорожуючи на трансатлан-
тичних круїзах, здійснюють перехід через Атлантику 
(3000 міль/4800 км) на пасажирському лайнері. Під час 
експедиційного круїзу здійснюється подорож у малодо-
ступні місця: акваторію Північного Льодовитого океану, 
райони Північного Полярного кола, Антарктичного пів-
острова, Фолклендських островів або Південної Георгії 
або Меланезії.

Також круїзи поділяють на:
– туристичні, коли тривалість поїздки становить 

більше 24 годин;
– екскурсійно-прогулянкові, коли тривалість поїзд-

ки становить менше 24 годин. Такі рейси здійснюються 
з метою відпочинку та ознайомлення з історичними та 
іншими пам’ятками, як правило, між двома портами із 
заходами та зупинками в них або без заходів і зупинок.

Круїзний туризм характеризується вмілим поєднан-
ням різнопланових потреб споживача, що є дуже важ-
ливим на конкурентному ринку. Можна зазначити, що 
експедиційні круїзи на криголамах вздовж Антарктиди 
є специфічним підвидом круїзного туризму. Ці круїзи 
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користуються попитом, що підтверджує попереднє бро-
нювання туру на рік уперед.

Залежно від особливостей та специфікацій, що 
ставляться туристом до туристичної послуги, договір 
про надання туристичних послуг може бути публічним, 
договором приєднання або договором, що укладається 
на загальних конкурентних засадах. 

Істотними умовами договору круїзу як договору 
про надання туристичних послуг є предмет (круїз), 
ціна, строки та порядок оплати круїзу.

Висновки. Отже, в результаті проведеного дослі-
дження ми запропонували авторське визначення дого-
вору про надання туристичних послуг: «За договором 
про надання туристичних послуг одна сторона (туро-
ператор) зобов’язується за завданням іншої сторони 
(замовника, яким є турист) надати попередньо розро-
блений комплекс туристичних послуг, які споживають-
ся у процесі вчинення певної дії або здійснення певної 
діяльності, а турист зобов’язується оплатити виконав-
цеві зазначений комплекс послуг, якщо інше не перед-
бачено договором». Пропонуємо це визначення внести 
до тексту Закону України «Про туризм». Пропонуємо 
внести зміни до ст. 195 КТМ та закріпити в ній наше 
авторське визначення: «За договором морського круїзу 
одна сторона (туроператор) зобов’язується за завдан-
ням іншої сторони (туриста) здійснити морську подорож 
(круїз) за певною програмою та надати іншій стороні (ту-
ристу) попередньо розроблений комплекс туристичних 
послуг, які споживаються у процесі вчинення певної дії 
або здійснення певної діяльності, а турист зобов’язуєть-
ся оплатити виконавцеві зазначений комплекс послуг, 

якщо інше не передбачено договором». Такий договір є 
консенсуальним, двостороннім, оплатним, публічним.
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ОСОБЛИВОСТІ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
ПРИВАТНИХ ЗАКЛАДІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

Таран Л. В.

У статті автор проводить ґрунтовний аналіз госпо-
дарських правовідносин, що виникають під час здійснення 
господарської діяльності приватними закладами дошкіль-
ної освіти. Розкриваються у господарсько-правовому ключі 
вимоги до легалізації такого суб’єкта права. Досліджується 
структура органів управління, вимоги до педагогічного 
колективу і порядок формування майна. Встановлюється, 
що приватні заклади дошкільної освіти можуть створю-
ватися як у формі юридичних осіб, так фізичними особа-
ми-підприємцями на основі приватної форми власності.

Ключові слова: господарська діяльність, освіта, 
заклади освіти, приватні заклади дошкільної освіти, ліцен-
зійні умови.

В статье автор проводит тщательный анализ хозяй-
ственных правоотношений, возникающих в ходе осу-
ществления хозяйственной деятельности частными 
учреждениями дошкольного образования. Раскрывает в 
хозяйственно-правовом ключе требования законодатель-
ства к легализации деятельности такого субъекта права. 
Исследуется структура органов управления, требования к 
педагогическому коллективу и порядку формирования иму-
щества. Указывается, что частные учреждения дошколь-
ного образования могут создаваться как в форме юридиче-
ских лиц, так и физическими лицами-предпринимателями 
на основе частной формы собственности.

Ключевые слова: хозяйственная деятельность, обра-
зование, образовательное учреждение, частное учрежде-
ние дошкольного образования, лицензионные условия.

In the article the author conducts the analysis of economic 
legal relations during the implementation of economic activ-
ity by private institutions of preschool education. Scientific 
interest is conditioned by recent innovations of Ukrainian leg-
islation in this area of regulation, namely, changes to the Laws 
of Ukraine “On Education”, “On Pre-school Education” and the 
adoption of the Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine 
“On Approval of Licensing Conditions for the Conduct of Educa-
tional Activities”. The structure of the management bodies, the 
requirements for the teaching staff and the procedure for the 
formation of the property are explored. It is established that 
private institutions of preschool education can be created both 
in the form of legal entities and private individuals- entrepre-
neurs on the basis of private ownership. From now on, to obtain 
a license, one do not need to submit documents belonging to the 
field of accreditation of educational programs. The law requires 
a written commitment to the licensing authority regarding the 
material, technical, personnel, educational, methodological and 
informational provision of educational activities of the educa-
tional institution. There is no requirement for confirmation of 
property rights to premises for the whole period of study. How-
ever, while conducting educational activities, the licensee must 
comply with the license conditions. It has been established that 
one of the reasons for the confirmation by the pre-school of legal 
entities of property rights to real estate, which gives the right 
to carry out licensed educational activities, is its availability in 
the authorized capital, as well as the indication in the statute 
of educational services as the main type of activity. Individual 
entrepreneurs have acquired the right to set up private preschool 

along with legal entities. They must have a special pedagogical 
education and medical certificate of the prescribed standard.

Key words: economic activity, education, educational insti-
tution, private institution of preschool education, licensing con-
ditions.

Постановка проблеми. Наша країна перебуває за-
раз в умовах системного реформування законодавства. 
Як наслідок, незворотним є процес впровадження змін 
до організації надання послуг у сфері освіти. Предме-
том цього дослідження є особливості державного ре-
гулювання освітньої діяльності приватних дошкільних 
навчальних закладів та природи послуг, що ними нада-
ються, в господарсько-правовому контексті.

Стан дослідження. Актуальність предмета дослі-
дження зумовлена як публічними, так і соціальними чин-
никами. Суспільні потреби стимулювали запроваджен-
ня освітньої реформи, що стало підставою прийняття 
низки нормативних актів. Одним з напрямів реформу-
вання освіти стала оптимізація господарської діяльно-
сті. Зазначене викликало неабиякий інтерес наукової 
думки. З’являються дослідження у галузі господарсько-
го права щодо регулювання процесу створення освітніх 
суб’єктів права, легалізації і технічного регулювання їх 
діяльності, а також порядку надання освітніх послуг. 
Автори, які проводять наукові дослідження в зазначеній 
галузі, – Р.В. Шаповал, В.М. Бесчастний, Л.І. Данилен-
ко, Т.П. Козарь, Б.В. Дерев’янко. Однак, незважаючи 
на високу наукову зацікавленість у вирішенні правни-
чих питань, залишилися не досить дослідженими на-
прями господарсько-правового регулювання власне ді-
яльності закладів дошкільної освіти. Зважаючи на це, 
метою статті є подальша теоретична розробка сутності 
господарської діяльності дошкільних освітніх закладів; 
розкриття змісту господарських правовідносин, в які 
вони вступають.

Виклад основного матеріалу. На думку Є.Б. Ан-
типіна, процес становлення нової системи державних 
навчальних закладів різних типів перебуває під впли-
вом координації та субкоординації з боку зовнішнього 
середовища, що підкріплено законодавчими докумен-
тами. Вже на сьогодні можна говорити про присутність 
диференціації елементів внаслідок збільшення кіль-
кості дітей, які за рахунок просторового розміщення 
(переведення зі східних регіонів України) впливають 
на процес диференціації елементів [1].

Освіта є основою інтелектуального, духовного, фі-
зичного і культурного розвитку особистості, її успішної 
соціалізації, економічного добробуту, запорукою роз-
витку суспільства та держави, об’єднаного спільни-
ми цінностями і культурою. Право на освіту включає 
право здобувати освіту впродовж усього життя, пра-
во на доступність освіти, право на безоплатну освіту  
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у випадках і порядку, визначених Конституцією та 
законами України [2]. 

Дошкільна освіта входить до структури освіти вза-
галі і є її невіддільним складником, що визначено у ч. 
1 ст. 10 ЗУ «Про освіту» [3] та відповідає її нульовому 
рівню Національної рамки кваліфікації.

Національна рамка кваліфікацій – це системний і 
структурований за компетентностями опис кваліфікацій-
них рівнів. Вона призначена для використання органами 
виконавчої влади, установами та організаціями, що реа-
лізують державну політику у сфері освіти, зайнятості та 
соціально-трудових відносин, навчальними закладами, 
роботодавцями, іншими юридичними і фізичними особа-
ми з метою розроблення, ідентифікації, співвіднесення, 
визнання, планування і розвитку кваліфікацій.

Нульовий рівень кваліфікації передбачає здат-
ність адекватно діяти у відомих простих ситуаціях під 
безпосереднім контролем, готовність до систематично-
го навчання. Дитина мусить мати елементарні загальні 
знання про себе та довкілля; мати розуміння найпро-
стіших причинно-наслідкових та просторово-часових 
зв’язків. Зазначений рівень передбачає уміння вико-
нувати елементарні завдання у відомих однотипних 
ситуаціях. Дитина мусить мати комунікаційні навички 
щодо ситуативної взаємодії в обмеженому колі осіб 
за допомогою інших, а також реагування на прості усні 
повідомлення. Одним з критеріїв кваліфікаційного рів-
ня є автономність і відповідальність, що для нульового 
рівня реалізується через здатність виконувати завдання 
під безпосереднім контролем.

Основною метою дошкільної освіти є забезпечення 
розвитку, виховання і навчання дитини, що ґрунтуєть-
ся на поєднанні сімейного та суспільного виховання, 
досягненнях вітчизняної науки, надбаннях світового 
педагогічного досвіду, сприяє формуванню цінностей 
демократичного правового суспільства в Україні.

Це ж визначає й ч. 1 ст. 4 ЗУ «Про дошкільну осві-
ту», де вказано, що дошкільна освіта є обов’язковою 
первинною складовою частиною системи безперервної 
освіти в Україні. Слід зазначити, що обов’язковість є 
новелою для правового регулювання дошкільної освіти, 
викликає значну складність у реалізації і високий сус-
пільний інтерес. Систему дошкільної освіти становлять: 
заклади дошкільної освіти незалежно від підпорядку-
вання, типів і форми власності; наукові і методичні 
установи; органи управління освітою; освіта та вихо-
вання в сім’ї.

Своєю чергою дошкільна освіта є цілісним процесом 
і має свою вікову періодизацію [4].

Діти можуть здобувати дошкільну освіту за бажан-
ням батьків або осіб, які їх замінюють: у закладах до-
шкільної освіти незалежно від підпорядкування, типів і 
форми власності; у структурних підрозділах юридичних 
осіб приватного і публічного права, зокрема закладів 
освіти; у сім’ї – за сімейною (домашньою) формою здо-
буття дошкільної освіти; за допомогою фізичних осіб, 
які мають педагогічну освіту та/або професійну квалі-
фікацію педагогічного працівника, зокрема, які прова-
дять незалежну професійну діяльність; за допомогою 
фізичних осіб-підприємців, основним видом діяльності 
яких є освітня діяльність.

Зазначені особи є суб’єктами освітньої діяльності, 
серед яких лише заклади дошкільної освіти мають от-
римувати ліцензію на здійснення такого виду господар-

ської діяльності. Згідно зі ст. 17 Закону України «Про 
освіту», функції органу ліцензування виконують Рада 
міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київ-
ська та Севастопольська міські державні адміністрації. 
Всі інші особи, що надають дошкільні освітні послуги, 
мають керуватися вимогами Базового компонента до-
шкільної освіти [5].

Сама діяльність приватної дошкільної освіти рег-
ламентується Конституцією України, законами України 
«Про освіту», «Про дошкільну освіту», іншими норма-
тивно-правовими актами та міжнародними договорами 
України. 

Нещодавно прийнятий Закон України «Про осві-
ту» визначає деталі навчального процесу та окреслює 
його основоположні принципи, вводить поняття «освіт-
ня послуга», що спрямована на досягнення очікуваних 
результатів навчання. Під результатами навчання розу-
міється «знання, уміння, навички, способи мислення, 
погляди, цінності, інші особисті якості, набуті у процесі 
навчання, виховання та розвитку, які можна ідентифіку-
вати, спланувати, оцінити і виміряти та які особа здатна 
продемонструвати після завершення освітньої програ-
ми або окремих освітніх компонентів» [3].

Закон України «Про дошкільну освіту» визначає пра-
вові, організаційні та фінансові засади функціонування 
і розвитку системи дошкільної освіти, яка забезпечує 
розвиток, виховання і навчання дитини, ґрунтуєть-
ся на поєднанні сімейного та суспільного виховання, 
досягненнях вітчизняної науки, надбаннях світового 
педагогічного досвіду, сприяє формуванню цінностей 
демократичного правового суспільства в Україні [4].

Як відомо, приватні дитячі садки диференціюються 
залежно від спектра послуг, що вони надають. Є приват-
ні садки «повного циклу», що працюють повний день – з 
ранку до вечора з наданням повного комплексу послуг: 
утримання, виховання та освіта, і садки «неповного 
циклу» для короткочасного перебування. Організацій-
но-правова форма господарювання приватних дитячих 
садків передбачена Державним класифікатором Украї-
ни: приватна організація (установа, заклад), тобто така, 
що утворюється на основі приватної власності одного 
або кількох громадян, іноземців, осіб без громадянства 
або на основі приватної власності суб’єкта господарю-
вання – юридичної особи [5].

Надання освітніх послуг є основним видом госпо-
дарської діяльності дошкільних навчальних закладів. 
Освітня послуга виступає предметом господарсько-пра-
вового регулювання. Слово «надання» означає дію 
за значенням дієслова «надати». А дієслова «надати» 
і «надавати» означають: 1) давати можливість мати 
щось, користуватися чимось і т. ін.; 2) додавати, до-
бавляти яку-небудь якість, властивість і т. ін.; 3) наді-
ляти якими-небудь рисами, робити якимсь на вигляд; 
4) примушувати кого-, що-небудь здійснювати якийсь 
рух чи переходити до якогось стану [7, с. 709].

На підставі статті 43 Закону України «Про освіту» лі-
цензування освітньої діяльності – це процедура визнан-
ня спроможності юридичної або фізичної особи надава-
ти освітні послуги на певному рівні освіти відповідно 
до ліцензійних умов. Освітня діяльність провадиться 
на підставі ліцензії, що видається органом ліцензування 
відповідно до законодавства. Для закладів дошкільної 
освіти органом ліцензування є обласні міські державні 
адміністрації.
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Відповідно до ч. 3 ст. 11 Закону України «Про до-
шкільну освіту» заклад дошкільної освіти здійснює свою 
діяльність за наявності ліцензії на право провадження 
освітньої діяльності у сфері дошкільної освіти, виданої 
у встановленому законодавством України порядку.

У процесі реформування дошкільної освіти Міністер-
ство освіти і науки удосконалило процедуру ліцензуван-
ня освітньої діяльності. З одного боку, з ліцензійних умов 
прибрано зайві обмеження до освітньої діяльності, а з 
іншого, посилена увага до чутливих аспектів цієї сфери. 

Так, для отримання ліцензії відтепер не потрібно 
подавати документи, що належать до сфери акреди-
тації освітніх програм (освітня програма, навчальний 
план), як було раніше. На момент започаткування освіт-
ньої діяльності заклади дошкільної освіти подаватимуть 
до органу ліцензування письмове зобов’язання щодо 
матеріально-технічного, кадрового, навчально-мето-
дичного та інформаційного забезпечення освітньої ді-
яльності закладу освіти. Відсутня вимога щодо підтвер-
дження майнових прав на приміщення на весь строк 
навчання за певним рівнем загальної середньої освіти. 
Проте під час провадження освітньої діяльності ліцензі-
ат має дотримуватися вимог ліцензійних умов.

Однією з підстав для підтвердження закладами до-
шкільної освіти – юридичними особами майнових прав 
на нерухоме майно, що дає право для здійснення лі-
цензійної освітньої діяльності, є наявність у статутному 
капіталі такого майна, а також зареєстровані в установ-
леному порядку установчі документи, в яких предме-
том діяльності зазначено надання освітніх послуг [8].

Зокрема, знято вимогу стосовно надання копій доку-
ментів про відповідність приміщень санітарним нормам 
і вимогам правил пожежної безпеки. Відповідні зміни 
були внесені до Постанови Кабінету Міністрів Украї-
ни «Про затвердження Ліцензійних умов проваджен-
ня освітньої діяльності закладів освіти» вiд 10 травня 
2018 року № 347.

Відповідно до ст. 90 зазначеної Постанови фізичні 
особи-підприємці набули права створювати приватні до-
шкільні освітні установи поряд із юридичними особами. 
Фізичні особи-підприємці, які самостійно надають послу-
ги дошкільної освіти, мусять мати спеціальну педагогіч-
ну освіту і медичну довідку встановленого зразка.

Матеріально-технічне забезпечення закладу до-
шкільної освіти фізичної особи-підприємця або струк-
турного підрозділу юридичної особи публічного чи 
приватного права, що провадить освітню діяльність 
у сфері дошкільної освіти, регламентується ст. 93 По-
станови. Таке забезпечення має відповідати вимогам 
нормативно-правових актів у сфері дошкільної освіти 
і виконувати вимоги Базового компонента дошкільної 
освіти та безпеки життєдіяльності дітей та охорони пра-
ці. Слід вважати, що зазначені зміни спрямовані також 
на розвиток і впровадження ширшої мережі приватних 
дошкільних навчальних закладів освіти [9].

Управління та громадське самоврядування закладу 
дошкільної освіти встановлене Законом України «Про 
дошкільну освіту». Відтак управління в закладах до-
шкільної освіти здійснюється колегіально педагогічною 
радою. Педагогічна рада створюється в усіх закладах 
дошкільної освіти незалежно від підпорядкування, 
типів і форми власності за наявності не менше трьох 
педагогічних працівників. Особи, запрошені на засідан-
ня педагогічної ради, мають право дорадчого голосу. 

Головою педагогічної ради закладу дошкільної освіти є 
його директор. Педагогічна рада обирає зі свого складу 
секретаря на навчальний рік. Вищим колегіальним ор-
ганом громадського самоврядування закладу дошкіль-
ної освіти є загальні збори (конференція) колективу 
закладу дошкільної освіти. Загальні збори (конферен-
ція) заслуховують звіти керівника закладу дошкільної 
освіти з питань статутної діяльності та дають оцінку 
його професійно-педагогічної діяльності, розглядають 
питання навчально-виховної, методичної, економічної і 
фінансово-господарської діяльності закладу дошкільної 
освіти [4].

Виконавчим органом дошкільного навчального 
закладу є його директор (завідувач), який діє на підста-
ві Положення «Про дошкільний навчальний заклад», за-
твердженого Кабінетом Міністрів України від 12 березня 
2003 р. N 305. У статтях 41–43 цього Положення перед-
бачено, що на посаду керівника дошкільного навчаль-
ного закладу призначається особа, яка є громадянином 
України, має відповідну вищу педагогічну освіту не ниж-
че освітнього кваліфікаційного рівня «спеціаліст», стаж 
педагогічної роботи у сфері дошкільної освіти не менш 
як три роки, а також організаторські здібності та стан 
здоров’я якої не перешкоджають виконанню професій-
них обов’язків [10].

Педагогічний працівник закладу дошкільної освіти 
(відповідно до ст. 30 Закону України «Про дошкільну осві-
ту») – особа з високими моральними якостями, яка має 
вищу педагогічну освіту за відповідною спеціальністю 
та/або професійну кваліфікацію педагогічного працівни-
ка, забезпечує результативність та якість роботи, а та-
кож фізичний і психічний стан якої дає змогу виконувати 
професійні обов’язки. Педагогічне навантаження педа-
гогічного працівника у сфері дошкільної освіти – час, 
призначений для здійснення освітнього процесу [4].

Закон встановлює обов’язкову атестацію педагогіч-
них працівників дошкільного навчального закладу неза-
лежно від підпорядкування, типів і форми власності. 
Атестація здійснюється згідно з Типовим положенням 
про атестацію педагогічних працівників України, за-
твердженим наказом Міністерства освіти і науки Украї-
ни від 08.10.2010 р. № 930, як правило, один раз на п’ять 
років, позачергова атестація проводиться за заявою 
працівника з метою підвищення кваліфікаційної кате-
горії (тарифного розряду) або за поданням керівника, 
педагогічної ради навчального закладу чи відповідного 
органу управління освітою з метою присвоєння праців-
нику кваліфікаційної категорії, педагогічного звання та 
у разі зниження ним рівня професійної діяльності. По-
зачергова атестація з метою підвищення кваліфікацій-
ної категорії може проводитися не раніш як через два 
роки після присвоєння попередньої [11].

Ліцензійними умовами встановлюється вичерпний 
перелік документів, що надаються ліцензійному орга-
ну. Для започаткування провадження освітньої діяльно-
сті за рівнем дошкільної освіти необхідно надати:

– заяву про отримання ліцензії на провадження 
освітньої діяльності встановленого зразка;

– копії установчих документів юридичної особи (ста-
тут) або копію положення про структурний підроз-
діл юридичної особи або фізичну особу- підприємця, 
основним видом діяльності яких є освітня діяльність;

– письмове зобов’язання щодо матеріально-технічно-
го, кадрового та навчально-методичного забезпечення  
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освітньої діяльності закладу дошкільної освіти, зокрема 
у частині забезпечення безпеки життєдіяльності дітей 
та охорони праці;

– копії документів, що засвідчують рівень освіти та 
кваліфікації керівника закладу дошкільної освіти;

– опис документів.
Своєю чергою фізична особа-підприємець додатко-

во подає:
– копії сторінок паспорта, на яких зазначені прізви-

ще, ім’я, по батькові, серія, номер паспорта, коли і ким 
виданий, місце проживання;

– копії документів, що засвідчують рівень освіти та 
кваліфікації;

– копію довідки про реєстраційний номер облікової 
картки платника податків або копію відповідної сторін-
ки паспорта;

– медичну довідку встановленого зразка.
Джерелами фінансування закладу дошкільної осві-

ти незалежно від форми власності можуть бути кошти: 
засновника (засновників); державного та місцевих бю-
джетів; батьків або осіб, які їх замінюють; добровільні 
пожертвування та цільові внески фізичних і юридичних 
осіб; інші кошти, не заборонені законодавством. Дже-
релами фінансування закладів дошкільної освіти (від-
ділень, груп), заснованих на умовах державно-приват-
ного партнерства, є кошти засновників. І, відповідно, 
обсяги співфінансування визначаються засновниками 
на умовах договору.

Порядок діловодства і бухгалтерського обліку 
в закладі дошкільної освіти визначається керівником 
закладу відповідно до законодавства. За рішенням ке-
рівника закладу дошкільної освіти бухгалтерський об-
лік може здійснюватися самостійно закладом освіти 
або через централізовану бухгалтерію (ст. 37 Закону 
України «Про дошкільну освіту»).

Заклади освіти мають право отримувати фінансу-
вання різних видів та з різних джерел, не забороне-
них законодавством. Державні і комунальні заклади 
освіти мають право розміщувати власні надходження 
на поточних рахунках, тимчасово вільні кошти – на де-
позитах у банках державного сектору, а також само-
стійно розпоряджатися надходженнями від зазначених 
коштів з метою провадження діяльності, передбаченої 
установчими документами (ч. 12 ст. 78 Закону України 
«Про освіту») [3].

Матеріально-технічна база закладу дошкільної осві-
ти включає будівлі, споруди, земельні ділянки, ко-
мунікації, інвентар, обладнання, транспортні засоби, 
службове житло та інше. Майно закладу дошкільної 
освіти належить йому на правах, визначених Зако-
ном та іншими нормативно-правовими актами. Вимо-
ги до матеріально-технічної бази закладу дошкільної 
освіти визначаються відповідними будівельними та 
санітарно-гігієнічними нормами і правилами. Переліки 
матеріально-технічного оснащення закладів дошкільної 
освіти, ігрового, навчально-дидактичного обладнання 
закладу дошкільної освіти затверджуються централь-
ним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки  
(ст. 38 Закону України «Про дошкільну освіту») [4].

Приватні дошкільні навчальні заклади можуть бути 
власниками, постійними користувачами або оренда-
рями земельних ділянок, відповідне зазначене у стат-
тях 82, 92, 93 Земельного кодексу України [12]. Також 
у підпункті 282.1 статті 282 Податкового кодексу країни 

зазначено, що дошкільні навчальні заклади незалежно 
від форм власності і джерел фінансування звільняють-
ся від сплати земельного податку [13].

Державний нагляд (контроль) у сфері дошкільної 
освіти здійснюється відповідно до статті 69 Закону Укра-
їни «Про освіту», він здійснюється з метою реалізації 
єдиної державної політики в цій сфері та спрямований 
на забезпечення інтересів суспільства щодо належної 
якості освіти та освітньої діяльності. Державний нагляд 
(контроль) у сфері освіти здійснюється центральним 
органом виконавчої влади із забезпечення якості освіти 
та його територіальними органами. Центральний орган 
виконавчої влади здійснює позапланові перевірки у по-
рядку, передбаченому Законом України «Про основні 
засади державного нагляду (контролю) у сфері госпо-
дарської діяльності» [3].

Отже, законодавством встановлюється чіткий ме-
ханізм правового регулювання господарської діяль-
ності дошкільних навчальних закладів. Зберігається 
тенденція до стрімкого спрощення технічних проце-
дур, що забезпечують цю діяльність. Нещодавні зміни 
в ліцензійних умовах провадження освітньої діяльності 
надали можливість фізичним особам-підприємцям ста-
ти суб’єктом таких послуг. Предметом господарської 
діяльності дошкільних навчальних закладів є надання 
освітніх послуг.

Водночас з метою реалізації єдиної державної полі-
тики в цій сфері та забезпечення інтересів суспільства 
щодо належної якості освіти здійснюється державний 
контроль у сфері дошкільної освіти і приватної дошкіль-
ної освіти зокрема. Центральний орган виконавчої вла-
ди із забезпечення якості освіти та його територіальні 
органи проводять інституційний аудит закладів освіти і 
позапланові перевірки у порядку, передбаченому Зако-
ном України «Про основні засади державного нагляду 
(контролю) у сфері господарської діяльності» [14]. 

На нашу думку, подальше проведення модернізації 
нормативно-правової бази освітянської діяльності дасть 
змогу виправити недоліки тих нормативно-правових ак-
тів, які втратили свою чинність у зв’язку з їх не актуаль-
ністю та заповнити прогалини чинного законодавства. 
Наукова спільнота та громадськість мають співпрацю-
вати у питанні подальших модернізацій, поєднавши 
наукові знання та нагальні потреби споживачів, можна 
вибудувати ідеальний зразок дієвої освітньої моделі.
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ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВ ДИТИНИ 
В УМОВАХ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ

Тарасенко Л. Б.

У цій статті розглядаються проблеми охорони і захи-
сту прав дитини, що є надзвичайно актуальними в епоху 
глобалізаційних процесів для всіх країн світу. На сучасному 
етапі розвитку для України, яка обрала шлях побудови пра-
вової держави, одним із першочергових завдань у цій сфері 
є не тільки створення національної юридичної бази, яка б 
повною мірою відповідала міжнародним стандартам, але 
й формування відповідного механізму захисту прав дитини 
у разі їх порушення, забезпечення реалізації прав кожної 
дитини. Стаття містить статистичні дані, що свідчать 
про численні порушення прав дитини в нашій країні та 
доводять масштаби проблеми, яка надзвичайно загостри-
лася на сучасному етапі в зв’язку з кризовою соціально-е-
кономічною ситуацією та військовими подіями на Донбасі.

Ключові слова: права дитини, міжнародні стандарти 
прав дитини, гарантії прав і свобод дитини, насильство, 
булінг.

В данной статье рассматриваются проблемы охраны 
и защиты прав ребенка, которые являются чрезвычайно 
актуальными в эпоху глобализационных процессов для всех 
стран мира. На современном этапе для Украины, которая 
стала на путь построения правового государства, одной 
из первоочередных задач в этой сфере является не только 
создание национальной юридической базы, которая бы в 
полной мере отвечала международным стандартам, но 
и формирование соответствующего механизма защиты 
прав ребенка в случае их нарушения, обеспечение реализации 
прав каждого ребенка. В статье содержатся статистиче-
ские данные, которые свидетельствуют о многочисленных 
нарушениях прав ребенка в нашей стране и доказывают 
масштабы проблемы, которая чрезвычайно обострилась на 
нынешнем этапе в связи с кризисной социально-экономиче-
ской ситуацией и военными событиями на Донбассе.

Ключевые слова: права ребенка, международные стан-
дарты прав ребенка, гарантии прав и свобод ребенка, наси-
лие, буллинг.

This article deals with the problems of protection and defense 
of child’s rights which are extremely relevant in the epoch of glo-
balization processes for all countries of the world. At the present 
stage for Ukraine, which has got on the path of legal state forming, 
one of the priorities in this area is not only creation of national 
legal framework that would fully meet international standards, 
but also formation of appropriate mechanism to protect the 
child’s rights, ensuring the realization of the rights of each child. 
The article will contain statistical data that testify numerous vio-
lations of child’s rights in our country, and prove the problem scale 
which has become extremely acute at the current stage due to 
socio-economic crisis and military events in the Donbas.

Attention is drawn to the fact that there is a need to improve 
Ukrainian legislation, forms and methods of activity and public 
authorities and local governments, the public, educational insti-
tutions, coordinate their work, and introduce positive foreign 
experience in the field of child’s rights protection.

The article points out that the most problematic remain the 
complex system of protecting the child’s rights, clear distribu-

tion of functional responsibilities between various state bodies 
in this area, effective mechanisms for responding to violations of 
the child’s rights, violations of the child’s right to family, puni-
tive attitudes towards parents, who find themselves in a difficult 
life situation instead of helping them.

Attention is given to the fact that despite the significant list 
of child’s rights enshrined in legislation, and significant number 
of persons in Ukraine who deal with children, the child’s rights 
are violated very often, a child is viewed as an object of influ-
ence but not as a subject of family and social life.

Key words: child’s rights, international standards of the 
child’s rights, guarantees of the rights and freedoms of a child, 
violence, bullying.

Щорічно 20 листопада відзначається людством 
як Всесвітній день дитини. Проблеми охорони і захисту 
прав дитини є надзвичайно актуальними як в усьому 
світі, так і в Україні зокрема. Діти практично не здат-
ні самостійно захищати свої права і відстоювати власні 
інтереси, а тому потребують особливої уваги, посиле-
ного захисту, що мають виходити від батьків, а також 
підкріплюватися захистом держави. З іншого боку, 
знаючи свої права з дитинства, людина зможе плідно й 
ефективно брати участь у розбудові правової держави. 
Глобальність цієї проблеми посилюється визначальною 
роллю молодого покоління у гарантуванні життєздатно-
сті суспільства та прогнозуванні його розвитку.

Міжнародне та національне законодавство вміщують 
численні нормативно-правові акти в зазначеній сфері: де-
кларації, хартії, конвенції, закони тощо. Проте факти чис-
ленних порушень прав дитини в нашій державі зумовлю-
ють нагальну потребу приведення системи національного 
правового забезпечення прав дітей і підлітків до вимог 
міжнародних стандартів, вимагають удосконалення укра-
їнського законодавства, форм і методів діяльності органів 
державної влади й місцевого самоврядування, громад-
ськості, навчальних закладів, впровадження позитивного 
зарубіжного досвіду у сфері захисту прав дітей. Власне, 
цим і зумовлюється актуальність обраної теми. 

Метою цієї роботи є дослідження проблемних пи-
тань реалізації та захисту прав дитини в умовах сучас-
ної України. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Про-
блемам забезпечення прав дитини присвятили праці 
дослідники О. Вінгловська, Н. Крестовська, Е. Лібано-
ва, Н. Лукашова, О. Марцеляк, І. Михайлова, Н. Оніщен-
ко, С. Сунєгін, С. Широ та ін., що і стало науковим під-
ґрунтям цієї статті. У доробках цих науковців ґрунтовно 
охарактеризовано міжнародні стандарти прав дитини, 
імплементацію їх у національне законодавство, впрова-
дження механізмів захисту прав дитини. Складна зов-
нішня та внутрішня ситуація, в якій опинилася Україна, 
змушує нас у цій статті проаналізувати окремі проблеми 
реалізації прав дитини в умовах сучасної України. 

Виклад основного матеріалу. Останніми роками 
в нашій державі змінюються основні підходи до осмис-
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лення й реалізації прав дітей, держава та громадян-
ське суспільство посилюють увагу до інтересів дітей, 
удосконалюється механізм контролю за дотриманням 
чинного законодавства у сфері охорони дитинства, роз-
виваються інституції соціально-правового захисту дітей 
тощо. Тож формально Україна охороняє права дітей та 
створює умови для належного розвитку майбутнього 
покоління.

Попри значний перелік прав, закріплених 
у законодавчих актах, і попри значну кількість в Укра-
їні тих, хто опікується дітьми, права дітей порушують-
ся часто-густо, дитина розглядається тільки як об’єкт 
впливу, а не як суб’єкт сімейного та суспільного життя.

Фахівці небезпідставно наголошують на тому, що 
«відсутність поширення в Україні сучасних світоглядних 
підходів до розуміння ролі й місця дитинства в суспіль-
стві призводить до порушення принципу забезпечення 
інтересів дитини та її прав на особливе піклування й 
допомогу» [1], а також на тому, що державним устано-
вам не завжди вдається координувати свою діяльність і 
процедури із забезпечення якнайкращого захисту прав 
дітей [2].

Не в такому вже далекому минулому доволі критич-
ними були судження стосовно виконання нашою дер-
жавою своїх міжнародно-правових зобов’язань у сфері 
захисту прав дитини, розміщеній у доповіді, представ-
леній до Універсального періодичного огляду Організа-
ції Об’єднаних Націй на чотирнадцятій сесії Ради з прав 
людини ООН у 2012 р. коаліцією неурядових організа-
цій, а саме Коаліцією НУО «Права дитини в Україні», 
Міжнародним жіночим правозахисним центром «Ла 
Страда-Україна» та Всеукраїнською мережею з протидії 
комерційній сексуальній експлуатації дітей [3].

Зокрема, зазначалося, що найбільш проблемними 
з погляду дотримання та забезпечення державою прав 
дитини залишаються: комплексна система захисту прав 
дитини; розподіл функціональних обов’язків у різних 
державних органах щодо дітей після так званої адміні-
стративної реформи, ефективні механізми реагування 
на порушення прав дитини; порушення права дитини 
на сім’ю та каральне ставлення до батьків (позбавлення 
батьківських прав), що перебувають у складних обста-
винах, замість допомоги їм тощо.

Останнє всеукраїнське дослідження Коаліції «Права 
дитини в Україні» серед іншого визначає такі проблеми:

– майже кожна 5 дитина відчуває дискримінацію 
за фінансовим станом;

– у навчальних закладах 29% дітей упродовж остан-
нього року зіткнулись із ситуацією, коли вони не змогли 
взяти участь у шкільному заході (екскурсії, пікніку, по-
ході, дискотеці) через відсутність грошей; 

– 17 % дітей зазначили, що впродовж року хвилюва-
лися через брак грошей у сім’ї для задоволення їхніх 
потреб;

– 47% дітей не знають, куди звернутися у разі 
насильства;

– 30% дітей впродовж останнього року не змогли 
висловитися щодо важливих для них питань на будь-яко-
му рівні: в сім’ї, школі, громаді;

– 10% дітей не почуваються в безпеці в школі [4].
Учені цілком слушно стверджують, що дієвий меха-

нізм забезпечення і гарантування прав, свобод і закон-
них інтересів дитини не може обмежуватися лише його 
правовим або законодавчим виміром. Так, Н. Оніщенко 

та С. Сунєгін поділяють думку Н. Опольської, що ме-
ханізм забезпечення прав і свобод дитини передбачає 
взаємодію не лише нормативно-правових засобів, що 
створюють належні передумови для реалізації, охорони 
та захисту прав, свобод і законних інтересів дитини, а й 
загальносоціальних засад [5]. 

З огляду на це гарантії прав і свобод дитини мають 
розглядатися в контексті узгодження соціально-еко-
номічних, правових, культурно-духовних, політичних 
умов, засобів і способів, що спрямовані на постійне 
вдосконалення прав і свобод дитини, фактичну реалі-
зацію, охорону та захист у разі їх обмеження або пору-
шення.

Забезпечення прав дітей потребує консолідації зу-
силь органів державної влади і місцевого самовряду-
вання, громадськості, а також підвищення рівня поін-
формованості дітей та дорослих про наявні механізми 
і можливості захисту конституційних прав та свобод 
дитини; запровадження єдиної загальнодержавної 
програми виховання молодого покоління; розробки 
та впровадження системи організації дозвілля дітей, 
доступної для кожної дитини; забезпечення державної 
підтримки діяльності дитячих організацій; підвищення 
відповідальності за порушення прав дитини.

Необхідно зазначити, що в умовах наявної на сьо-
годні системи попередження насильства та жорстокого 
поводження щодо дітей школи не зацікавлені фіксувати 
випадки жорстокого поводження та передавати цю ін-
формацію до координуючого органу.

За словами члена Коаліції «Права дитини в Україні» 
правозахисниці М. Ясеновської, «у Національній полі-
ції зараз немає органу, який би ефективно працював 
з дітьми у конфлікті із законом. Кримінальна міліція 
у справах дітей, яка діяла раніше, не функціонує, орган 
ювенальної превенції не має достатніх законодавчих 
повноважень, механізмів і протоколів впливу… Тому 
необхідне вдосконалення механізму захисту дітей від 
жорстокого поводження, зокрема, в сім’ї та школі». Ос-
новною проблемою залишається реагування на випадки 
жорстокого поводження і профілактична робота. Так, 
наприклад, у випадках виявлення жорстокого пово-
дження з дитиною у школі відповідальність переклада-
ється на персонал закладу. При цьому не враховується 
профілактична діяльність, що проводилася школою. 
Іншими словами, якщо школа заявляє про виявлення 
факту, то саме вона «автоматично» стає крайньою, 
відповідальною за цю проблему, навіть якщо добре 
працює в цьому напрямі. У результаті немає зацікавле-
ності ні фіксувати випадки жорстокого поводження, ні 
передавати цю інформацію до координуючого органу. 
З цієї ж причини, за словами експертки, залишається 
малопомітною проблема буллінгу, адже не всі випад-
ки жорстокого поводження фіксуються. М. Ясеновська 
констатує, що ювенальна юстиція як система в Україні 
досі не створена [6]. 

Порушення прав дитини є найбільш резонансною 
темою в українських засобах масової інформації та 
суспільстві. Натепер проблема реалізації й захисту прав 
дитини в Україні зумовлюється, передусім, соціаль-
но-економічними протиріччями, негативними процеса-
ми у сфері освіти, охорони здоров’я, культури тощо, 
що негативно впливають на розв’язання завдань орга-
нізації захисту дітей. До того ж необізнаність населен-
ня щодо прав дітей, необізнаність самих дітей у цьому 
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питанні завжди залишалась і залишається актуальною 
проблемою нашого суспільства.

Одним із найбільш проблемних аспектів соціального 
середовища, на який слід звернути увагу, є поширен-
ня соціального сирітства, яке спричинене ухиленням 
або відстороненням батьків від виконання батьківських 
обов’язків стосовно неповнолітньої дитини. Окрім того, 
багато дітей народжується поза шлюбом, нерідко це 
«випадкові» діти, матері яких не готові до їхнього ви-
ховання внаслідок психологічної незрілості чи ведуть 
неправильний спосіб життя.

Мусимо зазначити, що в Україні ще не напрацьовано 
чіткого механізму забезпечення реалізації та контро-
лю за виконанням норм сімейного законодавства, що 
стосуються виховання та захисту прав дитини [7]. 

Щороку близько 8 тисяч дітей залишаються 
без батьківського піклування, зокрема через складні 
життєві обставини, безвідповідальне ставлення бать-
ків до виконання своїх обов’язків, вживання батьками 
алкоголю, наркотичних засобів, а також через їх жор-
стоке поводження з дитиною. В Україні дедалі частіше 
вживається термін «соціальні сироти» – це особлива со-
ціально-демографічна група дітей, які внаслідок соці-
альних, економічних та морально-психологічних при-
чин зостались сиротами при живих батьках [8]. 

До них належать і безпритульні та бездоглядні діти, 
тобто діти вулиці.

Так, найбільша кількість позашлюбних дітей спосте-
рігається в південно-східному регіоні (Донецькій, Лу-
ганській та Одеській областях). Стабільно високою є 
кількість дітей, позбавлених батьківського піклування, 
в Кіровоградській, Дніпропетровській, Одеській, Хер-
сонській, Миколаївській та Донецькій областях, що є 
наслідком послаблення сімейних цінностей, зміною ре-
продуктивної поведінки жінки, втратою морально-цін-
нісних орієнтирів тощо [9]. 

У 2015 році кількість дітей-сиріт та дітей, поз-
бавлених батьківського піклування, становила  
73182 особи [10]. Діти з таких сімей зазнавали ризиків 
соціального сирітства, до них застосовувалося насилля 
та жорстока поведінка. Зокрема, понад 3 мільйони дітей 
в Україні щороку спостерігають за актами насильства 
в сім’ї або є їх вимушеними учасниками. Діти скрив-
джених матерів у 6 разів частіше намагаються накласти 
на себе руки, 50% схильні до зловживань наркотиками 
і алкоголем. Майже 100% матерів, які зазнали насиль-
ства, народили хворих дітей – переважно з неврозами, 
заїканням, енурезами, церебральним паралічем, пору-
шенням психіки [11].

У 2017 році близько 1400 дітей самі звернули-
ся до поліції. Проте багато випадків залишаються 
поза увагою статистики, важко виявити та довести 
до суду випадки розбещення дитини. За дослідження-
ми Ради Європи, кожна п’ята дитина в Україні зазнає 
різних форм секс-насильства: від розбещення до зґвал-
тування. Кожна третя дитина стає жертвою фізичного 
насильства, а кожна друга – психологічного. 7 грудня 
2017 року Верховна Рада України ухвалила законопро-
ект № 5294 «Про запобігання та протидію домашньо-
му насильству», що має посилити комплексний підхід 
у боротьбі з домашнім насильством та передбачає тісну 
взаємодію профільних міністерств [12].

Почастішали повідомлення в ЗМІ про дикі випад-
ки здавання власних дітей «в оренду» жебракам. Ос-

танній такий випадок зафіксовано в лютому 2018 р., 
коли 32-річна жінка з Хмельниччини віддала свого 
4-річного сина жебракувати, отримавши від «орендато-
рів» дитини 15 тисяч гривень [13].

Таким чином, необхідна дієва політика, спрямо-
вана на своєчасне виявлення сімей, що перебувають 
у складних життєвих обставинах, і таких, де зафіксова-
но насилля та жорстоку поведінку щодо дітей. 

Розуміючи важливість необхідних кроків із вирі-
шення проблеми, Міністерство освіти та науки в жовтні 
2018 р. розробило методичку з реагування та протидії 
домашньому насиллю щодо учнів, у якій надано реко-
мендації з виявлення та реагування на домашнє насил-
ля стосовно учнів, характеризуються види домашнього 
насилля: фізичне, економічне, сексуальне [14].

Пріоритетним напрямом політики стосовно дітей, які 
зазнають ризиків соціального сирітства, є спрямування 
ресурсів на запобігання потраплянню дітей в інтернатні 
заклади та допомогу сім’ям зі створення належних умов 
для виховання дітей у кровних родинах. Щодо дітей, які 
позбавлені батьківського піклування, мають вживатись 
активні заходи із влаштування їх у прийомні сім’ї [15].

Прийомна сім’я має бути професійною сферою ді-
яльності з відповідними вимогами, стандартами, кри-
теріями.

Відповідно до ст. 52 Конституції України «Діти рівні 
у своїх правах незалежно від походження, а також від 
того, народжені вони у шлюбі чи поза ним. Будь-яке 
насильство над дитиною та її експлуатація пересліду-
ється законом. Утримання та виховання дітей-сиріт і 
дітей, позбавлених батьківського піклування, поклада-
ється на державу. Держава заохочує і підтримує благо-
дійницьку діяльність щодо дітей» [16]. 

Проте, незважаючи на заборони, триває використан-
ня дитячої праці. Поняття «дитяча праця» охоплює тих 
дітей, чия трудова діяльність визначена як неприйнятна 
за критеріями Міжнародної організації праці. Число за-
лучених до дитячої праці в Україні становить 264,1 тис. 
неповнолітніх осіб, або 5,1% всіх дітей. На небезпечній 
роботі було зайнято 76,4 тис. дітей. 44,4 тис. дітей, які 
працювали, зазначали наявність шкідливих факторів 
на своїй роботі: небезпечні інструменти, запиленість, 
загазованість, низькі або високі температури. Також 
26,6 тис. дітей переносили на роботі важкі предме-
ти. Серед працюючих дітей 10,6 тис. осіб потрапляли 
на роботі в неприємні ситуації (отримали моральну 
шкоду), з них 8,4 тис. дітей стикалися з криками і лай-
кою, 1,2 тис. пережили приниження [17].

Фізичне та моральне насильство все частіше має 
місце в школі. Кожна четверта дитина (24%) зазнала бу-
лінгу з боку однокласників, а 67% пережили прояви та-
кого насильства. Через розрив комунікації поколінь 48% 
дітей ніколи не розповідали про випадки насилля у шко-
лі, 25% – говорили про це не з дорослими, а з другом, 
братом чи сестрою. З тих, хто мовчать, 40% соромлять-
ся про це говорити. А 22% заявили, що це нормальне 
явище [18]. 

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, 
у 2016 році Україна посіла 9-е місце із 42 досліджуваних 
країн за кількістю постраждалих від цькування. Напри-
кінці літа – на початку осені 2018 р. ЗМІ зарясніли від 
повідомлень про булінг у різних містах України. Най-
більший резонанс викликало повідомлення про жорсто-
ке побиття групою підлітків учениці в м. Одеса 31 липня 
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2018 р. Побиття підлітки зняли на відео та розмістили 
в Інтернеті. Цікаво, що всі учасники інциденту були од-
нокласниками [19].

Опитування ВООЗ показало, що випадків цькування 
серед 11-річних більше, ніж серед 15-річних. Водночас 
у старшому віці поширеним стає психологічне насиль-
ство. Здебільшого дорослі ігнорують факти насилля 
між дітьми. Лише третина дорослих у таких ситуаціях 
стають на бік постраждалої дитини. Така реакція підри-
ває довіру дітей до вчителів та батьків. Булінг формує 
у постраждалих комплекс неповноцінності та самоізо-
ляцію від суспільства. За умов шкільного насильства 
у дітей немає внутрішньої спроможності змінювати ні 
колектив, ні його цінності, ні суспільство загалом [18]. 
На початку жовтня 2018 р. у Верховній Раді прийнято 
проект Закону про внесення змін до деяких законодав-
чих актів України щодо протидії булінгу [20], проте, чи 
буде прийнято закон, коли він стане на порядку денно-
му у Верховній Раді – невідомо.

Проблема захисту прав дитини в нашій країні заго-
стрилася в зв’язку з військовими подіями на Донбасі. 
З початку Антитерористичної операції на Сході України 
загинули 242 дитини.

Протипіхотні міни, нерозірвані боєприпаси та ви-
бухонебезпечні залишки війни створюють загрозу 
для 220 тисяч дітей, які проживають у зоні збройного 
конфлікту. За період з січня по листопад 2017 року ви-
падки смерті чи поранення дитини внаслідок конфлікту 
відбувалися в середньому раз на тиждень. Усі інциден-
ти фіксувалися уздовж лінії розмежування, де бойові дії 
є найбільш інтенсивними, 2/3 випадків ставалися тоді, 
коли діти піднімали з землі вибухові предмети. Що-
тижня одна дитина травмується чи гине через наслідки 
збройного конфлікту на Сході країни [21].

Правозахисна коаліція «Справедливість заради миру 
на Донбасі» у своєму тіньовому звіті Універсального пе-
ріодичного огляду ООН говорить про 95 випадків залу-
чення дітей до участі у збройних формуваннях за період 
конфлікту: вони виявили 85 таких випадків на непід-
контрольній, і 10 – на підконтрольній Україні території 
(останні, за їхніми словами, щоправда, датуються тіль-
ки 2014 роком) Зокрема, у звіті зазначається, що «не-
повнолітніх та малолітніх дітей залучали для несення 
служби зі зброєю на блокпостах як бійців, виконання 
ролі охоронців, посильних, секретарів» [22]. 

Слід зазначити, що за час війни на Донбасі загину-
ли більше 4000 українських військових [23]. У більшості 
з них залишилися напівсиротами діти, які потребують 
допомоги з боку держави, проте отримання такої під-
тримки є проблемним. 

Таким чином, захист прав дитини – це те, про що 
сьогодні в українському суспільстві і державі слід гуч-
но говорити вголос. Незважаючи на досить велику 
кількість документів, що забезпечують юридичну під-
тримку дитинства в Україні, діти залишаються однією з 
найменш захищених категорій населення. На дітях по-
значаються хворобливі наслідки суспільно-політичних 
та соціально-економічних процесів, що відбуваються 
в суспільстві, війни на Сході України тощо. 

Забезпечення прав дітей потребує консолідації зусиль 
органів державної влади і місцевого самоврядування, 
громадськості, а також підвищення рівня поінформовано-
сті дітей та дорослих про наявні механізми і можливості 
захисту конституційних прав та свобод дитини; запрова-

дження єдиної загальнодержавної програми виховання 
молодого покоління; розробки та впровадження системи 
організації дозвілля дітей, доступної для кожної дитини; 
забезпечення державної підтримки діяльності дитячих 
організацій; підвищення відповідальності за порушення 
прав дитини. Цілком слушними є пропозиції щодо від-
новлення діяльності кримінальної міліції в справах дітей, 
яка була дієвим органом у справі профілактики дитячої 
злочинності, роботи з безпритульними та бездоглядними 
дітьми, неблагополучними родинами тощо.

Зазначені завдання свідчать про те, що в нашій дер-
жаві ще не напрацьований чіткий національний меха-
нізм забезпечення реалізації та контролю за виконан-
ням норм законодавства про права дитини та наявні 
у цій сфері значні проблеми.

Висновки. Отже, на сучасному етапі розвитку 
для України, яка обрала шлях побудови правової дер-
жави, першочерговим завданням є не тільки створення 
юридичної бази у сфері охорони та захисту прав дитини, 
яка б повною мірою відповідала міжнародним вимогам, 
а й забезпечення реалізації прав кожної дитини та ство-
рення механізму захисту цих прав у разі їх порушення. 
Виховна державна політика, спрямована на розвиток 
сім’ї і захист прав дитини в ній, потребує значних капі-
таловкладень, але забезпечує довготривалі результати, 
адже йдеться про молоде покоління, яке стане через де-
сять-п’ятнадцять років рушійною силою суспільного роз-
витку, а отже, закладені суспільні цінності та культурні 
надбання, засвоєні у їхньому світогляді, стануть мотива-
ми активної суспільної діяльності та визначатимуть ста-
новлення й розвиток усієї держави. 
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У статті наведено недоліки та прорахунки у сфері 
охорони здоров’я, які висловлені науковцями щодо стану 
сучасного медичного законодавства. Розглянуто наукові 
підходи з питань систематизації законодавства у сфері 
охорони здоров’я. Визначено дві основні пропозиції фахівців: 
розробка та прийняття або Медичного кодексу, або Зводу 
законів. Висловлена авторська позиція про прийняття саме 
Медичного кодексу України.

Ключові слова: медичне законодавство, Медичний 
кодекс, Звід законів, охорона здоров’я, наукові підходи.

В статье приведены недостатки и просчеты в сфере 
здравоохранения, высказанные учеными относительно 
состояния современного медицинского законодательства. 
Рассмотрены научные подходы к вопросам систематиза-
ции законодательства в сфере здравоохранения. Опреде-
лены два основные предложения специалистов: разработка 
и принятие или Медицинского кодекса, или Свода законов. 
Высказана авторская позиция о принятии именно Медицин-
ского кодекса Украины.

Ключевые слова: медицинское законодательство, 
Медицинский кодекс, Свод законов, здравоохранение, науч-
ные подходы.

The shortcomings and miscalculations in the field of public 
health that scientists have expressed about the status of modern 
medical legislation are presented. They defined: the lack of a 
well thought-out, scientifically grounded concept of the devel-
opment of health care; the incompetence of most civil servants 
who do not have the appropriate managerial education; distor-
tion by the by-laws of the legislative provisions, ambiguity of 
legislative and regulatory requirements on the same issues.

The grounds for systematization of legislation are consid-
ered, first of all, as follows: the need for comprehensive reform 
of the domestic health care system; lack of scientifically substan-
tiated concept of lawmaking activity in this field; the assistance 
to lawyers when considering the so-called “medical” cases; the 
need to establish a clear legal status for doctors and patients.

The scientific approaches concerning systematization of 
legislation in the field of health protection are considered. Two 
basic proposals of specialists are defined: development and 
adoption of the Medical Code or the Set of Law.

It is noted that the initiators of the elaboration of the Med-
ical Code proposed its content to a greater or lesser degree of 
generalization, the structure of the code, the coherence of legal 
norms with the legal norms of other branches of law, compliance 
with modern European standards.

The experience of using the Medical code in the Republic 
of Kazakhstan is analyzed, the comparison of its content with 
the proposed legal provisions of the Medical Code of Ukraine 
is carried out. The positive aspects of the analyzed codes are 
elucidated, provisions are highlighted, which are worth taking 
over. Mentioned on the positive aspects of the reviewed medical 
codes.

The author’s position on the adoption of the Medical Code of 
Ukraine is stated.

Key words: medical law, Medical Code, Set of laws, health 
care, scientific approaches.

Постановка проблеми та її актуальність. Питан-
ня про удосконалення законодавства у будь-якій сфе-
рі є завжди актуальним, що зумовлюється декількома 
обставинами: постійними змінами політичного, соці-
ально-економічного, екологічного становища держа-
ви, корегуванням відповідно до них правових актів, 
необхідністю врахування позитивних аспектів зарубіж-
ної законодавчої практики. Удосконалення медичного 
законодавства, крім указаних обставин, є необхідним, 
виходячи з того стану, в якому воно перебуває. 

Фахівцями вказується як на загальні недоліки ме-
дичного законодавства, так і конкретно визначені про-
рахунки та прогалини. На думку О. Алієвої, вимагають 
законодавчого врегулювання питання проведення бі-
омедичних дослідів на людині, встановлення право-
вого статусу пацієнтів і лікарів, гарантованого мініму-
му безоплатної медичної допомоги; незадовільним є 
врегулювання відносин, що виникають у зв’язку з ко-
рекцією (зміною) статі, штучним заплідненням, тран-
сплантацією нирки тощо на рівні відомчих підзаконних 
нормативно-правових актів, адже вони стосуються жит-
тєво важливих прав громадян [1, с. 163–164]. 

Системний аналіз управлінських проблем сучасної 
охорони здоров’я Т. Тихомировою дав змогу виокре-
мити такі з них, як: відсутність продуманої, науково об-
ґрунтованої концепції розвитку юридичної регламентації 
охорони здоров’я; незначна кількість управлінців, котрі 
мають відповідну управлінську освіту та навички робо-
ти в сучасних умовах; значна кількість лікарів у державі 
за малої доступності медичної допомоги у сільській міс-
цевості; недосконалість наявних законів про медицину; 
регулювання багатьох кардинальних напрямів охорони 
здоров’я за допомогою підзаконних нормативно-право-
вих актів; декларативність деяких найважливіших поло-
жень медичного законодавства (які часто не підкріплені 
механізмами фінансування) тощо [2, с. 410]. 

О. Клименко вказує, що нормативно-правовій базі 
у сфері охорони здоров’я України властиві такі недо-
ліки: галузеві закони України не є законами прямої дії, 
оскільки вони не прописують реальних механізмів їх 
реалізації; у нормативно-правових актах різного рів-
ня одні і ті ж питання не завжди трактуються однако-
во; у підзаконних актах допускаються перекручування 
законодавчого акта; велика кількість нормативно-пра-
вових актів не дає змогу побачити за ними правові 
прогалини й протиріччя; локальні акти і розпоряджен-
ня спотворюють галузеве законодавство, що значно 
ускладнює управління галуззю; відсутній єдиний консо-
лідований законодавчий акт [3]. 

Подолання вказаних негативних якостей медич-
ного законодавства багатьма науковцями вбачається 
через прийняття кодифікованого акта. Його актуаль-
ність і важливість пояснюється такими обставинами:  
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1) необхідністю комплексного реформування вітчизня-
ної системи охорони здоров’я, зокрема її законодавчо-
го забезпечення як фундаменту для всіх перетворень; 
2) відсутністю науково обґрунтованої концепції законо-
творчої діяльності у цій галузі; 3) прагненням забез-
печити підвищення рівня правової освіти медичних і 
фармацевтичних працівників; 4) сприянням та надан-
ням допомоги юристам під час розгляду вирішення так 
званих «медичних» справ; 5) неузгодженістю у деяких 
випадках окремих законів у сфері охорони здоров’я 
із галузевим законодавством; 6) необхідністю чіткої 
регламентації правового статусу медиків і пацієнтів; 
7) нагальною потребою правового регулювання різних 
систем охорони здоров’я (державної, муніципальної, 
приватної) [4, с. 245]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз 
медичного законодавства з метою його удосконален-
ня шляхом систематизації, виявлення недоліків та їх 
усунення розглядають такі фахівці, як: О. Клименко, 
С. Корсаков, О. Любінець, І. Сенюта, Р. Стефанчук, 
С. Стеценко, Т. Тихомирова та інші. Ними пропонується 
зміст та структура Медичного кодексу та Зводу зако-
нів у сфері охорони здоров’я, які з окремих питань є 
дискусійними. Однак відсутнім є аналіз усіх пропозицій 
науковців, які є ініціаторами Медичного кодексу, а та-
кож аналіз аналогічних кодексів інших країн. 

Метою статті є дослідження наукових підходів 
до систематизації медичного законодавства, з’ясуван-
ня доцільності прийняття Медичного кодексу України. 

Виклад основного матеріалу. Тривалий час фахів-
цями-медиками та науковцями-правниками порушуєть-
ся питання та йде наукова дискусія про необхідність та 
доцільність систематизації медичного законодавства, 
якою є кодифікація, інкорпорація, консолідація, облік. 

Пріоритетним способом систематизації 
в законодавстві науковці визначають кодекс. Б. Мали-
шев відзначає: 1) його системоутворюючий характер; 
2) значну кількість норм з найвищим рівнем абстракції; 
3) вищу юридичну силу порівняно із законами, які ре-
гулюють таку ж сферу суспільних відносин; 4) як базу 
для прийняття інших законів у цій же сфері; 5) зміна 
положень цього закону зумовлює зміну положень зако-
нів подібного змісту; 6) містить спеціальні узагальню-
ючі назви – система, засади або слова, які мають ро-
дове значення. Результати кодифікації поділяються 
на два види: кодекси і системні закони [5, с. 24]. Ко-
дифікаційний акт сприяє узгодженості, упорядкуванню, 
системності законодавства; охоплює широке коло регу-
льованих суспільних відносин на основі єдиних засад, 
є ефективним засобом ліквідації дублювання правових 
норм. 

Дослідниками пропонується два шляхи системати-
зації медичного законодавства: 1) розробка та прийнят-
тя Медичного кодексу, 2) складання та оформлення 
Зводу законів. Великий юридичний словник наводить 
такі визначення цих термінів: кодекс – це систематизо-
ваний законодавчий акт, в якому відображаються нор-
ми якої-небудь галузі права; розташування правових 
норм у кодексі здійснюється в порядку, який відобра-
жає систему цієї галузі права [6, с. 279]; Звід законів є 
зведенням в одне видання і розташованими у певному 
порядку (систематичному, хронологічному та ін.) нор-
мативних актів, збірників законодавства [6, с. 614]. 
Великий тлумачний словник сучасної української мови 

одним із визначень терміна кодекс пропонує сукупність 
законів у якій-небудь галузі права [7, с. 438]; а Звід – 
зведені в одне ціле і розміщені у певному порядку тек-
сти, документи, закони і т. ін. [7, с. 353]. 

Ініціаторами розробки Медичного кодексу пропону-
ється його зміст більшою чи меншою мірою узагальнен-
ня, структура кодексу, взаємоузгодженість правових 
норм з правовими нормами інших галузей права, відпо-
відність сучасним європейським стандартам. 

Відзначимо, що один із найбільш деталізованих 
змістів майбутнього Медичного кодексу наводить ко-
лектив науковців (Р. Стефанчук, М. Стефанчук, А. Ян-
чук, М. Стефанчук), які включають до нього Загальну 
(10 розділів) та Особливу (20 розділів) частини. До За-
гальної частини ними відносяться загальні положення, 
правове регулювання прав людини і громадянина, ме-
дичного працівника; правові засади біоетики, біобезпе-
ки та медичної деонтології, системи (моделі організації) 
охорони здоров’я; державне регулювання (управління) 
та фінансування; медична допомога та медичні послу-
ги, стандартизація медичної діяльності, контроль і 
нагляд у галузі; міжнародне співробітництво. Аналіз 
запропонованої Особливої частини Медичного кодексу 
показує, що до неї передбачається включити правові 
норми таких законів, як: про трансплантацію органів 
та інших анатомічних матеріалів людини; донорство 
крові та її компонентів; психіатричну допомогу, сані-
тарне та епідемічне благополуччя; фармацевтичну ді-
яльність; паліативну та хоспісну допомогу; народну та 
нетрадиційну медицину; соціальний захист медичних 
працівників; медичну допомогу для здійснення права 
людини на життя; реалізацію репродуктивних прав та 
використання допоміжних репродуктивних технологій; 
санаторно-курортну діяльність; медичні експертизи та 
ін. [4, с. 245–246].

Ю. Вороненко та Я. Радиш [8] пропонують перелік 
основних проблем, які мають бути врегульовані під час 
розробки Медичного кодексу України: пріоритетні на-
прями державної політики в галузі охорони здоров’я та 
шляхи її реалізації; правові основи організації охоро-
ни здоров’я України; законодавче закріплення системи 
категорійно-понятійного апарату у методологічно пра-
вильному визначенні дефініцій, які використовуються 
в галузі охорони здоров’я; бюджетні та позабюджетні 
джерела фінансування національної системи охорони 
здоров’я; запобіжні механізми щодо нецільового вико-
ристання державних коштів, виділених для медичної 
галузі; права та захист прав пацієнтів; права та юри-
дична відповідальність медичних працівників; правове 
регулювання проведення медичних експертиз, тран-
сплантації органів і тканин людини, репродуктивних 
технологій, медичних експериментів; правове регулю-
вання надання платних медичних послуг; правове ре-
гулювання надання психіатричної допомоги; надання 
медичної допомоги в контексті реалізації права людини 
на життя; правові засади функціонування єдиного ме-
дичного простору України; питання міжнародного спів-
робітництва в галузі охорони здоров’я тощо.

На думку О. Клименко, Медичний кодекс має скла-
датися із загальної й особливої частин і включати всі 
чинні галузеві закони, а також ті, що варто розробити 
для усунення прогалин правового поля; певну частину 
відомчих нормативно-правових актів, які варто тран-
сформувати в законодавство. Кодекс має бути законом 
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прямої дії, систематизованим за напрямами діяльності 
у сфері надання медичної допомоги й охорони здоров’я 
громадян, що усуне дублюючі положення, протиріч-
чя й різночитання, правові прогалини законодавства, 
підвищить доступність і зручність використання 
законодавства у сфері охорони здоров’я [3].

С. Стеценко вважає, що у Медичному кодексі ма-
ють бути наявними два основні розділи – «Організаційні 
основи української охорони здоров’я» й «Регламентація 
окремих напрямів медичної діяльності»; міститись нор-
ми, що регулюють найбільш важливі й істотні питання 
організації та здійснення діагностичної, лікувальної й 
профілактичної медичної допомоги; його внутрішня 
структура має бути стрункою, впорядкованою, харак-
теризуватися понятійною та методологічною єдністю 
й погодженістю; він має стати основним базовим нор-
мативно-правовим актом в аналізованій сфері; вра-
ховувати об’єктивні тенденції розвитку медицини та 
бути тривалим у часі; бути не відірваним від усієї сис-
теми права; належною мірою погоджений з поточним 
законодавством і враховувати перспективи його роз-
витку [9, с. 9].

Розділи Медичного кодексу, вказує С. Корсаков, ма-
ють бути узгоджені і повністю відповідати іншим видам 
кримінального, цивільного, трудового, процесуально-
го, сімейного, міжнародного права, вирішувати такі ак-
туальні на сьогодні питання, як порядок та процедуру 
розбору конфліктних ситуацій у цивільному суді [10]. 

Обґрунтованим, на погляд зарубіжної дослідниці 
В. Стальнової, є структурний поділ Медичного кодек-
су на три частини, які в сукупності відображають весь 
комплекс взаємин між суб’єктами у сфері охорони 
здоров’я громадян. Вона вважає, що у першій частині 
слід відобразити «загальні положення», зокрема роз-
межування повноважень, питання державного нагляду, 
визначення статусу, прав і обов’язків суб’єктів захисту 
прав на охорону здоров’я, питання фінансування та 
ін. У другій частині – норми, що регулюють відносини 
в різних сферах діяльності: лікувальної, фармацевтич-
ної, санітарно-епідеміологічної, медичної експертизи, 
медичного страхування та ін.; у третій частині слід 
розмістити норми, що містять особливості регулювання 
здійснення окремих видів медичної діяльності (тран-
сплантації органів, санаторно-курортного лікування 
тощо), а також особливості надання медичної допомоги 
окремим категоріям населення [11, с. 27–28]. 

Науковцями вказується на такі позитивні наслідки 
у разі прийняття Медичного кодексу: його прийняття 
усуне дублюючі положення, протиріччя й різночитання, 
правові прогалини законодавства, підвищить доступ-
ність і зручність використання законодавства у сфері 
охорони здоров’я [3]; з точки зору управління медич-
ною діяльністю такий документ був би суттєвим плю-
сом, оскільки полегшить керованість галуззю; він буде 
«серцевиною» всього медичного законодавства, оскіль-
ки врегульовання всіх напрямів медицини буде відбу-
ватися на підставі норм кодексу; його прийняття сприя-
тиме підвищенню рівня правової культури медичних 
працівників та пацієнтів. Отже, буде створений чіткий, 
зрозумілий і, головне, єдиний документ, який буде сво-
єрідним «компасом» як для лікаря, так і для пацієнта 
[2, с. 410].

Однак не всі науковці погоджуються з такими по-
глядами, зокрема Р. Майданик, аналізуючи пропози-

ції щодо загальних положень Медичного кодексу, ро-
бить висновок, що його прийняття як комплексного 
законодавчого акта, що регулює різнорідні відносини, 
не відповідатиме сучасним вітчизняним традиціям нор-
мотворення і правозастосування однорідних за пред-
метом галузевих кодексів і не сприятиме юридичній 
безпеці у сфері охорони здоров’я. На його думку, така 
форма систематизації матиме ті ж самі вади, що й За-
кон України про основи законодавства у сфері охорони 
здоров’я, тобто буде регулювати лише засади (осно-
ви) відносин у певній медичній сфері, норми Кодексу 
не будуть мати реального регулятивного характеру, бу-
дуть діяти як норми-декларації, невиправдано збільшу-
ючи частку спеціальних законів і підзаконних норматив-
но-правових актів у сфері охорони здоров’я [12, с. 69].

Про необхідність прийняти Звід законів наводяться 
такі аргументи: медичне законодавство буде система-
тизовано в єдиному комплексному законодавчому акті 
шляхом об’єднання всього спеціального законодавства 
із включенням норм Закону про основи охорони здо-
ров’я та спеціальних законів у цій сфері; Звід законів 
буде універсальним за змістом та обсягом, включати 
основні норми спеціальних законів. 

Р. Майданик пропонує включити в структуру Зво-
ду законів вісім основних груп норм, які конкретизує 
відповідно до медичного законодавства і зазначає, що 
Звід законів міститиме норми прямої дії завдяки вклю-
ченню основних положень спеціальних законів у сфері 
охорони здоров’я, сприятиме системному регулюванню 
на законодавчому рівні всіх медико-правових відносин 
законодавчими нормами прямої дії, зменшенню част-
ки підзаконного нормативно-правового регулювання, 
мінімізації колізійності та підвищенню ефективнос-
ті законодавства. За своєю правовою природою Звід 
законів у сфері охорони здоров’я є комплексним актом 
систематизації законодавства, він складатиметься із 
системи різнорідних (цивільних, адміністративних, тру-
дових норм правоохоронного характеру) спеціальних 
норм, покликаних регулювати організаційні, майнові, 
особисті відносини, які виникатимуть у зв’язку із вжи-
ванням санітарно-епідеміологічних заходів і наданням 
лікувально-профілактичної допомоги фізичним особам 
[12, с. 72].

Розглянемо досвід застосування медичних кодексів 
в інших країнах. Кодекс «Про здоров’я народу і систему 
охорони здоров’я» Республіки Казахстан складається 
із двох частин: Загальної частини (містить 8 глав: за-
гальні положення; державне регулювання і управління; 
ліцензування, акредитація, атестація; стандарти, які 
підтверджують відповідність товарів (робіт, послуг) і 
реклама; державний контроль і нагляд у сфері охорони 
здоров’я та фармацевтичний інспекторат у сфері обігу 
лікарських засобів; фінансування системи охорони здо-
ров’я; інформатизація та міжнародне співробітництво) 
та Особливої (включає з 2-го по 10-й розділи, з 9-ої 
по 32-гу глави), всього 186 статей.

Аналіз Особливої частини показує включення до неї 
широкого кола правових норм щодо системи охорони 
здоров’я та організації медичної допомоги (загалом та 
зокрема, хворим на туберкульоз, ВІЛ-інфікованим та 
хворим на СНІД, особам, які страждають на психічні 
захворювання, алкоголізм, наркоманію, токсикоманію, 
окремим верствам населення); щодо медичної діяльно-
сті; видів експертиз; фармацевтичної діяльності; обігу 
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лікарських засобів та загальні вимоги до них; охорона 
здоров’я громадян та репродуктивних прав людини; 
регулювання окремих відносин у цій сфері; діяльно-
сті у сфері санітарно-епідеміологічного благополуччя 
й охорони громадського здоров’я; донорства і тран-
сплантації; трансплантації тканин і/або органів; освітня 
і наукова діяльність; національний превентивний меха-
нізм, заключні і перехідні положення [13]. 

Здійснюючи порівняльний аналіз запропонованого 
змісту Медичного кодексу України [4] і Кодексу Респу-
бліки Казахстан ««Про здоров’я народу і систему охоро-
ни здоров’я», зробимо висновок: 

по-перше, ми не можемо вказувати про повну ана-
логічність правових норм, однак вони фактично зде-
більшого співпадають за своїм змістом; 

по-друге, відзначимо доцільність таких правових 
норм Кодексу Республіки Казахстан, як: міжвідомча вза-
ємодія у сфері охорони здоров’я (ст. 12); забезпечен-
ня конфіденційної інформації під час розгляду скарги 
апеляційною комісією (ст. 21-3); фальсифіковані лікар-
ські засоби, вироби медичного призначення і медична 
техніка (ст. 84-1); Кодекс честі медичних та фармаце-
втичних працівників республіки Казахстан (ст. 184); На-
ціональний превентивний механізм (ст. 184-1). Заува-
жимо, що останній діє у вигляді системи попередження 
катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, 
що принижують гідність, видів поводження і покарання 
та функціонує за допомогою діяльності учасників націо-
нального превентивного механізму [13]; 

по-третє, окремі правові положення, що включе-
ні до змісту Медичного кодексу України, не передба-
чаються у Кодексі Республіки Казахстан, це: правові 
засади біоетики, біобезпеки та медичної деонтології; 
правове регулювання пластичної, реконструктивної 
допомоги (косметологія, спортивна медицина тощо); 
правова класифікація дефектів надання медичної допо-
моги; медична помилка; ятрогенні патології; самовря-
дування; відповідальність за порушення законодавства 
в галузі охорони здоров’я [4]. 

Висновки. Отже, на наш погляд, наведені пропози-
ції щодо прийняття Медичного кодексу, його узгоджен-
ня з нормами інших галузей права є виваженими та до-
цільними; щодо зауваження про можливість включення 
до нього декларативних норм, то вкажемо, що його 
якість та рівень буде залежати від компетентності роз-
робників. Вважаємо, що прийняття Медичного кодексу 
відповідно до реалій становища у медичній галузі та 
досвіду інших країн є актуальним. Позитивний досвід 

розробки Медичних кодексів інших держав заслуговує 
на перейняття в Україні.
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У статті порушується питання доцільності функціо-
нування першої, апеляційної та касаційної інстанцій судо-
вого розгляду адміністративного позову, що дало авторові 
змогу обґрунтувати висновок про доцільність її розуміння 
як складника системи гарантування реалізації прав і сво-
бод людини на справедливий розгляд спору. Автором наго-
лошується, що ієрархічне розташування судових інстанцій 
формує розуміння сутності повноважень окремо взятого 
суду під час розгляду конкретної справи, що позначає при 
цьому самостійну стадію в судочинстві, через яку може 
проходити конкретна справа в різних судах (інстанціях). 
Автором підкреслюється, що закріплення тієї чи іншої про-
цесуальної функції за судовою ланкою відповідного рівня є 
гарантією того, що ця функція буде виконуватися належно. 

Ключові слова: адміністративно-правовий спір, апеля-
ційне оскарження, інституційність, касаційне оскарження, 
судовий розгляд. 

В статье поднимается вопрос целесообразности 
функционирования первой, апелляционной и кассационной 
инстанций судебного рассмотрения административного 
иска, что позволило автору обосновать вывод о целе-
сообразности ее понимания как составляющей системы 
обеспечения реализации прав и свобод человека на спра-
ведливое рассмотрение спора. Автором отмечается, что 
иерархическое расположение судебных инстанций форми-
рует понимание сущности полномочий отдельно взятого 
суда при рассмотрении конкретного дела, что обозначает 
при этом самостоятельную стадию в судопроизводстве, 
по которой может проходить конкретное дело в различ-
ных судах (инстанциях). Автором подчеркивается, что 
закрепление той или иной процессуальной функции за 
судебным звеном соответствующего уровня является 
гарантией того, что эта функция будет выполняться 
должным образом.

Ключевые слова: административно-правовой спор, 
апелляционное обжалование, институционность, кассаци-
онное обжалование, судебное рассмотрение.

In the article the author raises questions of the definition 
and solution of the problems of the regulatory legal regulation 
of the patronage service in Ukraine. The author raises the prob-
lems of the need for legislative determination of the status of 
assistant judge. It is determined that the current legislation is 
rather fragmentary and incompletely solved problems of the 
regulation of public relations associated with the admission and 
dismissal of an assistant judge, as a result leads to legal uncer-
tainty of the relevant procedures. The author underlines the 
necessity of forming special norms of legislation in the part of 
establishing human rights and freedoms.

The right to appeal and cassation appeal of a court decision 
made by a court of first instance, belongs to the basic constitu-
tional rights, has a general character, is inalienable and invio-
lable. The theoretical basis of the article is the works devoted 
to the development of the problems of the court proceedings 
of the administrative claim as a whole, and within the limits of 
separate instances.

A cassation appeal can be defined as a special institute of 
administrative procedural law, which unites administrative 

procedural rules that regulate cassation proceedings in admin-
istrative proceedings. In its turn, administrative cassation pro-
ceedings are objectification of a cassation appeal in the form of 
successive actions aimed at revealing the correctness and lawful-
ness of the application of the rules of substantive and procedural 
law in the decision-making process by lower court administrative 
courts; its connection with the administrative process is that the 
cassation proceedings are “an optional stage of the administra-
tive judicial process, which is a set of administrative procedural 
rules that govern the procedural relations associated with the 
verification of the legality of court decisions of the court of first 
instance after their review in the appeal procedure, as well as 
court decisions of the court of appeal in whole or in part”.

Key words: administrative-legal dispute, appeals appeal, 
institutionality, cassation appeal, judicial review.

Постановка проблеми та її актуальність. Розвиток 
і зміцнення демократичної, соціальної, правової дер-
жави нерозривно пов’язані з утвердженням і забезпе-
ченням прав і свобод людини, що визначають зміст і 
спрямованість діяльності держави. Саме утвердження 
й забезпечення прав людини проголошені головним 
обов’язком держави в ст. 3 Конституції України [1]. Ви-
знання, отримання й захист прав і свобод людини та 
громадянина, тобто висування на перший план у відно-
синах держави й особистості саме особистості, повага 
до особистості та її захист – головні критерії правовста-
новлювальної і правоохоронної діяльності держави, що 
визначають сутність, зміст її діяльності [2, с. 17].

Права і свободи людини та громадянина, згідно з 
ч. 1 ст. 55 Конституції, захищаються судом. Положен-
ня Основного Закону, що гарантують судовий захист 
прав, свобод та охоронюваних законом інтересів, ко-
респондують міжнародно-правовим актам, зокрема  
ст. 8 Загальної декларації прав людини [3], ч. 3 ст. 2, 
ч. 1 ст. 14 Міжнародного пакту про громадянські й полі-
тичні права [4], ст. 6 Конвенції про захист прав людини 
і основоположних свобод [5], що доводить прагнення 
нашої держави наблизитись до європейського співтова-
риства через адаптацію національного законодавства. 

Однак у діяльності суду з розгляду й вирішення інди-
відуальної справи, як це притаманно будь-якій людській 
практичній діяльності, іноді допускаються помилки (хоча 
ціна суддівських помилок є надзвичайно високою як у ви-
мірі окремих людських доль, так і з огляду на репутацію 
державної влади – судової її гілки). Суддівські помилки 
зумовлюють невиконання загальних завдань судочинства, 
руйнують досягнення його кінцевої мети або значно пе-
решкоджають її досягненню, адже лише судове рішен-
ня, що відповідає вимогам законності, обґрунтованості і 
справедливості й не містить суддівської помилки, сприяє 
захисту та поновленню порушених прав [6]. 

Запобіжним заходом у цьому разі має бути «систе-
ма виправлення державою помилок і порушень, до-
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пущених її органами, яка створює надійну гарантію й 
охорону як інтересів учасників справи, так і поєднаних 
із ними державних і громадських інтересів … засобом 
приведення цієї системи в дію слугує передусім право 
сторін на оскарження рішення першої інстанції неза-
лежно від його правильності» [7, с. 11].

Частина 8 ст. 129 Конституції України визначає 
забезпечення права на апеляційний перегляд справи й 
у визначених законом випадках на касаційне оскаржен-
ня судового рішення як одну з основних засад судочин-
ства в Україні [1], тобто надає кожному право на пе-
регляд судового рішення. Отже, право на апеляційне 
та касаційне оскарження судового рішення, ухваленого 
судом першої інстанції, належить до основних консти-
туційних прав, має загальний характер, є невідчужува-
ним і непорушним. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоре-
тичне підґрунтя статті становлять праці, присвячені роз-
робленню проблем судового розгляду як адміністратив-
ного позову загалом, так і в межах окремих інстанцій. 
Питання інституційності судового розгляду розгляда-
ються або дотично в контексті тематики адміністратив-
ної юстиції (Ю.В. Георгієвський [8], Н.Д. Квасьневська 
[9], Т.О. Коломоєць [10], К.Ю. Пуданс-Шушлєбіна [11], 
О.М. Пасенюк [12] та ін.), або епізодично серед інших 
процесуальних форм оскарження в адміністративному 
праві (Д.В. Лученко [13], Ю.О. Легеза [14], Є.О. Сороч-
ко [15]), або як окремі приклади у світлі аналізу апе-
ляційного провадження в адміністративному процесі 
(М.М. Глуховеря [16], І.В. Кирилюк [17], Р.О. Кукурудз 
[18], М.І. Труш [19] та ін.). Виняток із цієї тенденції ста-
новлять праці Д.В. Ліпського [20; 21] та М.М. Ульмера 
[22; 23], у яких розглянуто теоретичні й практичні про-
блеми касаційного оскарження та касаційного прова-
дження в сучасному українському адміністративному 
судочинстві. Однак трансформації нормативно-право-
вої бази, а саме внесення змін до Кодексу адміністра-
тивного судочинства (далі – КАС) України та Закону 
України «Про судоустрій і статус суддів», не дають змо-
ги визнати всі практичні висновки, зроблені науковця-
ми, актуальними сьогодні, що зумовлює актуальність 
дослідження теми наукової праці.

Мета статті – вивчити питання доцільності функці-
онування першої, апеляційної та касаційної інстанцій 
судового розгляду адміністративного позову.

Виклад основного матеріалу. Одним із головних 
механізмів, що створюють реальні можливості для за-
хисту й відновлення порушених прав і свобод, визнані 
структурована система судів і види судового прова-
дження, встановлені державою, що закріплено Рі-
шенням Конституційного Суду України від 09.09.2010 
№ 19-рп/2010 [24]. При цьому сучасна система судів 
в Україні, відповідно до ч. 1 ст. 17 Закону України «Про 
судоустрій і статус суддів», будується за принципами 
територіальності, спеціалізації й інстанційності [25]. 
Однак на конституційному рівні (ч. 1 ст. 125 Конституції 
України) інстанційність як принцип побудови системи 
судів, на відміну від територіальності та спеціаліза-
ції, прямо не названа. За правовою позицією Консти-
туційного Суду України, що відображена в Рішенні від 
12.07.2011 № 9-рп/2011 (щодо принципу інстанційності 
в системі судів загальної юрисдикції) [26], у ст. 125 
Конституції України передбачено не тільки принципи 
територіальності і спеціалізації, а й принцип інстанцій-

ності щодо побудови системи судів загальної юрисдик-
ції (абзац 8 пп. 3.2 п. 3). 

З огляду на зазначене, Конституційний Суд Украї-
ни наголошує, що під принципом інстанційності варто 
розуміти таку організацію судової системи, яка забез-
печує право на перегляд рішення суду нижчої інстанції 
судом вищої.

На думку О.М. Пасенюка, інстанційність як принцип 
організації судової системи випливає з принципу верхо-
венства права, а саме з такої вимоги, як необхідність 
обмеження владної сваволі [27, c. 14].

Відповідно, інстанційність характеризує систему 
взаємовідносин усередині судової організації. Судо-
ві системи є багаторівневими, мають «вертикаль-
ну» організаційну структуру. Отже, характеризуючи 
судову установу, необхідно визначити її місце в ієрар-
хії – інстанцію, а також форми і способи взаємовідно-
син одних інстанцій з іншими [28, c. 22]. Під інстанцією 
прийнято розуміти суд (чи його структурний підрозділ), 
який виконує ту чи іншу функцію, що пов’язана з роз-
глядом справ і характеризується особливими проце-
суальним порядком відкриття провадження, розгляду 
справи, предметом розгляду, складом суддів і підсум-
ковим процесуальним актом [29, c. 15]. 

Ієрархічне розташування судових інстанцій визна-
чає повноваження окремо взятого суду під час роз-
гляду конкретної справи, позначаючи при цьому 
самостійну стадію в судочинстві, через яку може про-
ходити конкретна справа в різних судах (інстанціях)  
[30, c. 23]. Закріплення тієї чи іншої процесуальної 
функції за судовою ланкою відповідного рівня є гаран-
тією того, що ця функція буде виконуватися належно. 
Рівень кваліфікації суддів такої судової ланки забезпе-
чуватиме достатній ступінь її інституційної спроможно-
сті, а отже, й ефективність судового захисту [27, c. 15]. 

У правовій доктрині касаційний перегляд судових 
рішень визначається як їх остаточна перевірка з метою 
забезпечення правильного застосування судами норм 
матеріального і процесуального права. Зазначений вид 
судового провадження розглядається як особливий 
[31, c. 108]. Так, В.І. Тертишніков визначає касаційний 
перегляд справи як винятковий вид провадження, що 
відрізняється від «звичайного» апеляційного перегляду 
об’єктом перегляду, своєрідним порядком оскаржен-
ня ухвал суду першої інстанції та апеляційних ухвал, 
строками оскарження й наявністю специфічних органів 
перегляду [32, c. 257].

Отже, у найбільш загальному вигляді касаційне 
оскарження може бути визначено як можливість ре-
алізації права на ефективний судовий захист шляхом 
оскарження судового рішення, прийнятого судами ниж-
чої інстанції. Механізм реалізації цього права об’єкти-
вується у формі касаційного провадження – спеціально-
го процесуального порядку перевірки судових рішень 
судів нижчої інстанції за касаційними скаргами. 

І тут, на наш погляд, доречно зупинитися 
на питанні розмежування касаційного й апеляційно-
го оскаржень, адже обидва ці інститути призначені 
для виявлення та виправлення судових помилок. Одну 
підставу для виокремлення касаційного оскарження 
ми вже вказали вище: це визнання касації остаточ-
ною інстанцією, яка перевіряє правильність і закон-
ність судового рішення. Однак не тільки в цьому поля-
гає особливість касаційного оскарження: згідно з ч. 1  
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ст. 341 КАС України, касаційній перевірці підлягає пра-
вильність застосування судом першої чи апеляційної 
інстанції норм матеріального і процесуального права, 
тоді як апеляція, згідно з ч. 1 ст. 308 КАС України, являє 
собою перегляд справи за наявними в ній і додатково 
поданими доказами та перевірку законності й обґрунто-
ваності рішення суду першої інстанції в межах доводів і 
вимог апеляційної скарги [33].

Іншими словами, сутність апеляційного проваджен-
ня полягає в повторному розгляді справи по суті та пе-
ревірці судом апеляційної інстанції судового рішення 
в юридичному й фактичному аспектах, тоді як сутність 
касаційного провадження – перевірка лише правового 
аспекту ухваленого судом нижчої інстанції рішення, 
правильності застосування норм матеріального та про-
цесуального права. 

Крім зазначеної характеристики, що визначає спе-
цифіку касації як правового інституту, М.М. Ульмер 
на підставі аналізу касаційного оскарження в різних 
правових системах визначає такі його суттєві особли-
вості: слугує забезпеченню єдності практики правоза-
стосування в судах і передбачає виключно колегіаль-
ний розгляд справ [34, c. 683]. 

Це додатково доводить актуальність обраної теми, 
спонукаючи зосередитися на виявленні сутності та зна-
чущості забезпечення інституційності судового розгляду 
адміністративної справи. І тут не можна оминути увагою 
майже хрестоматійну проблему вітчизняної адміністра-
тивістики: полізначність категорії «адміністративний 
процес», наявність декількох підходів до її визначення й 
детерміновану цим термінологічну плутанину.

Отже, як відомо, різночитання в трактуванні адміні-
стративного процесу полягають в існуванні так званих 
«широкого» та «вузького» його розумінь. Точку зору 
прихильників першого підходу можна підсумувати, 
використовуючи визначення адміністративного проце-
су, надане О.М. Бандуркою та М.М. Тищенко: це вид 
юридичного процесу, що регламентує порядок розгля-
ду й розв’язання конкретних адміністративних справ 
як діяльність, що ґрунтується на нормах адміністратив-
но-процесуального права, виконавчих органів влади та 
їх посадових осіб, а також інших уповноважених на те 
суб’єктів щодо реалізації норм матеріального адміні-
стративного права, а в окремих випадках і матеріаль-
них норм інших галузей права [35, с. 12]. Цю думку по-
діляє багато відомих представників адміністративного 
права як науки: Ю.П. Битяк [36, с. 211], В.К. Колпаков  
[37, с. 278–279], О.В. Кузьменко [38, c. 123] та ін.  
У такому вигляді адміністративний процес як ціле 
може бути поділений на окремі адміністративно-про-
цесуальні складники. Так, С.Г. Стеценко нараховує 
три такі елементи: 1) адміністративно-судовий процес, 
у рамках якого здійснюється розгляд публічно-право-
вих спорів в адміністративних судах; 2) адміністратив-
но-управлінський процес, у рамках якого здійснюється 
виконавчо-розпорядча діяльність органів публічної ад-
міністрації; 3) адміністративно-юрисдикційний процес, 
у рамках якого здійснюється розгляд справ про адміні-
стративні правопорушення та застосування заходів ад-
міністративного примусу [39, с. 39–40]. 

В.Б. Авер’янов, у свою чергу, намагається конкре-
тизувати й дещо «звузити» широке розуміння, ведучи 
мову про окремі процесуальні інститути в межах адмі-
ністративного права: інститут адміністративного судо-

чинства – процес розгляду справ в адміністративних 
судах; «позитивний» процесуальний інститут – реалі-
зація повноважень органів виконавчої влади в частині 
внутрішньоорганізаційного управління, а також із підго-
товки й прийняття нормативних та індивідуальних пра-
вових актів; інститут адміністративного спору – процес 
розгляду в адміністративному порядку скарг приватних 
осіб; юрисдикційний інститут – процес застосування за-
ходів адміністративного примусу [40, с. 10].

Аналізуючи пропозиції прихильників «вузького» 
трактування адміністративного процесу, В.П. Тимо-
щук зазначає існування декількох концепцій розуміння 
цього поняття: по-перше, деліктна концепція (адміні-
стративно-деліктна), яка включає до предмета адмі-
ністративного процесу відносини щодо розгляду справ 
про адміністративні правопорушення й застосування 
заходів адміністративного примусу; по-друге, юрис-
дикційна, що зосереджує увагу на відносинах щодо 
розгляду справ про адміністративні правопорушення 
та адміністративне судочинство; по-третє, судочин-
на концепція, яка вбачає в адміністративному процесі 
лише відносини в галузі адміністративного судочин-
ства; наступна – адміністративно-юстиційна концепція, 
яка вважає центральними відносини стосовно розгляду 
скарг в адміністративному порядку, й адміністративне 
судочинство; нарешті, позитивно-управлінська концеп-
ція, що охоплює всю діяльність органів публічної ад-
міністрації, за винятком відносин щодо розгляду справ 
про адміністративні правопорушення [41, c. 34].

Подібна палітра позицій демонструє ситуацію 
невизначеності стосовно базової категорії, навколо якої 
будується теоретизування галузі адміністративно-про-
цесуального права. Пояснюється такий стан речей оз-
наками теоретико-методологічної кризи, переламного 
моменту становлення вітчизняної науки, яка, з одного 
боку, не може остаточно відірватися від пізньорадян-
ських (чи ранніх пострадянських) доктринальних ко-
ренів, з іншого – швидкими темпами засвоює досвід, 
а разом із ним і термінологічний апарат європейських 
країн із розвиненими адміністративно-процесуальни-
ми традиціями. Цей факт великою мірою позначаєть-
ся й на законодавчому аспекті адміністративно-про-
цесуального права: так, якщо в редакції КАС України 
від 30.11.2016 ст. 3 серед визначень основних понять 
містила дефініцію адміністративного процесу – «пра-
вовідносини, що складаються під час здійснення адмі-
ністративного судочинства» [33], то чинна редакція об-
межується визначенням адміністративного судочинства 
як діяльності адміністративних судів щодо розгляду й 
вирішення адміністративних справ у порядку, вста-
новленому КАС України, вже не оперуючи такою дис-
кусійною категорією, як «адміністративний процес». 
На наш погляд, це свідчить від відмови встановлювати 
занадто вузькі рамки для цього поняття, зводячи його 
лише до аспектів судочинства.

Водночас і розширене розуміння дедалі гучніше 
критикується науковцями. Так, наприклад, Н.Л. Губер-
ська вважає некоректним занадто широке смислове 
навантаження поняття «адміністративний процес», ар-
гументуючи це недоцільністю поєднання юрисдикційно-
го та позитивного аспектів адміністративного процесу 
в одному понятті; адміністративне судочинство, що ко-
респондує першому аспекту, й адміністративно-управ-
лінська діяльність, що відповідає другому, на думку 
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дослідниці, належать до різних гілок влади, виконують 
різні завдання та об’єднуватися під єдиною категорією 
не мають [42, с. 233].

Подібної позиції дотримується і Є.Ф. Демський. До-
слідник виділяє управлінську й судову форми адміністра-
тивного процесу, при цьому першу визначає як систему 
техніко-формальних приписів і норм щодо встановлення 
порядку здійснення конкретних процесуальних дій у сфе-
рі як позитивного регулювання, так і застосування приму-
сових заходів під час визнання, реалізації та захисту прав, 
обов’язків і законних інтересів фізичних чи юридичних 
осіб, а другу – як нормативне утворення, врегульоване 
адміністративно-процесуальними нормами і спрямоване 
на захист прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав 
та інтересів юридичних осіб від порушень з боку органів 
владних повноважень або їх посадових осіб [43].

Зважаючи на зазначене, зауважимо, що, розгляда-
ючи касаційне оскарження як складник адміністратив-
ного процесу, ми маємо на увазі саме судову (юрис-
дикційну) форму останнього, тобто порядок діяльності 
адміністративних судів як спеціально уповноважених 
суб’єктів щодо розгляду й вирішення публічно-пра-
вових спорів, у яких хоча б однією зі сторін є орган 
виконавчої влади, орган місцевого самоврядування, їх 
посадова чи службова особа або інший суб’єкт владних 
повноважень [44, c. 99].

І тут варто ще раз підкреслити наявні змістові ню-
анси між термінами «касаційне оскарження» та «каса-
ційне провадження» як складниками адміністративного 
процесу. Уважаємо доцільним звернутися до поглядів 
Я.С. Рябченко, яка запропонувала розглядати адмі-
ністративне оскарження нормативно-правового акта 
у двох аспектах: а) як звернення фізичної чи юридич-
ної особи до суду з позовом про визнання незаконним 
нормативно-правового акта, що ініціює пряме втру-
чання суду властивими йому методами в діяльність 
суб’єкта владних повноважень, який прийняв цей акт; 
б) як сукупність послідовних дій, що врегульовані 
процесуальними нормами, реалізуються в ході адміні-
стративного судочинства та спрямовані на вирішення 
поставленого фізичною чи юридичною особою питання 
про законність нормативно-правового акта [45, c. 7]. 

У цьому світлі касаційне оскарження можна визна-
чити як особливий інститут адміністративного проце-
суального права, що об’єднує адміністративно-проце-
суальні норми, які регулюють касаційне провадження 
в адміністративному судочинстві. У свою чергу, адмі-
ністративне касаційне провадження являє собою об’єк-
тивацію касаційного оскарження у вигляді послідовно 
здійснюваних дій, спрямованих на виявлення правиль-
ності й законності застосування норм матеріального та 
процесуального права під час ухвалення рішення адмі-
ністративними судами нижчих інстанцій; його зв’язок 
з адміністративним процесом виявляється в тому, що 
касаційне провадження є «факультативною стадією 
адміністративного судового процесу, яка становить со-
бою сукупність адміністративно-процесуальних норм, 
які регулюють процесуальні відносини, що пов’язані зі 
здійсненням перевірки законності судових рішень суду 
першої інстанції після їх перегляду в апеляційному по-
рядку, а також судових рішень суду апеляційної інстан-
ції повністю або частково» [23, c. 8].

Висновки. Отже, на наш погляд, такий підхід дає 
змогу об’єднати касаційне оскарження як можливість 

правореалізації, надану відповідним нормативно-право-
вим забезпеченням реалізації права на розгляд судово-
го рішення судом вищої інстанції, з безпосереднім про-
цесуальним порядком реалізації цього права.
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ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ ВПРОВАДЖЕННЯ 
ІННОВАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИМИ РЕСУРСАМИ 

ЯК ОСНОВИ МОДЕРНІЗАЦІЇ ПУБЛІЧНОЇ СЛУЖБИ

Губанов О. О.

У статті розкрито сутність і зміст модернізації публіч-
ної служби через призму впровадження інноваційної моделі 
управління людськими ресурсами. На основі дослідження 
нормативно-правової бази, наукових розробок вітчизня-
них учених та офіційної звітності уповноважених органів 
управлінських структур розкрито напрями розвитку інно-
ваційної моделі управління людськими ресурсами, визначено 
основні проблеми теорії та практики впровадження модер-
нізаційних процесів у сфері публічної служби. Досліджено 
взаємозв’язок національних і європейських теоретико-інно-
ваційних розробок, що стосуються управління людськими 
ресурсами.

Ключові слова: євроінтеграційні процеси, інноваційна 
модель, інформаційна система, концепція, модернізація 
публічної служби, стратегія розвитку, управління люд-
ськими ресурсами.

В статье раскрыты сущность и содержание модерни-
зации публичной службы через призму внедрения иннова-
ционной модели управления человеческими ресурсами. На 
основе исследования нормативно-правовой базы, научных 
разработок отечественных ученых и официальной отчет-
ности уполномоченных органов управленческих структур 
раскрыты направления развития инновационной модели 
управления человеческими ресурсами, определены основ-
ные проблемы теории и практики внедрения модерниза-
ционных процессов в сфере публичной службы. Исследована 
взаимосвязь национальных и европейских теоретико-инно-
вационных разработок, касающихся управления человече-
скими ресурсами.

Ключевые слова: евроинтеграционные процессы, инно-
вационная модель, информационная система, концепция, 
модернизация публичной службы, стратегия развития, 
управление человеческими ресурсами.

The article reveals the essence and content of the modern-
ization of the public service through the prism of the introduc-
tion of an innovative model of human resources management. 
Modernization is the engine of positive changes, the process of 
updating and improving the efficiency of the industry. In the con-
text of globalization evolution, the processes of European inte-
gration are the main mechanism of strategic development of our 
country, and therefore, managerial-organizational innovations 
must be consistent with the tendencies of European countries, 
which is explicitly foreseen not only by national but also by 
pan-European documents and rules.

On the basis of research of the regulatory framework, scien-
tific developments of domestic scientists and official reporting of 
authorized bodies of administrative structures. Presently, issues 
of modernization and reformation of public service, introduc-
tion, development and improvement of an innovative model 
of human resources management in the public sphere were 
undertaken by K.O. Vaschenko, N.T. Goncharuk, L.V. Prudius,  
D.G. Katz, O.A. Gavrish, A.O. Lindyuk, N.R. Nyzhnik,  
M.V. Kuznetsova, H.V. Khachaturian etc. The directions of  

development of an innovative model of human resources manage-
ment are revealed, the main problems of the theory and practice 
of introduction of modernization processes in the field of public 
service are determined. The author carried out a comparative 
analysis of normative arrays, defined the common directions of 
modernization activities in the field of human resources man-
agement. The interrelation of national and European theoretical 
and innovative developments concerning human resources man-
agement is explored.

The author comes to the conclusion that the introduction 
of an innovative model of human resources management as a 
basis for the modernization of public service is a reasonable and 
objectively necessary measure. However, it is time to move from 
the theoretical elaboration of this direction of modernization of 
public service to active practical actions. The implementation of 
the modernization reform of the public service leaves much to 
be desired. The author of the article hopes that, while adhering 
to the requirements of national and international programs of 
improvement, Ukraine will eventually cease to be an outsider 
in the public sphere. After all, an increase in the level of human 
resources management is a key aspect of not only the effective-
ness of public service reform, but also the positive development 
of the economic and social spheres.

Key words: European integration processes, innovative 
model, information system, concept, modernization of 
public services, strategy of development, human resources 
management.

Постановка проблеми та її актуальність. Модер-
нізація – це рушій позитивних змін, процес оновлення 
та підвищення ефективності відповідної галузі. У зв’яз-
ку з тим що сфера публічної служби є складовою лан-
кою в системі загальних інститутів державотворення, 
вона потребує постійного осучаснення та позитивного 
оновлення. При цьому людський капітал становить фун-
дамент, масив такої системи, від якісного функціону-
вання якого залежить вирішення й подолання негатив-
них, кризових явищ у соціальному житті як усієї країни, 
так і її окремих регіонів. А тому від професійного рів-
ня управлінців залежить проведення якісної публічної 
політики держави щодо її законотворчого, організа-
ційно-розпорядчого та практико-інституційного забез-
печення. Беззаперечно, вироблення власної іннова-
ційної моделі вдосконалення вмінь і навичок людських 
ресурсів є передумовою для створення професійної, 
висококваліфікованої, неупередженої, доброчесної і 
стабільної системи публічної служби, яка забезпечить 
підвищення якості державного регулювання в країні.

Усі модернізаційні реформи, які відбуваються 
в Україні, так чи інакше орієнтуються на соціальні й 
управлінські стандарти держав Європейського Союзу.  
В умовах глобалізаційної еволюції процеси євроінтегра-
ції є основним механізмом стратегічної розбудови нашої 
країни, а тому управлінсько-організаційні нововведення 
мають бути узгодженими з тенденціями європейських 
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країн, що прямо передбачено не тільки національними, 
а й загальноєвропейськими документами та правила-
ми. Такі підходи до інновації виражаються в програ-
мах інституційної розбудови й розвитку TAIEX, Twinnig 
і SIGMA, актах національного законодавства (Указ Пре-
зидента України «Про стратегію державно кадрової по-
літики на 2012–2020 роки» [2], Розпорядження Кабінету 
Міністрів України «Стратегія реформування державно-
го управління на 2016–2020» роки [1] тощо). В умовах 
сьогодення найголовніше – знайти раціонально-ефек-
тивний складник використання кадрового потенціалу 
публічних управлінців, залучення нових і вдосконален-
ня вже наявних кадрових ресурсів. На жаль, теорія і 
практика мають значні відмінності, а впровадження 
нових механізмів удосконалення не завжди відображе-
но в дійсності.

Незважаючи на широкий масив теоретико-практич-
них розробок у напрямі пошуку й розроблення інновацій 
в управлінні людськими ресурсами, існує низка гальмів-
них факторів реалізації такої політики в суспільстві (зна-
чна бюрократія, недоброчесність серед кадрових струк-
тур, налагодженість схем корупційних зв’язків, низька 
правосвідомість громадян та управлінців публічної сфе-
ри щодо необхідності реформи, низький професіона-
лізм і невідповідність займаним посадам). Звісно, не всі 
представники публічного сектору можуть «похизуватися 
такими якостями», ось чому важливо «розчистити шлях» 
до реформи публічної служби шляхом запровадження ін-
новаційних моделей розвитку людського капіталу, адже 
становлення України як демократичної та правової дер-
жави неможливе без якісних змін у публічній сфері.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Нате-
пер питаннями модернізації й реформування публічної 
служби, впровадження, розроблення й удосконалення 
інноваційної моделі управління людськими ресурсами 
в публічній сфері займалися К.О. Ващенко, Н.Т. Гонча-
рук, Л.В. Прудиус, Д.Г. Кац, О.А. Гавриш, А.О. Линдюк, 
Н.Р. Нижник, М.В. Кузнецова, Х.В. Хачатурян та ін. 
Проте проблематика впровадження цих удосконалень 
не втрачає своєї актуальності, адже впровадження тео-
рії на практиці – ось першочерговий напрям інновацій-
ної моделі управління людськими ресурсами в публіч-
ній сфері.

Варто зазначити, що окремі дослідники в цій сфері 
намагалися віднайти свої шляхи модернізації публіч-
ної служби. Наприклад, С.М. Серьогін, І.І. Хожило й 
О.В. Антонова розглядали питання модернізації дер-
жавної служби через призму взаємозв’язку традицій та 
інновацій, консерватизму й реформізму [12].

Під кутом загальної адміністративної реформи роз-
глядають модернізацію публічної служби Н.Р. Ниж-
ник та О.В. Муза, вбачаючи, що саме інституційні по-
ложення цієї модернізації чітко не відображені як на 
законодавчому, так і на практичному рівнях управлін-
ських відносин, а державна служба потребує перегляду 
її основних положень [10].

У зв’язку із цим можемо констатувати, що впрова-
дження нової, соціально-орієнтованої та сучасної ін-
новаційної моделі управління людськими кадрами 
в публічній службі є необхідним завданням практики й 
викликом теорії сьогодення в розбудові незалежної та 
демократичної держави.

Мета статті – визначити основні проблеми теорії та 
практики впровадження інноваційної моделі управлін-

ня людськими ресурсами, що є запорукою модернізації 
публічної служби.

Виклад основного матеріалу. Убачається, що 
для розуміння сутності це дослідження варто розпоча-
ти через розкриття основних категорій. Так, поняття 
«людські ресурси» не є чимось абстрактним і завуа-
льованим. Запропонований термін широко використо-
вується в економічній, трудовій та інших сферах. Щодо 
відповідності нашій темі, то термін «людські ресурси» 
характеризує з якісного, змістового боку кадровий 
склад або весь персонал державного органу, включає 
здатність до творчості й потенційні можливості всебіч-
ного розвитку державних службовців, організаційну 
культуру, етику й моральну надійність, удосконалення 
взаємовідносин у колективі, відповідальність, мотива-
цію і стимулювання тощо [9, c. 44].

У зв’язку із цим модернізацію публічної служби 
не можна розглядати лише через категорію персоналу 
службовців, адже «людські ресурси» є комплексним 
поняттям, що включає в себе управління не тільки пер-
соналом, а й керівними структурам на вищих шаблях.

Безпосереднє теоретичне підґрунтя модернізаційних 
процесів і проблем, які потребують розв’язання в проце-
сі модернізації державної служби й управління людськи-
ми ресурсами, викладено в низці нормативно-правових 
актів, зокрема Стратегії державної кадрової політики 
на 2012–2020 роки, Стратегії реформування державної 
служби та служби в органах місцевого самоврядування 
в Україні на період до 2017 року, Стратегії реформування 
державного управління України на 2016–2020 роки, Кон-
цепції запровадження посад фахівців із питань реформ, 
Концепції впровадження інформаційної системи управ-
ління людськими ресурсами в державних органах (та за-
твердження плану заходів щодо її реалізації), Концепції 
реформування системи професійного навчання держав-
них службовців, голів місцевих державних адміністра-
цій, їх перших заступників та заступників, посадових 
осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих 
рад, Концепції оптимізації системи центральних органів 
виконавчої влади тощо [5, c. 12–17].

Серед не вирішених раніше частин загальної про-
блеми – системний аналіз інноваційних методів управ-
ління персоналом та обґрунтування доцільності впрова-
дження їх у сучасну систему управління персоналом 
державної служби, що сприятиме оптимізації й раціо-
налізації цієї системи [10, c. 2]. Тому кожен зі шляхів 
модернізаційно-інноваційної діяльності має бути ло-
гічно-структурованим та ефективним (тобто досягати 
мети вдосконалення).

Порівнюючи вищезазначені нормативні масиви, 
можна визначити такі спільні напрями модернізаційної 
діяльності у сфері управління людськими ресурсами:

упровадження сучасних технологій управління пер-
соналом для успішного вирішення виробничих та управ-
лінських завдань у державному секторі економіки;

розроблення механізмів залучення до роботи у сфе-
рах державного управління висококваліфікованих фа-
хівців, успішних підприємців, працівників фінансо-
во-економічної сфери, здібних випускників вищих 
навчальних закладів;

відновлення технології добору кадрів для зайняття 
управлінських посад із числа працівників, які мають 
досвід роботи на посадах нижчого рівня у відповідній 
сфері діяльності;
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формування дієвого кадрового резерву на зайняття 
керівних посад у сферах державного управління;

посилення вимог до моральних якостей осіб, які 
залучаються до управлінської діяльності, з метою 
уникнення можливих проявів корупції, запобігання 
виникненню конфлікту інтересів, удосконалення про-
цедури дисциплінарного провадження;

відновлення профорієнтаційної роботи серед молоді;
державна підтримка цільових науково-практичних 

досліджень у сфері розвитку людського потенціалу  
[2, п. 3];

створення інтегрованої інформаційної системи 
управління людськими ресурсами на державній службі;

формування висококваліфікованої, компетентної 
групи фахівців з питань реформ;

визначення оптимальної кількості державних служ-
бовців з урахуванням функцій та організаційної структу-
ри державних органів, оптимізація кількості працівни-
ків органів державної влади;

реформування системи оплати праці державних 
службовців з метою підвищення рівня їхньої заробітної 
плати за умови забезпечення стабільності державних 
фінансів;

утворення служб управління персоналом у міністер-
ствах та інших центральних органах виконавчої влади;

реформування системи професійного навчання дер-
жавних службовців [1, р. IV];

підвищення якості надання адміністративних послуг, 
поступове запровадження електронного урядування;

створення індивідуалізованих і групових тренінгів 
для підвищення професійності управлінців;

залучення надбань інтеграційної практики з Євро-
пейського Союзу в підвищенні зацікавленості й органі-
заційно-практичного рівня людського ресурсу тощо;

забезпечення прозорості й доступності інформації 
про людські ресурси та фонд оплати праці в державних 
органах;

проведення моніторингу й контролю результатив-
ності діяльності державних службовців [3, c. 6].

Незважаючи на перелік вищезазначених напря-
мів удосконалення управління людськими ресурсами 
у сфері публічної служби, для відповідності моделі 
демократичної держави варто звернути увагу на прин-
цип взаємної довіри, який полягає у взаємообумовле-
ній довірі громадян і публічної служби. При цьому таку 
довіру можна «створити» тільки шляхом прозорості дій 
управлінців через систему електронного урядування.

Варто зазначити, що в рамках модернізаційних 
процесів у цій сфері у 2017 році затверджено Концеп-
цію впровадження інформаційної системи управлін-
ня людськими ресурсами в державних органах. При 
цьому саме інформаційна система управління люд-
ськими ресурсами в державних органах має стати од-
ним із інструментів розвитку інформаційного суспіль-
ства, впровадження якого сприятиме створенню умов 
для здійснення відкритого, прозорого й ефективного 
державного управління із застосуванням новітніх ін-
формаційно-комунікаційних технологій з метою форму-
вання нового типу держави, політика якої є орієнтова-
ною на задоволення потреб громадян [3].

На жаль, натепер інформаційно-аналітичне забезпе-
чення державних органів у сфері управління людськими 
ресурсами не відповідає потребам України в проведенні 
реформи державного управління, її європейському ви-

бору, європейським стандартам належного управління 
державою, а також сучасному рівню розвитку інформа-
ційно-комунікаційних технологій. Варто зазначити, що 
за світовим індексом розвитку електронного уряду ООН 
(який розподіляється на основі отриманого загального 
індексу, що складається з трьох підіндексів, які харак-
теризують стан веб-присутності державних органів, те-
лекомунікаційної інфраструктури, людського капіталу) 
у 2016 році Україна зайняла 62 позицію із 193 позицій.

Зазначене свідчить про нагальну необхідність роз-
роблення єдиної, цілісної державної політики, спрямо-
ваної на розв’язання таких першочергових проблем: 
недосконалість нормативно-правової бази, що регулює 
сферу впровадження інформаційної системи управ-
ління людськими ресурсами в державних органах; 
відсутність єдиної бази даних державних службовців 
та інших працівників державних органів; відсутність 
автоматизації процесів управління людськими ресур-
сами в більшості державних органів; недостатність 
функцій моніторингу результативності діяльності дер-
жавних органів; відсутність відкритості та прозорості 
інформації про людські ресурси в державних органах; 
відсутність достатньої електронної взаємодії держав-
них електронних інформаційних ресурсів і недостатній 
рівень розвитку інформаційно-телекомунікаційної інф-
раструктури; відсутність єдиних стандартів ідентифі-
кації користувачів інформаційної системи; відсутність 
автоматизації процесів управління людськими ресурса-
ми внаслідок недостатньо розвинутої інфраструктури й 
недосконалого апаратного забезпечення залежно від 
географічного положення та типів населених пунктів; 
низький рівень готовності державних службовців та 
інших працівників державних органів до впроваджен-
ня інформаційної системи; недостатній рівень знань і 
навичок у державних службовців та інших працівників 
державних органів щодо використання інформаційної 
системи; низький рівень організації навчання держав-
них службовців, інших працівників державних органів з 
питань використання інформаційної системи [3].

Убачається, вирішення зазначених питань шляхом 
визначення напрямів, механізму і строків упроваджен-
ня ефективної інформаційної системи з метою ство-
рення умов для здійснення відкритого, прозорого й 
ефективного державного управління із застосуванням 
новітніх інформаційно-комунікаційних технологій буде 
корисним не тільки загалом для державних органів, а й 
для їх керівників, фахівців служб управління персона-
лом, державних службовців та інших працівників дер-
жавних органів, а також громадськості.

Передусім керівники державних органів зможуть 
узагальнювати інформацію про людські ресурси (що 
сприяє ефективному обміну інформацією між усіма 
державними органами), підвищити продуктивність 
робочого процесу за рахунок швидкої обробки даних, 
поліпшити робоче середовище, зменшити рівень ду-
блювання робіт та автоматизації процедур, поліпшити 
процес прийняття рішень за результатами аналітичної 
звітності інформаційної системи.

Фахівці служб управління персоналом шляхом інте-
грації загальних функцій управління людськими ресур-
сами матимуть змогу забезпечувати отримання інтегро-
ваної, точної інформації про державних службовців та 
інших працівників державних органів, підвищити про-
дуктивність за рахунок підвищення рівня автоматизації 
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певних процесів і процедур у галузі управління люд-
ськими ресурсами в державних органах, удосконали-
ти робочі процеси й процедури (що дасть змогу більше 
часу займатися стратегічними завданнями аналізу та 
планування), підвищити ефективність і зменшити час 
обробки, виконання особливо оперативних функцій 
за рахунок використання сучасних інформаційних тех-
нологій, підвищити рівень централізованого збирання 
інформації (що сприятиме аналізу та формуванню ста-
тистичних звітів, які стосуються управління людськими 
ресурсами).

Державні службовці й інші працівники державних 
органів будуть мати можливість сприяти обміну інфор-
мацією між державними органами, забезпечити само-
стійну перевірку статусу кожної виконаної операції та 
самостійне формування необхідних звітів, підвищити 
мотивацію і продуктивність, використовувати зручну і 
гнучку в роботі інформаційну систему.

Крім того, впровадження ефективної інформаційної 
системи управління людськими ресурсами в державних 
органах дасть громадськості змогу забезпечити прозо-
рість і доступність інформації про людські ресурси та 
фонд оплати праці в державних органах, проводити 
моніторинг і контроль результативності діяльності дер-
жавних службовців [3].

Саме такі оновлення мають стати передумовою зни-
щення завуальованих і прихованих корупційних зв’язків 
усередині публічної служби, як наслідок – управлінці 
стануть значно «ближчими» до громадян, що сприяти-
ме виробленню навичок приймати швидкі й ефективні 
рішення, які мають значення для вирішення конкретної 
ситуації, а якість публічних послуг стане значно вищою.

Здійснення заходів з реалізації Концепції заплано-
вано протягом 2017–2020 років за рахунок коштів дер-
жавного бюджету й інших джерел, у тому числі між-
народної фінансової допомоги [3], а тому гальмування 
реформаторських процесів через відсутність фінансу-
вання – неактуальне питання.

Варто зазначити, що підтримка модернізаційних 
процесів у сфері публічної служби, які стосуються 
управління людськими ресурсами, не завершується 
на національному рівні, адже Україна є учасником єв-
роінтеграційного процесу, а тому напрями співпраці 
у сфері вдосконалення управлінців можна простежити 
й у діяльності спеціально уповноважених органів (на-
приклад, Центр адаптації державної служби до стан-
дартів Європейського Союзу), і в нормативно-правових 
актах міжнародного характеру.

Значна розгалуженість теоретико-нормативної бази 
та напрямів удосконалення моделі управління людськи-
ми ресурсами дає поштовх до нового етапу в розвитку 
публічної служби й передбачає реалізацію новітніх за-
ходів. При цьому інноваційний процес у національних 
системах державного управління підпорядкований за-
гальним вимогам до країн Європейського Союзу, що 
випливають зі стратегії євроінтеграції [15]. Так, згід-
но з Копенгагенськими та Мадридськими критеріями, 
йдеться про адміністративні реформи в межах вимог 
Європейського Союзу, а не просто реформи, вмотивова-
ні внутрішніми процесами в країні. «Вплив права Євро-
пейського Союзу і співпраця в управлінській сфері все 
більше позначаються на адміністративних, організацій-
них, правових і політичних структурах держав-членів. 
Правова форма європеїзації призвела до виникнення 

Європейського адміністративного простору, який ще 
називають Європейською моделлю публічної (або дер-
жавної) служби» [6, c. 44–45].

Центр адаптації державної служби до стандартів Єв-
ропейського Союзу керується в реалізації цього завдан-
ня такими пріоритетами:

• упровадження системи управління людськими ре-
сурсами за компетентнісним підходом;

• розроблення стратегічних документів щодо управ-
ління людськими ресурсами на державній службі;

• підвищення рівня професійної компетентності 
державних службовців [13].

Реалізація зазначених заходів відбувається за допо-
могою розроблення методик, профілів професійної 
компетентності; проведення тренінгів-консалтингів; 
удосконалення системи робочих процесів; запрова-
дження систем незалежного моніторингу кадрової по-
літики; розроблення необхідних нормативно-правових 
актів, що стосуються кадрового набору на публічну 
службу та етапів її проходження.

Загальною нормою в Європі є орієнтація на макси-
мальне використання творчого потенціалу управлін-
ців. При цьому чим вищим є рівень їхньої енергії, що 
використовується, тим більше вони будуть розвиватися 
як професіонали, виконувати свою роботу більш якісно. 
Енергія дає межі свободи дій державного службовця. 
Примушення замінюється спонуканням [14, с. 252–254].

Спонукальним елементом може бути достойне фі-
нансове забезпечення займаної посади, адже саме 
через нестачу такого ресурсу спостерігається значна 
текучість кадрів у сфері публічної служби. Так, ста-
ном на 1 січня 2018 року на державній службі в Україні 
працювало 207028 осіб, що на 27728 осіб менше, ніж 
у 2017 році (234756 державних службовців), у тому чис-
лі 587 осіб категорії А, 63656 осіб категорії Б, 177785 
осіб категорії В [7].

У науковій літературі розглядаються різноманітні 
методи та механізми вдосконалення системи управ-
ління персоналом державної служби, зокрема впрова-
дження кадрового консалтингу, аутсорсингу, ауди-
ту персоналу, адміністративний реінжиніринг тощо  
[10, c. 3]. Однак, з огляду на реалії сьогодення, названі 
вище напрями майже не реалізуються або реалізуються 
в поодиноких випадках для звітності. Проблема постає 
навіть не в реалізації таких заходів, а в їх об’єктивній 
необхідності, адже пусте запровадження «всіх можли-
вих» засобів модернізації управління людськими ресур-
сами призводить до внесення ще більших неясностей 
і перевантаження системи непотужними та незрозумі-
лими нововведеннями, а «сліпе» слідування незрозумі-
лим заходам – до недосягнення результатів у процесі 
вирішення питання по суті, форма випереджає зміст, 
що зумовлює тільки ще більшу втрату ресурсів (фінан-
сового характеру, часу, ентузіазму, натхнення, текучо-
сті кадрів).

Убачається, що для успішного перебігу реформи 
вкрай необхідно, щоб виконавці мали досвід і відпо-
відну кваліфікацію, володіли достатніми знаннями та 
методами розв’язання завдань на визначених етапах 
інноваційного процесу [4, c. 20]. Тому для початку вар-
то провести аналітично-порівняльну роботу із запрова-
дження того чи іншого заходу. При цьому будь-яка інно-
ваційна модель має бути імплементованою як стратегія 
чи концепція задля повного й усебічного розкриття всіх 
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доступних напрямів модернізації публічної служби в цій 
сфері та виявлення можливих недоліків.

Необхідно розуміти, що Україна ще досить довго 
буде займати низькі показники в міжнародних рейтин-
гах конкурентоспроможності (так, згідно з показника-
ми рейтингу Індексу глобальної конкурентоспромож-
ності 2017–2018 років, Україна посідає 81 місце серед 
137 країн [11]), якщо теоретичні розробки з питань 
ефективного управління людськими ресурсами будуть 
залишатися «на папері» й не будуть інтегрованими 
на практиці.

Висновки. Отже, запровадження інноваційної мо-
делі управління людськими ресурсами як основи мо-
дернізації публічної служби є обґрунтованим та об’єк-
тивно необхідним заходом. Однак час уже перейти від 
теоретичної розробленості цього напряму модернізації 
публічної служби до активних практичних дій, адже, 
на жаль, багато проектів, стратегій, концепцій управ-
ління людськими ресурсами як основи модернізації 
публічної служби не розвивається на практиці. Дійсно, 
відповідно до офіційної звітності, яка стосується Стра-
тегії реформування державного управління України 
на 2016–2020 роки, Концепції впровадження інформа-
ційної системи управління людськими ресурсами в дер-
жавних органах, не всі заходи проекту модернізації 
остаточно імплементовано на практиці, а тому дати ці-
лісну й усеохопну характеристику їх виконання немож-
ливо. Але, спираючись на досвід минулих років, можна 
констатувати, що реалізація модернізаційної реформи 
публічної служби залишає очікувати кращого.

При цьому тільки глибокий аналіз національного та 
міжнародного законодавства може виокремити дійсно 
ефективні шляхи вдосконалення управління людськи-
ми ресурсами. Також украй необхідною є зміна векто-
ру розуміння керівних структур України того факту, що 
модернізаційні процеси у сфері управління людськи-
ми ресурсами справді сприятимуть створенню профе-
сійного, престижного, високоефективного кадрового 
забезпечення, що зможе стати на противагу негатив-
ним викликам усереднені країни й на міжнародному 
рівні; вирішувати складні питання публічного характе-
ру, швидко реагуючи на них; надавати якісні, дійсно 
доступні публічні послуги всім громадянам.

Беручи участь у євроінтеграційних процесах, Украї-
на забезпечила себе допомогою на міжнародному рівні 
в процесі розроблення інноваційної моделі управління 
людськими ресурсами як основи модернізації публічної 
служби. Натепер обмін досвідом і передовими техно-
логіями впровадження того чи іншого аспекту нововве-
день є запорукою тісної співпраці та підвищення профе-
сійного рівня управлінців до європейських стандартів. 
Сподіваємося, що, дотримуючись вимог національних 
і міжнародних програм удосконалення, з часом Украї-
на все ж таки перестане бути аутсайдером у публічній 
сфері, адже підвищення рівня управління людськими 
ресурсами є ключовим аспектом не тільки ефективнос-
ті реформації публічної служби, а й позитивного роз-
витку економічної та соціальної сфери.
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ЗАХИСТ ПРАВ ПОТЕРПІЛИХ: СТАН ЧИННОГО КРИМІНАЛЬНОГО 
ТА КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА 

УКРАЇНИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ УДОСКОНАЛЕННЯ ВІДПОВІДНО 
ДО МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИХ СТАНДАРТІВ

Кузніченко С. О., Меркулова В. О.

У науковій статті досліджено захист прав потерпі-
лих крізь призму сучасного стану чинного кримінального 
та кримінально-процесуального законодавства України, а 
також визначено перспективи удосконалення відповідно до 
міжнародно-правових стандартів. 

Особлива увага акцентується на розгляді найбільш 
типових та актуальних проблем захисту цього суб’єкта 
кримінального провадження (з точки зору кримінально-пра-
вових та кримінально-процесуальних аспектів). Наголошу-
ється, що з прийняттям нової Конституції України почали 
змінюватися акценти у співвідношенні між значенням захи-
сту прав обвинуваченого, підозрюваного, засудженого (чому 
завжди приділялася більша увага як у законі, так і в док-
трині права) та захистом прав потерпілої особи. Автори 
зазначають, що в подальшому потребує свого вирішення 
проблема розмежування кримінально-правового та кримі-
нально-процесуального поняття «потерпілий».

Ключові слова: потерпілий, обвинувачений, захист 
прав потерпілих, міжнародно-правові стандарти, правові 
норми, відшкодування.

В научной статье исследована защита прав потерпев-
ших сквозь призму современного состояния действующего 
уголовного и уголовно-процессуального законодательства 
Украины, а также определены перспективы совершенство-
вания в соответствии с международно-правовыми стан-
дартами.

Особое внимание акцентируется на рассмотрении наи-
более типичных и актуальных проблем защиты данного 
субъекта уголовного производства (с точки зрения уголов-
но-правовых и уголовно-процессуальных аспектов). Отме-
чается, что с принятием новой Конституции Украины 
начали меняться акценты в соотношении между значе-
нием защиты прав обвиняемого, подозреваемого, осужден-
ного (чему всегда уделялось большое внимание как в законе, 
так и в доктрине права) и защитой прав потерпевшего. 
Авторы отмечают, что в дальнейшем требует своего 
решения проблема разграничения уголовно-правового и уго-
ловно-процессуального понятия «потерпевший».

Ключевые слова: потерпевший, обвиняемый, защита 
прав потерпевших, международно-правовые стандарты, 
правовые нормы, возмещения.

The article analyzes the protection of victims’ rights through 
the prism of the current state of the current criminal and crimi-
nal procedural legislation of Ukraine, as well as the prospects of 
improvement in accordance with international legal standards.

Particular attention is paid to considering the most typical 
and actual problems of protection of this subject of criminal 
proceedings (from the point of view of criminal-law and crim-
inal-procedural aspects). It is noted that with the adoption of 
the new Constitution of Ukraine, the emphasis was placed on 
the relation between the value of protecting the rights of the 
accused, the suspect, the convict (to what always more atten-
tion was paid to both the law and the doctrine of law) and the 

protection of the rights of the victim. The authors note that in 
the future, the problem of demarcation of the criminal-legal 
and criminal-procedural notion of “victim” needs its solution. 
The problem of demarcation of the essential features of the vic-
tim in the criminal and criminal procedure law must be resolved 
precisely by converging scientific positions on the basis of the 
recognition that at the time of the commission of the crime the 
person becomes a victim, regardless of the subjective power of 
the authorities, which will undoubtedly contribute to the pro-
tection of his rights in criminal justice.

Key words: victim, accused, protection of victims rights, 
international legal standards, legal norms, compensation.

Постановка проблеми та її актуальність. Висока 
інтенсивність злочинності в Україні зумовлює значну 
кількість осіб, які офіційно визнаються потерпілими від 
злочину. Більшість потерпілих стають жертвами тяжких 
та особливо тяжких злочинів. Так, із 523 911 злочинів, 
скоєних у 2017 році, було офіційно визнано потерпіли-
ми 374 238 осіб. Майже кожна друга особа потерпає від 
тяжких та особливо тяжких злочинів – 165 933 (45%). 
Жертвами крадіжок в Україні щорічно стають 235 224 
(63%) осіб, грабежів – 17 186 (4,6%), розбоїв – 3248 
(0,87%), вбивств – 2751 (0,73%) осіб [5; 6; 7]. За дани-
ми Міністерства юстиції, в Україні щороку налічується 
понад 15 тисяч осіб, постраждалих від умисних насиль-
ницьких злочинів. Тож проблема захисту прав та закон-
них інтересів потерпілої від злочину особи, своєчасного 
та дієвого поновлення соціальної справедливості, від-
шкодування спричиненої шкоди є сталою та такою, що з 
кожним наступним кроком України в напрямі приведен-
ня вітчизняного законодавства у відповідність до між-
народно-правових стандартів набуватиме особливого 
значення та актуальності.

З прийняттям нової Конституції України почали 
змінюватися акценти у співвідношенні між значенням 
захисту прав обвинуваченого, підозрюваного, засудже-
ного (чому завжди приділялася велика увага як у зако-
ні, так і в доктрині права) та захистом прав потерпілої 
особи. Положення, які містяться у ст.ст. 3, 56, 152 Кон-
ституції, доводять, що захист прав та свобод людини та 
їх гарантії становлять зміст та спрямованість діяльності 
держави, в тому числі забезпечення відшкодування ма-
теріальної та моральної шкоди, завданої незаконними 
рішеннями, діями чи бездіяльністю органів державної 
влади (посадових, службових осіб). Вказується на кон-
ституційний обов’язок держави відшкодувати моральну 
та матеріальну шкоду, завдану фізичним або юридич-
ним особам актами і діями, що визнані неконституцій-
ними. Постає питання щодо можливості та доцільності 
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більш широкого тлумачення цих положень у тому цен-
зі, що це стосується і відшкодування завданих злочи-
ном потерпілому збитків. Проте прямої вказівки на це 
в законі немає [1].

Конституційні положення, в яких знайшли юридичне 
закріплення (відтворення) правові орієнтири щодо вре-
гулювання гарантій прав особи та її законних інтересів 
у кримінальному судочинстві, зумовлюють цілеспря-
мований вплив на правову систему України загалом і 
на правотворчу та правозастосовну діяльність зокрема. 
Відповідно, конституційні правові установки (принципи) 
як такі, що мають обов’язковий характер, потребують 
своєї подальшої конкретизації в нормах певних галузей 
права, зокрема, кримінальному та кримінально-проце-
суальному законодавстві. Режим правового захисту по-
терпілої особи у кримінальному правосудді передбачає 
наявність певної системи правових заходів, спрямова-
них на забезпечення правозахисної діяльності у кримі-
нальному судочинстві.

Ефективний захист особи потерпілого вимагав 
постійного та своєчасного внесення змін і доповнень 
до вітчизняного законодавства, зумовив більшу частину 
новел кримінального та кримінально-процесуального 
законодавства, які нині є не лише підтвердженням гу-
манізації кримінального правосуддя, приведення його 
у відповідність до світових стандартів, але й доводять 
той факт, що в певних випадках порушується систем-
ність права, не враховуються сутнісні ознаки суміжних 
інститутів кримінального та кримінально-процесуально-
го права, зокрема в частині понятійного апарату, умов, 
підстав та порядку реалізації тих новел, які стосуються 
прав потерпілої особи в кримінальному правосудді.

Розгляд найбільш типових та актуальних проблем 
захисту такого суб’єкта кримінального провадження  
(з точки зору кримінально-правових та криміналь-
но-процесуальних аспектів) доцільно зробити на де-
кількох рівнях: здійснити узагальнений аналіз міжна-
родно-правових актів, які є базовими документами 
щодо визначення примату захисту основних прав та 
фундаментальних свобод жертв злочинів, а відповід-
но, закріплюють необхідність єдиного міжнародного 
підходу у вирішенні відповідних проблем; проаналі-
зувати сучасний стан чинного кримінального та кри-
мінально-процесуального законодавства, зміст та сут-
ність правових новел у зазначеній сфері; визначитися 
із тенденціями подальшого реформування вітчизняного 
законодавства, виокремити питання, які потребують 
свого вирішення на законодавчому рівні.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Міждисци-
плінарна проблема захисту прав та інтересів потерпілої 
особи досить часто стає предметом дослідження ко-
лективу авторів – фахівців різних галузей права. Більш 
інтенсивно проблема стала досліджуватися із набуттям 
чинності нового кримінального закону – КК 2001 р. На-
уковці (І.С. Токарська, О.В. Батюк, О.Г. Колб, Л.І. Мілі-
щук, О.М. Фідря, В.С. Наливайко) намагаються по-но-
вому осмислити завдання, які постоять перед органами 
судочинства в частині забезпечення прав та законних 
інтересів потерпілої особи як одного із учасників кри-
мінального процесу [2].

У міждисциплінарному колективному правово-
му дослідженні на підставі узагальнення результатів 
виконання у 2006–2007 роках наукового проекту «Про-
блеми захисту прав та законних інтересів потерпілих 

від злочину в Україні» розглядаються питання, пов’я-
зані із визначенням потерпілого, його місцем у системі 
ознак злочину, процесуальним становищем, впливом 
на розслідування злочину [3].

Колективом авторів (В.В. Василевич, А.П. Гель, 
В.П. Захаров, І.С. Яковець) аналізуються особливості 
захисту прав потерпілого засобами та заходами, які 
притаманні кримінально-виконавчому законодавству 
[4]. Іншими вченими (О.А. Банчук, І.О. Дмітрієва, 
Б.В. Малишев, З.М. Саідова) укладається хрестоматія, 
в якій надаються європейські стандарти, аналізується 
зарубіжне законодавство у сфері відшкодування потер-
пілим від насильницьких злочинів [5].

Окремі проблеми захисту прав потерпілої особи є 
предметом спеціальних досліджень як кримінально-пра-
вового, так і кримінально-процесуального напряму. 
Питання природи та формування правової активності 
потерпілої особи як суб’єкта кримінально-процесуаль-
ної діяльності розглядається у монографії Ю.О. Гурджи 
[6]. Практично у всіх зазначених дослідженнях зверта-
ється увага на необхідність подальшого удосконалення 
чинного законодавства щодо захисту прав потерпілої 
особи, приведення її правового статусу у відповідність 
до вимог міжнародного права.

Мета статті – дослідити захист прав потерпілих 
через аналіз стану чинного кримінального та кримі-
нально-процесуального законодавства України з визна-
ченням перспектив удосконалення відповідно до між-
народно-правових стандартів.

Виклад основного матеріалу. У доктрині права 
доводиться, що саме у 80-х роках проблема прав по-
терпілої особи набула міжнародного значення і є пред-
метом обговорення на міжнародно-правовому рівні 
дотепер [7]. Такий висновок справедливо зумовлений 
доволі інтенсивною нормативно-правовою діяльністю 
в цій сфері міжнародних установ як європейського, так 
і світового рівнів: 24 листопада 1983 р. Радою Європи 
була прийнята Конвенція про відшкодування збитків 
жертвам насильницьких злочинів; 28 червня 1985 р. 
Комітет Міністрів Ради Європи затверджує Рекоменда-
ції щодо ролі потерпілого в межах кримінального права 
та кримінального процесу та щодо допомоги жертвам 
віктимізації; 25 листопада 1985 р. резолюцією № 40/34 
Генеральної Асамблеї ООН була затверджена Декла-
рація основних принципів для жертв злочинів та злов-
живання владою; 15 березня 2001 р. Рамкове рішення 
Ради ЄС про місце жертв злочинів у кримінальному 
судочинстві; 24 червня 2002 р. у межах Економічної та 
Соціальної Ради ООН приймаються Резолюції щодо роз-
витку та імплементації основ медіації та відновлюваль-
ного правосуддя у кримінальному правосудді та, відпо-
відно, щодо основних принципів використання програм 
відновлювального правосуддя в кримінальних справах 
тощо. 

Зміст ст.ст. 2-4 Європейської Конвенції про від-
шкодування збитків жертвам насильницьких злочинів  
(РЄ 1983 р.) містить положення, які звертають ува-
гу держав світу на необхідність встановлення меха-
нізму участі держави у відшкодуванні збитків, хоч би 
стосовно певних категорій осіб (у разі вчинення умис-
них насильницьких злочинів, наслідком яких є спри-
чинення істотної шкоди фізичному стану особи; щодо 
осіб, які перебували на утриманні загиблих внаслідок 
злочину). Надається особливе значення факту надання 
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потерпілій особі повної інформації щодо видів, підстав, 
порядку відшкодування заподіяної шкоди [8].

У Декларації основних принципів для жертв зло-
чинів та зловживання владою (ООН 1985 р.) надається 
тлумачення «жертви злочинів» як такої особи, якій ін-
дивідуально або колективно заподіяно шкоду (фізичну, 
моральну, матеріальну), спричинені істотні обмеження 
основних прав незаконними діями чи бездіяльністю. 
Передбачені різні механізми захисту прав потерпілих, 
які перебувають у сфері правосуддя: доступ до меха-
нізмів правосуддя; інформування про їхні права, обсяг 
та терміни кримінального провадження; забезпечення 
можливостей висловлювання своїх думок, побажань 
на відповідних етапах судового розгляду справи; вжиття 
заходів безпеки щодо потерпілого та його сім’ї; здійс-
нення реституції – відшкодування шкоди правопоруш-
никами (чи третіми особами); фінансова компенсація 
з боку держави, соціальна допомога тощо. Закріплено 
стандарт, зміст якого полягає у тому, що жертви зло-
чинів мають право на швидку компенсацію за заподіяну 
шкоду відповідно до національного законодавства, яке 
має визначати різні можливості для створення та роз-
ширення національних фондів для надання компенсації 
жертвам злочинів. Проте виокремлюється той факт, що 
державам слід вжити заходів до надання фінансової 
компенсації жертвам, які зазнали тяжких тілесних уш-
коджень та сім’ям (утриманцям) осіб, які померли чи 
стали недієздатними [9]. 

Отже, увага звертається передусім на тяжкі насиль-
ницькі злочини. Саме зміст та сутність цієї Декларації 
стали предметом обговорення на VIII Конгресі ООН 
щодо попередження злочинності «Міжнародне співро-
бітництво в галузі запобігання злочинності та кримі-
нального правосуддя в XXI столітті» (Гавана, 1990 р. ), 
надали підстави для рекомендації урядам держав роз-
робити програми щодо механізму компенсації шкоди 
жертвам злочинів [1].

Сутнісною ознакою Рамкового рішення Ради ЄС «Про 
місце жертв злочинів у кримінальному судочинстві» 
(2001 р.) є спрямованість на доведення необхідності 
та своєчасності пошуків різних альтернативних шляхів 
до вирішення кримінально-правового конфлікту, які 
можуть бути поза межами традиційного кримінального 
провадження (кримінального переслідування) в повно-
му обсязі. Одним із таких способів є примирення підо-
зрюваного (обвинуваченого) з потерпілою особою, що 
є невід’ємним складником відновного правосуддя [10].

Факт утворення певної системи прогресивних та гу-
манних за своєю сутністю міжнародно-правових норм 
(стандартів) щодо захисту жертв злочинів у подальшо-
му суттєво вплинув на реформування законодавства ба-
гатьох країн, зокрема і України. Приведення вітчизня-
ного законодавства у відповідність до вище зазначених 
документів потребувало суттєвих змін кримінального 
та кримінально-процесуального законодавства як таких 
галузей права, що містять основні положення, понят-
тя, категорії, засоби їх реалізації у сфері захисту прав 
та законних інтересів потерпілої особи. Результатом 
реформування вітчизняного законодавства відповідно 
до головної сутності зазначених вище стандартів стали 
суттєві новели кримінального та кримінально-процесу-
ального законодавства, які підтвердили поступові кро-
ки України в напрямі посилення гарантій захисту прав 
потерпілої від злочину особи.

Щодо кримінального законодавства. З набуттям 
чинності новим КК у 2001 році все відчутніше стає його 
спрямування на поширення приватно-правового склад-
ника до кримінально-правового регулювання, а відпо-
відно, звуження певним чином тієї сфери, де діє авто-
ритарне публічно-правове регулювання. Саме такий 
підхід є відтворенням нового мислення та набуття осо-
бливого значення для законодавця міжнародно-право-
вих стандартів, зарубіжного досвіду в частині пошуку 
альтернативних варіантів вирішення кримінально-пра-
вових конфліктів (тим більш у разі вчинення не тяжких 
злочинів).

Незважаючи на доволі широке використання ка-
тегорії «потерпілий» у чинному кримінальному 
законодавстві, як у Загальній, так і Особливій частині 
КК (ознаки потерпілої особи визначають особливості 
як основного, так і кваліфікованого складу злочинів), 
законодавець не надає кримінально-правового визна-
чення цього поняття. 

Новелою є те, що значно розширена сфера впливу 
потерпілої особи на врегулювання кримінально-пра-
вових конфліктів без застосування кримінальної від-
повідальності: вперше у ст. 46 КК закріплені підстави 
і умови звільнення особи, яка скоїла вперше злочин 
невеликої тяжкості, необережний злочин середньої 
тяжкості (крім корупційних злочинів), від кримінальної 
відповідальності у зв’язку із примиренням з потерпі-
лим. У такому разі звільнення можливе лише на умовах 
потерпілої особи.

Покладання обов’язку відшкодувати збитки по-
терпілому може стати суттєвим складником перелі-
ку тих умов, за наявності яких особа може сподіва-
тися на звільнення від покарання з випробуванням  
(ст. ст. 75, 76 КК). І хоча безпосередньо в цих нормах 
не йдеться про відшкодування збитків, апробацій-
на програма може охоплювати цей захід як складник  
(п. 4 ч. 2 ст. 76 КК). Адже саме ставлення до потерпі-
лого, відшкодування збитків можуть стати тією основою 
для прийняття рішення судом про можливість виправ-
лення винної особи без реального відбування покарання.

Покладання на неповнолітнього, який досяг п’ят-
надцятирічного віку і має майно, кошти або заробіток, 
обов’язку відшкодувати заподіяні майнові збитки роз-
глядається за чинним законодавством як один із приму-
сових заходів виховного характеру щодо неповнолітніх 
(п. 4 ч. 2 ст. 105 КК).

Добровільне відшкодування потерпілому завданого 
збитку або усунення заподіяної шкоди, надання потер-
пілому безпосередньо після скоєння злочину своєчас-
ної медичної або іншої допомоги є обставинами, які 
можуть пом’якшити покарання у разі скоєння злочину 
будь-якої тяжкості (п. 2 ч. 1 ст. 66 КК).

У певних випадках особистісним соціальним, демо-
графічним, психофізичним та професійним властивос-
тям потерпілої особи надається кваліфікуюче (особливо 
кваліфікуюче) значення, а відповідно, вони розгляда-
ються як обставини, які обтяжують покарання (ст. 67 КК)

Отже, порівняно із попереднім КК (1960 р.) чинне 
кримінальне законодавство суттєво відрізняється наяв-
ністю доволі широкого переліку підстав та умов впливу 
потерпілої особи на обсяг та форми кримінальної відпо-
відальності, види покарання.

Проте в подальшому потребує свого вирішення 
проблема розмежування кримінально-правового та 
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кримінально-процесуального поняття «потерпілий». 
Лише у КПК міститься законодавча дефініція потер-
пілого (фізична особа, якій кримінальним правопо-
рушенням завдано моральної, фізичної або майно-
вої шкоди), яка, на думку окремих учених, є досить 
повною та чіткою, але лише з точки зору потерпілого 
як суб’єкта кримінального процесу, але не відповідає 
потребам кримінального права. Маємо погодитися із 
тим, що за змістом та сутністю ці поняття є неоднако-
вими, оскільки: шкода є доволі різнобічною, а не лише 
майновою, фізичною та моральною (як йдеться у КПК); 
потерпілою може бути і особа, щодо якої не винесено 
процесуальне рішення про визнання її як такою (ла-
тентність злочинності); і навпаки, не кожна особа, 
яка визнана процесуально потерпілою, не є потерпі-
лою від злочину [11].

Виділення потерпілого як самостійної криміналь-
но-правової категорії, що зумовлюється посиленням 
уваги до індивідуальних властивостей, цінностей по-
терпілого як суб’єкта охоронюваних кримінальним 
законом суспільних відносин, необхідністю підвищення 
якості захисту інтересів потерпілої особи. Серед ознак 
потерпілого кримінально-правового значення (крім 
соціальної сутності та підстав для появи потерпілого) 
називаються: характер заподіяної шкоди та ставлення 
потерпілого до неї. 

Не можна не погодитися із тим, що поняття потер-
пілого невіддільне від поняття шкода, що характер та 
вид шкоди (майнової, фізичної, моральної, соціальної 
тощо), заподіяної потерпілому, мають стати констатую-
чими його ознаками [7].

Ці проблеми щодо розмежування сутнісних ознак 
потерпілого у кримінальному та кримінально-процесу-
альному праві мають бути вирішені саме шляхом збли-
ження наукових позицій на підставі визнання того, що 
саме в момент скоєння злочину особа стає потерпілою, 
безвідносно до владного суб’єктивного волевиявлення, 
що, безумовно, сприятиме захисту його прав у кримі-
нальному правосудді.

Висновки. Підсумовуючи зазначене, слід звернути 
увагу на те, що чинне кримінальне та кримінально-про-
цесуальне законодавство містить систему правових 
норм, які суттєво поширюють правовий статус потерпі-
лої особи в кримінальному правосудді, можуть сприй-
матися як відтворення змісту та сутності певних міжна-
родно-правових стандартів.

Проте, з іншого боку, наявність певних супереч-
ностей між новими кримінально-правовими та кримі-
нально-процесуальними інститутами, що стосуються 
потерпілої особи, вимагають подальшого поглибле-
ного дослідження їхніх ознак, визначення критеріїв 
співвідношення з тим, щоби недосконалість чинного 
законодавства не впливала на стан правозастосування, 
а відповідно, законність та справедливість правозасто-
совних рішень стосовно потерпілої особи не призводи-
ла до певних обмежень її прав.

Головною проблемою залишається недостатній рі-
вень відшкодування потерпілій особі завданих злочи-
ном збитків. Неналежна увага до цього питання зреш-
тою зумовила недостатній рівень захисту прав цих 
осіб у кримінальному правосудді, призвела до відсут-
ності належного правового механізму щодо поновлен-
ня його попереднього статусу, морального та матері-
ального стану, зумовлювала невідповідність чинного 

законодавства загальновизнаним міжнародно-право-
вим стандартам у зазначеній сфері.

Проблеми запровадження реституційного правосуд-
дя, посилення ролі держави у кримінальному правосуд-
ді, а відповідно, у забезпеченні відшкодування шкоди 
потерпілому носять комплексний характер, потребують 
ухвалення спеціального Закону, а відповідно до ньо-
го удосконалення як кримінального, так і криміналь-
но-процесуального законодавства.
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РЕАЛІЗАЦІЯ ПОВНОВАЖЕНЬ КАПІТАНА СУДНА 
ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ НА СУДНІ, 

ЩО ПЕРЕБУВАЄ У ДАЛЕКОМУ ПЛАВАННІ

Кукшинова О. О., Семчук В. Ю.

Стаття присвячення дослідженню передбачених чин-
ним законодавством прав та обов’язків капітана судна 
щодо розслідування злочинів, скоєних на судні, яке перебу-
ває у далекому плаванні. Практичне значення одержаних 
результатів полягає в можливості застосування наукових 
положень, обґрунтувань і висновків, а також впровадження 
міжнародного досвіду у національне законодавство країни 
в галузі регулювання відносин під час проведення досудо-
вого розслідування злочинів на морському транспорті. 
Результати дослідження можуть бути використані у нау-
ково-дослідній діяльності для подальшого вивчення шля-
хів подолання прогалин у законодавстві щодо досудового 
розслідування злочинів на морському транспорті та змен-
шення тенденції злочинності на морі.

Ключові слова: досудове розслідування, капітан судна, 
морські і річкові судна, слідчі дії, затримання особи.

Статья посвящена исследованию предусмотренных 
действующим законодательством прав и обязанностей 
капитана судна по расследованию преступлений, совершен-
ных на судне, которое находится в дальнем плавании. Прак-
тическое значение полученных результатов заключается 
в возможности применения научных положений, обоснова-
ний и выводов, а также внедрения международного опыта 
в национальное законодательство Украины в отрасли 
регулирования отношений при проведении досудебного 
расследования преступлений на морском транспорте. 
Результаты исследования могут быть использованы в 
научно-исследовательской деятельности для дальнейшего 
изучения путей преодоления проблем в законодательстве 
относительно досудебного расследования преступлений на 
морском транспорте и уменьшения тенденции преступно-
сти на море.

Ключевые слова: досудебное расследование, капитан 
судна, морские и речные суда, следственные действия, 
задержание лица.

The article is devoted to the investigation of the rights and 
duties of the ship’s master, provided for by the current legis-
lation, to investigate crimes committed on a ship that is in a 
distant voyage.

Crime in the sea affects the social relations in the field of 
safe functioning (movement and operation) of vehicles that can 
lead to accidents and disasters. At the same time, the crimes 
of the sea are not limited only to the safety of exploitation 
and movement of sea transport, and also there are many other 
crimes committed on the sea, namely: piracy and armed robbery 
of the vessel, smuggling, illicit trafficking in narcotics, murder, 
sexual crimes, deposition damage to biological resources, illegal 
immigration, etc. Such crimes demonstrate an increase in their 
numbers and an increase in public danger, due to the activities 
of criminal organizations that have expanded their activities to 
maritime transport. The analysis of illegal activity at sea is very 
complicated due to the lack of uniform approaches to the crim-
inological characteristics of this type of crime and the lack of 
proper statistical accounting.

The practical significance of the results obtained is the 
possibility of applying scientific provisions, substantiation and 

conclusions, as well as international experience in the national 
legislation of the country in the field of regulation of relations 
during the pre-trial investigation of offenses involving maritime 
transport. The provisions of the study fill the gap in the pre-trial 
investigation of crimes in maritime transport. Research results 
can be used in: research activities to further explore ways to 
overcome gaps in legislation on pre-trial investigation of offshore 
traffic offenses and to reduce the trend of crime at sea.

Key words: pre-trial investigation, shipmaster, marine and 
river ships, investigative actions, detention of a person.

Постановка проблеми та її актуальність. Скоєння 
злочинів на морському транспорті є досить пошире-
ним явищем. Сьогодні багато злочинів, які посягають 
на життя, здоров’я або майно особи, вчиняються на суд-
нах, що перебуває в далекому плаванні. Методика роз-
слідування злочинів на морському транспорті, на відмі-
ну від інших видів злочинів, має свої особливості. Існує 
велика кількість проблем щодо підвищення ефектив-
ності розслідування злочинів на морському транспорті. 
На нашу думку, для якісного розслідування злочинів 
на судні, що перебуває у далекому плаванні, необхід-
не: по-перше, вдосконалення чинного законодавства 
стосовно розслідування цієї категорії злочинів; по-дру-
ге, створення умов для професійної юридичної підго-
товки капітана судна як органу досудового розсліду-
вання стосовно розслідування злочинів на судні, що 
перебуває у далекому плаванні.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання 
досудового розслідування злочинів на судні, що пере-
буває у далекому плаванні, були предметом значної 
уваги науковців В.В. Демиденко, А.Л. Іщенко, Л.В. Ка-
лаянової, А.В. Портнова, В.М. Прусса, В.П. Пшонки, 
В.Я. Тація та ін. Проте поза межами досліджень зали-
шилося чимало питань, зокрема законність, порядок і 
процесуальні особливості розслідування злочинів, ско-
єних на судні, яке перебуває у далекому плаванні.

Метою статті є дослідження повноважень капіта-
на судна під час розслідування злочинів на судні, що 
перебуває у далекому плаванні, відповідно до чинного 
законодавства, а також вивчення питань підвищення 
ефективності та своєчасності розслідування злочинів 
на морському транспорті.

Виклад основного матеріалу. Порядок криміналь-
ного провадження на морському судні України, що 
перебуває за межами України під прапором або роз-
пізнавальним знаком України, якщо це судно припи-
сано до порту, розташованого в Україні, на території 
України визначається кримінальним процесуальним 
законодавством України.

Відповідно до ч. 1 ст. 67 Кодексу торговельного 
мореплавства України від 23 травня 1995 р. [1] (далі – 
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КТМ України), якщо на судні, яке перебуває у плаван-
ні, вчиняються діяння, передбачені законом Украї-
ни про кримінальну відповідальність, капітан судна 
уповноважений на вчинення процесуальних дій у по-
рядку, передбаченому кримінальним процесуальним 
законодавством України та Інструкцією про порядок 
проведення процесуальних дій під час кримінального 
провадження на морському чи річковому судні України, 
що перебуває за межами України під прапором або з 
розпізнавальним знаком України, якщо це судно припи-
сано до порту, розташованого в Україні [2].

Статус капітана судна є важливим питанням у повсяк-
денній діяльності на морі. Коло його повноважень над-
звичайно широке – від управління судном, забезпечен-
ня безпеки мореплавства, здійснення нотаріальних 
функцій до вчинення процесуальних дій у разі скоєння 
кримінального правопорушення на морському чи річ-
ковому судні. Сьогодні капітан судна повинен не лише 
бути професійним судноводієм, але і добре орієнтува-
тися у правових питаннях, у т. ч. стосовно специфічних 
умов розслідування окремих видів злочинів, які вчиня-
ються на судні, що перебуває у далекому плаванні.

Так, Л.В. Калаянова зазначає, що «аналіз правового 
блоку, який регламентує діяльність капітана як органу 
досудового розслідування, дає підстави стверджувати 
про неможливість його реалізації у специфічних умовах 
далекого плавання. Виконання більшості невідкладних 
слідчих дій – затримання та допиту підозрюваної особи, 
наприклад, – тягне за собою необхідність допуску у прова-
дження захисника, котрий потребує ознайомлення з мате-
ріалами справи; обрання запобіжного заходу – взяття під 
варту, проведення обшуку проводиться за мотивованою 
постановою судді. Короткий огляд нормативних ситуацій 
зазначає скрутність становища капітана, який намагаєть-
ся виконати вимоги закону про його обов’язок порушити 
кримінальну справу і розслідувати її, одночасно реалізую-
чи принцип законності й оперативності» [3, с. 117].

З цією думкою не можливо не погодитися, оскіль-
ки чітке й оперативне виконання поставлених завдань 
Кримінального процесуального кодексу України від  
13 квітня 2012 р. [4] (далі – КПК України) з додержан-
ням усіх вимог законодавства на судні, що перебуває 
у далекому плаванні, є проблематичним, оскільки не-
має належних умов для швидкого, повного та всебіч-
ного розгляду справи. Але більшість суперечностей 
були врегульовані Інструкцією про порядок проведення 
процесуальних дій під час кримінального провадження 
на морському чи річковому судні України, що перебуває 
за межами України під прапором або з розпізнавальним 
знаком України, якщо це судно приписано до порту, 
розташованого в Україні, від 14 листопада 2012 р. [2], 
що була розроблена відповідно до вимог ст. 67 КТМ 
України на підставі положень КПК України.

На думку О.Р. Михайленко, для суден, які перебу-
вають у далекому плаванні, характерними можуть бути 
злочини, пов’язані з перетинанням державного кордо-
ну, та ін., а саме: контрабанда; ввезення товарів, що 
пропагують культ насилля та жорстокості, наркотиків, 
отруйних і сильнодіючих речовин; транспортування 
зброї масового знищення; порушення правил охорони 
вод; забруднення моря; незаконне зайняття водним 
добувним промислом; порушення правил безпеки руху 
або експлуатації водного транспорту, пожежної безпе-
ки, охорони праці, незаконне підняття на судні Держав-

ного Прапора України, ненадання допомоги судну й осо-
бам, які зазнали лиха; неповідомлення капітаном назви 
свого судна у разі зіткнення суден; угон судна тощо. На 
суднах можуть також вчинятися злочини проти власно-
сті, життя та здоров’я особи, довкілля, у сфері служ-
бової діяльності, проти правосуддя (враховуючи те, 
що капітан є органом досудового розслідування) тощо. 
Але, як зазначає О.Р. Михайленко, окремої державної 
статистики щодо злочинів, вчинених на суднах, які пе-
ребувають у далекому плаванні, немає, тому вивчення і 
аналіз такої злочинності є ускладненим [5, с. 71].

Відповідно до ст. 519 КПК України і ст. 67 КТМ Укра-
їни капітан судна в разі вчинення кримінального пра-
вопорушення на повітряному, морському чи річковому 
судні, що перебуває за межами України під прапором 
або з розпізнавальним знаком України, якщо це судно 
приписано до порту, розташованого в Україні, є службо-
вою особою, уповноваженою на вчинення процесуаль-
них дій у порядку, передбаченому кримінальним про-
цесуальним законодавством України.

Так, у разі скоєння на судні, яке перебуває у да-
лекому плаванні, діяння, передбаченого законом Укра-
їни про кримінальну відповідальність, капітан (або 
уповноважена на вчинення процесуальних дій особа) 
проводить досудове розслідування.

Розглянемо повноваження капітана під час розслі-
дування злочинів на судні, що перебуває у далекому 
плаванні. Капітан судна (чи інша уповноважена капіта-
ном особа командного складу) зобов’язана: попереджу-
вати кримінальні правопорушення (якщо є відомості 
про готування до них); припиняти кримінальні право-
порушення; вживати заходи для запобігання завданню 
шкоди особам, судну, вантажу, які перебувають на ньо-
му; організовувати допомогу потерпілим, здійснювати 
інші заходи щодо запобігання загрозі затоплення судна, 
втрати його морехідних якостей, настання екологічної 
катастрофи через виливи паливно-мастильних матеріа-
лів, шкідливих речовин, інших тяжких наслідків.

Під час вчинення процесуальних дій підлягають 
встановленню такі обставини: чи скоєно злочин, і який 
саме; час скоєння злочину; місце на судні, де скоєно 
злочин, де знаходилося судно в час скоєння злочину; 
за яких обставин, яким чином, із застосуванням яких 
знарядь скоєно злочин; хто скоїв злочин; мотиви та цілі 
скоєння злочину; причини й умови, які сприяли скоєн-
ню злочину; наслідки злочину; інші обставини, що ма-
ють значення у справі [6, с. 3–4].

Капітан судна (уповноважена особа) під час пере-
бування судна за межами України зобов’язаний невід-
кладно прийняти заяву, повідомлення про кримінальне 
правопорушення. Усні заяви заносяться до протоколу, 
який підписується заявником (потерпілим). У протоколі 
усної заяви, повідомлення зазначаються: дата їх надхо-
дження або виявлення з іншого джерела обставин, що 
можуть свідчити про вчинення кримінального правопо-
рушення; прізвище, ім’я, по батькові (найменування) 
потерпілого або заявника; короткий виклад обставин, 
які можуть свідчити про вчинення кримінального пра-
вопорушення, наведених потерпілим, заявником чи 
виявлених з іншого джерела; інші обставини, передба-
чені положенням про Єдиний реєстр досудових розслі-
дувань (далі – ЄРДР), а також прізвище, ім’я, по бать-
кові особи, котра склала протокол і розпочала досудове 
розслідування.
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Заяви і повідомлення про кримінальні правопору-
шення, рапорти реєструються у книзі обліку заяв і пові-
домлень про кримінальні правопорушення, яка збері-
гається у службовому приміщенні капітана судна. Вона 
повинна бути прошита, пронумерована, опечатана пе-
чаткою та скріплена підписом судновласника або капі-
тана порту.

Досудове розслідування, що здійснюється капіта-
ном судна, має відповідати загальним засадам кри-
мінального провадження. Кримінальне провадження 
здійснюється та процесуальні документи складаються 
державною мовою України. Капітан судна забезпечує 
учасникам кримінального провадження, які не володі-
ють чи недостатньо володіють державною мовою, право 
заявляти клопотання і подавати скарги рідною або іншою 
мовою, якою вони володіють, користуючись за потреби 
послугами перекладача в порядку, передбаченому КПК 
України. Однак слід констатувати той факт, що у дале-
кому плаванні майже неможливо для участі у досудово-
му розслідуванні запросити спеціаліста, експерта, пе-
рекладача, педагога, захисника, а також забезпечити 
відповідні умови, режим, охорону, строки тримання 
підозрюваного в окремому приміщенні та ін. Потрібно 
додатково відзначити, що можуть виникнути проблеми 
зі збереженням трупа, скажімо, вбитого, постраждало-
го від порушень правил техніки безпеки тощо. Оскільки 
українське кримінально-процесуальне законодавство 
досі не розраховане на застосування в умовах відкри-
того моря й у водах іноземних держав, повноцінний 
прокурорський нагляд за дізнанням, що провадить-
ся на суднах, які перебувають в далекому плаванні, з 
об’єктивних причин стає неможливим [7, c. 187–198].  
Тому погоджуємося з думкою О.Р. Михайленка, який 
ще на початку 80-х рр. пропонував передбачити в КПК 
України окрему главу, присвячену особливостям прова-
дження дізнання у справах про злочини, вчинені на суд-
нах, що перебувають в далекому плаванні.

Законодавець надав капітану судна право на з’ясу-
вання ознак злочину, порушення кримінальної справи 
та проведення невідкладних слідчих дій, які направлені 
на встановлення факту скоєння злочину та доведеності 
вини підозрюваного. Так, капітан судна (чи уповнова-
жена капітаном особа) з метою забезпечення швидкого, 
повного та неупередженого розслідування криміналь-
ного правопорушення в порядку, передбаченому КПК 
України, проводить такі слідчі (розшукові) дії: огляд 
місця вчинення кримінального правопорушення; обшук 
житла чи іншого володіння особи (без ухвали суду); 
особистий обшук (без ухвали суду).

Відповідно до ч. 2 ст. 520 КПК України, капітан суд-
на уповноважений на застосування заходів забезпечення 
кримінального провадження у вигляді тимчасового вилу-
чення майна, здійснення законного затримання особи; 
проведення слідчих (розшукових) дій у вигляді обшуку 
житла чи іншого володіння особи й особистого обшуку 
без ухвали суду, огляду місця вчинення кримінального 
правопорушення в порядку, передбаченому КПК України.

Процесуальні дії під час кримінального проваджен-
ня, які проводяться капітаном судна (уповноваженою 
особою), докладно описуються у відповідних процесу-
альних документах, а також фіксуються за допомогою 
технічних засобів фіксування кримінального прова-
дження, крім випадків, коли таке фіксування неможли-
ве з технічних причин (ст. 103 КПК України).

Слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на от-
римання (збирання) доказів або перевірку вже отри-
маних доказів, і мають бути проведені з додержанням 
вимог КПК України. Капітан судна (уповноважена осо-
ба) вживає належних заходів для забезпечення присут-
ності під час проведення слідчої (розшукової) дії осіб, 
чиї права та законні інтереси можуть бути обмежені 
або порушені. Перед проведенням слідчої (розшуко-
вої) дії особам, які беруть у ній участь, роз’яснюються 
їх права й обов’язки, передбачені КПК України, також 
вони попереджаються про відповідальність, встановле-
ну законом.

Необхідно зазначити, що тимчасовим запобіжним за-
ходом є затримання особи, яке застосовується з підстав 
і в порядку, визначеному ст. 207–213 КПК України. Так, 
капітан судна (уповноважена особа) має право без ух-
вали слідчого судді, суду, затримати особу, підозрюва-
ну у вчиненні злочину, за який передбачене покаран-
ня у вигляді позбавлення волі, лише у випадках: якщо 
цю особу застали під час вчинення злочину або замаху 
на його вчинення; якщо безпосередньо після вчинення 
злочину очевидець, у т. ч. потерпілий, або сукупність 
очевидних ознак на тілі, одязі чи місці події вказують 
на те, що саме ця особа щойно вчинила злочин.

Підставою для застосування капітаном судна (упов-
новаженою особою) тимчасового запобіжного заходу 
у вигляді затримання є наявність обґрунтованої підоз-
ри у вчиненні особою кримінального правопорушення, 
а також наявність ризиків, які дають достатні підстави 
вважати, що підозрюваний може: переховуватися від ор-
ганів досудового розслідування та / або суду; знищити, 
сховати або спотворити будь-яку з речей чи документів, 
що мають істотне значення для встановлення обставин 
кримінального правопорушення; незаконно впливати 
на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного в цьому ж 
кримінальному провадженні; перешкоджати криміналь-
ному провадженню іншим чином; вчинити інше кримі-
нальне правопорушення чи продовжувати кримінальне 
правопорушення, у якому підозрюється.

Капітан судна (уповноважена особа) має право за-
тримати особу на строк, необхідний для її доставляння 
на територію України, та здійснити обшук затриманої 
особи з дотриманням правил, передбачених ч. 7 ст. 223 
і ст. 236 КПК України. Особа є затриманою з моменту, 
коли вона силою або через підкорення наказу змушена 
залишатися поряд із уповноваженою службовою особою 
чи в приміщенні, визначеному уповноваженою службо-
вою особою.

Капітан судна (уповноважена особа), який здійснив 
затримання особи, повинна негайно повідомити затри-
маному зрозумілою для нього мовою підстави затри-
мання та у вчиненні якого злочину він підозрюється, 
а також роз’яснити право мати захисника, отримува-
ти медичну допомогу, давати пояснення, показання 
або не говорити нічого з приводу підозри проти ньо-
го, негайно повідомити інших осіб про його затриман-
ня і місце перебування відповідно до положень ст. 
213 КПК України, вимагати перевірки обґрунтованості 
затримання та інші процесуальні права, передбачені 
КПК України. Особа, затримана за підозрою у вчиненні 
кримінального правопорушення, повинна бути поміще-
на в спеціально ізольоване, охоронюване приміщення 
на судні. За її поведінкою встановлюється цілодобове 
спостереження.
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Порядок та умови тримання осіб, затриманих 
за підозрою у вчиненні кримінального правопорушен-
ня, мають відповідати вимогам Закону України «Про 
попереднє ув’язнення» від 30 червня 1993 р. [8] з ура-
хуванням конструктивних особливостей судна та його 
перебування у плаванні за межами України.

Матеріали досудового розслідування передаються 
капітаном судна прокурору в першому порту України 
на шляху слідування судна або пересилаються з капі-
таном попутного судна, який іде під прапором України 
в найближчий український порт. Отримані матеріали 
прокурор надсилає за їх підслідністю.

Відповідно до ч. 2 ст. 523 КПК України подальше 
досудове розслідування кримінального правопорушення 
здійснюється слідчим органу досудового розслідування, 
юрисдикція якого поширюється на територію місцезнахо-
дження порту приписки морського або річкового судна. 
Після продовження досудового розслідування на терито-
рії України службові особи, які здійснювали процесуаль-
ні дії (капітан судна або його старший помічник чи поміч-
ник тощо), залучаються до нього слідчим компетентного 
органу досудового розслідування як свідки і зобов’язані 
надавати пояснення слідчому (прокурору) щодо прове-
дених процесуальних дій [9, с. 538].

Висновки. Проведене дослідження дозволило 
зробити висновок, що кримінально-процесуальне 
законодавство досі не розраховане на застосування 
в умовах відкритого моря й у водах іноземних держав. 
Капітан судна, яке перебуває у далекому плаванні, є 
службовою особою, уповноваженою на вчинення про-
цесуальних дій у кримінальному провадженні в спра-
вах про всі злочини, вчинені на борту судна членами 
екіпажу, пасажирами чи іншими особами, котрі там пе-
ребувають, за винятком осіб, які користуються правом 
дипломатичного імунітету.

Слід констатувати той факт, що у далекому плаван-
ні майже неможливо для участі у досудовому розслі-
дуванні запросити спеціаліста, експерта, перекладача, 
педагога, захисника, а також забезпечити відповідні 
умови, режим, охорону, строки тримання підозрюва-
ного в окремому приміщенні та ін. Потрібно додатково 
відзначити, що можуть виникнути проблеми зі збере-
женням трупа, скажімо, вбитого, постраждалого від 
порушень правил техніки безпеки тощо. Для вирішення 

вказаних питань слід було б передбачити в КПК України 
окрему главу, присвячену особливостям провадження 
досудового розслідування у справах про злочини, вчи-
нені на суднах, які перебувають у далекому плаванні.
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ОСОБЛИВОСТІ РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ, 
СКОЄНИХ МЕДИЧНИМ ПРАЦІВНИКОМ
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Стаття присвячена розробці криміналістичної харак-
теристики розслідування злочинів, скоєних медичним пра-
цівником, встановленню особливостей проведення окре-
мих слідчих дій під час розслідування медичних злочинів, 
розробці рекомендацій щодо висунення версій і планування 
розслідування, визначення тактичних особливостей прове-
дення слідчих дій, розкриття особливостей застосування 
спеціальних знань під час розслідування злочинів, скоєних 
під час надання медичної допомоги.

Ключові слова: злочини, скоєні медичним працівником, 
розслідування злочинів у медичній сфері, слідчі дії, особли-
вості розслідування злочинів.

Статья посвящена разработке криминалистической 
характеристики расследования преступлений, совершен-
ных медицинским работником, установлению особенно-
стей проведения отдельных следственных действий при 
расследовании медицинских преступлений, разработке 
рекомендаций по выдвижению версий и планированию рас-
следования, определению тактических особенностей про-
ведения следственных действий, раскрытию особенностей 
применения специальных знаний при расследовании престу-
плений, совершенных при оказании медицинской помощи.

Ключевые слова: преступления, совершенные медицин-
ским работником, расследование преступлений в медицин-
ской сфере, следственные действия, особенности рассле-
дования преступлений.

The article is devoted to the development of the forensic 
character of the investigation of crimes committed by a medical 
worker, to the establishment of peculiarities of conducting sepa-
rate investigative actions in the investigation of medical crimes, 
to the development of recommendations for the introduction of 
versions and planning of the investigation, to the definition of 
tactical features of conducting investigative actions, to disclo-
sure of the peculiarities of the use of special knowledge during 
the investigation of crimes committed in the provision of med-
ical care.

Crimes against human life and health committed by medi-
cal workers can be defined as socially dangerous, criminal acts 
of medical workers carried out by them in the course of their 
professional activities by not providing or improperly providing 
medical and medical care to patients who have resulted in death 
or substantial damage to the health of one or more patients. 
Forensic characteristics of crimes against human life and health 
committed by healthcare professionals in the course of their 
professional activities and which have caused harm to people’s 
life and health, facilitates the organization of investigation of 
crimes of this group and a systematic description, which includes 
information about the main criminalistic elements of the crime. 
Among the circumstances that are to be established in the inves-
tigation of criminal offenses of professional activities by medical 
workers, there is the establishment of a violation of the rules 
governing this activity.

The investigation is carried out by conducting investigative 
(search) actions: an overview of the place of the event, the 
detection and interrogation of its witnesses, victims, organiza-
tion of inspection of institutions, inspections of certain aspects 
of their activities with the help of specialists, study documents 

and the use of data contained in them in the process of proof, 
interrogation of medical staff, appointment and conduct of 
forensic and other medical examinations.

Key words: crimes committed by a medical officer, inves-
tigation of crimes in the medical sphere, investigative actions, 
peculiarities of investigation of crimes.

Постановка проблеми та її актуальність. Життя і 
здоров’я громадян правової демократичної держави є 
найвищою цінністю в державі, тому їх правовий захист – 
одна з головних функцій держави загалом і правоохо-
ронних органів зокрема. Актуальність досліджуваної 
проблеми зумовлена гострою необхідністю посилення 
кримінально-правових гарантій людини на охорону здо-
ров’я в умовах збільшення обсягу медичного втручання 
в людський організм, розширення можливостей експе-
риментального лікування.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. На дум-
ку деяких дослідників цієї проблеми (В.П. Сальников, 
С.Г. Стеценко, І.Я. Сенюта, Д.Й. Клапатий, Х.Я. Тере-
шко, З.С. Гладун, Р.Ю. Гребцова, О.Ю. Калиницева, 
С.С. Тихонова), основною причиною неефективної бо-
ротьби зі злочинами в сфері медицини є те, що відсутня 
окрема криміналістична методика з їх вивчення і якіс-
ного розслідування. 

Мета цієї статті полягає у розробці криміналістич-
ної характеристики розслідування злочинів, скоєних 
медичним працівником, встановленні особливостей 
проведення окремих слідчих дій під час розслідуван-
ня медичних злочинів, розробці рекомендацій щодо 
висунення версій і планування розслідування, визна-
чення тактичних особливостей проведення слідчих 
дій, розкриття особливостей застосування спеціальних 
знань у разі розслідування злочинів, скоєних під час 
надання медичної допомоги.

Виклад основного матеріалу. Згідно з дани-
ми Єдиного державного реєстру судових рішень, 
за 2014 рік було винесено 1 обвинувальний вирок за  
ст. 138 ККУ – незаконна лікувальна діяльність, 1 обвину-
вальний вирок за ст. 139 ККУ – ненадання допомоги хво-
рому медичним працівником, 7 обвинувальних вироків за  
ст. 140 ККУ – неналежне виконання професійних 
обов’язків медичним або фармацевтичним працівником, 
1 виправдувальний вирок за ст. 143 ККУ – порушення 
встановленого законом порядку трансплантації органів 
або тканин людини; за 2015 рік було винесено 8 обвину-
вальних вироків та 1 виправдувальний вирок за ст. 140 
ККУ – неналежне виконання професійних обов’язків ме-
дичним або фармацевтичним працівником; з I півріччя 
2016 року по цей час було винесено 3 виправдувальні 
вироки та 6 обвинувальних вироків за ст. 140 ККУ – нена-
лежне виконання професійних обов’язків медичним або 
фармацевтичним працівником [1].
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Така статистика пов’язана з латентизацією злочинів 
у сфері медичної діяльності, складністю доказуван-
ня наявності складу кримінального правопорушення 
у сфері медичної діяльності у зв’язку з так званою «ди-
намікою клінічної картини», можливістю приховування 
або відсутністю фіксації фактів, які мають юридичне 
значення для визначення провини фахівця, складні-
стю оцінки реакції організму людини за певних умов. 
Медичний заклад часто зацікавлений убезпечити себе 
і працівника від доведеності злочинного діяння. Біль-
шість кримінальних правопорушень у сфері медично-
го обслуговування містять матеріальний склад, тобто 
наявність негативних наслідків для життя та здоров’я 
пацієнта є обов’язковою умовою. Розслідування кри-
мінальних правопорушень під час надання медичної 
допомоги (медичної послуги) пов’язане з низкою склад-
них проблем – своєрідність предмета доказування, від-
сутність у органів досудового слідства належних знань 
про специфіку такої категорії деліктів, своєю чергою, 
це впливає на аналіз та оцінку зібраної інформації.

Розслідування злочинів, скоєних медичними праців-
никами, ускладнюють також такі фактори: по-перше, 
дуже складно зібрати доказову базу по таких кримі-
нальних правопорушеннях, тому що іноді визначення 
необхідності того чи іншого доказу потребує спеціаль-
них медичних знань, якими, зрозуміло, не наділений 
працівник правоохоронних органів, тому зменшується 
ймовірність, що доказ буде помічений і зафіксова-
ний; по-друге, оскільки такі злочини характеризують-
ся високим рівнем латентності та низьким ступенем 
розкриття, то спеціальні практики щодо розслідування 
таких злочинів не є досконалими і потребують доопра-
цювання або ж взагалі відсутні; по-третє, наявність про-
фесійної корпоративної етики серед лікарів іноді також 
перешкоджає розслідуванню, адже за такими правила-
ми часто медичні працівники приховують кримінальні 
дії своїх колег (так, не можуть бути допитані як свід-
ки медичні працівники та інші особи, яким у зв’язку з 
виконанням професійних або службових обов’язків ста-
ло відомо про хворобу, медичне обстеження, огляд та 
їх результати, інтимну й сімейну сторони життя особи – 
відомості, які становлять лікарську таємницю (п. 4 ч. 2 
ст. 65 КПК)).

Проблема методичного забезпечення притягнення 
до відповідальності медичних працівників за заподі-
яння шкоди життю і здоров’ю громадян залишається 
актуальною, але не досить розробленою. Необхідність 
створення методичної бази, що забезпечує ефектив-
не розслідування порушень професійної діяльності 
медичними працівниками, зумовлена тим, що під час 
розслідування кримінальних справ (проваджень), пору-
шених за фактами заподіяння шкоди життю та здоров’ю 
громадян медичними працівниками, значна їх частина 
згодом закривається за відсутністю складу злочину або 
провадження закривається у зв’язку з недоведенням 
вини особи, яка підлягає притягненню до кримінальної 
відповідальності.

Крім того, розробка криміналістичних аспектів 
проблем кримінального переслідування, зокрема 
на досудових стадіях, у досліджуваній групі злочинів 
дасть змогу більш ефективно протистояти їм. Об’єктом 
дослідження є протиправна діяльність, пов’язана з по-
рушенням професійної діяльності медичними працівни-
ками в процесі професійної діяльності, які заподіяли 

шкоду життю і здоров’ю громадян, а також діяльність з 
розслідування злочинів зазначеної групи.

Складність розслідування кримінальних проваджень 
цієї категорії полягає в тому, що іноді буває так, що 
ще до початку розслідування медичні працівники всти-
гають вжити заходів з приховування слідів злочину. 
Усвідомлюючи неправомірність своїх дій, медичний 
працівник допускає знищення медичних документів 
пацієнта або спотворення їх змісту шляхом вписуван-
ня неправдивих відомостей і виправлень, посилається 
на втрату документів, тобто приховує сліди злочину. 
Під час розслідування злочинів про професійні пору-
шення медичних працівників слідчий, крім складності 
самого провадження, труднощів в юридичній кваліфі-
кації дій (бездіяльності) медперсоналу, зустрічається і 
з деякими іншими проблемами. Як відомо, за підсум-
ками скарги на медичного працівника має проводитися 
службова перевірка, яку здійснюють спеціально ство-
рювані комісії, що складаються з висококваліфікованих 
лікарів, які дають висновок про наявність чи відсут-
ність будь-яких помилок у діях медичного працівника, 
щодо якого проводиться перевірка. Через необізнаність 
в юридичному значенні кожного слова своїх висновків, 
а також бажання не підвести колег, лікаря, який по-
трапив у скрутне становище, що часто зустрічається, 
найчастіше допускають необґрунтоване тлумачення де-
талей події, що сталася [2, с. 16].

Доволі часто має місце затягування тривалості 
проведення клініко-експертної оцінки якості надання 
медичної допомоги. Так, відповідно до законодавчо 
встановлених вимог, зокрема Наказу МОЗ України «Про 
організацію клініко-експертної оцінки якості надан-
ня медичної допомоги та медичного обслуговування» 
[3], клініко-експертна оцінка якості надання медичної 
допомоги та медичного обслуговування проводиться 
протягом 30 календарних днів з дня надходження за-
питу чи звернення фізичної чи юридичної особи. У разі 
неможливості прийняття рішення за цей строк роз-
гляду може бути подовження на 15 календарних днів. 
Нерідко уповноважені на проведення клініко-експерт-
ної оцінки суб’єкти порушують установлені строки, що 
в сукупності з іншими чинниками призводить до затягу-
вання строків досудового розслідування у кримінально-
му провадженні. Наведене вище може стати однією із 
причин звільнення винної особи від кримінальної від-
повідальності у зв’язку із закінченням строків давності 
притягнення до кримінальної відповідальності. 

У разі допиту підозрюваного з’ясовуються обстави-
ни, пов’язані з його професійною діяльністю: потрібно 
встановити технологію медичного заходу і стадії пе-
ребігу процесу, за виконання яких виникли несприят-
ливі наслідки у вигляді смерті пацієнта або заподіян-
ня шкоди його здоров’ю. Якщо підозрюваний вказує 
на будь-які причини або конкретні обставини, через які 
він був позбавлений можливості надати адекватну ме-
дичну допомогу, це неодмінно слід перевірити. Перед 
підозрюваним зазвичай ставляться такі запитання: чи 
правильно було встановлено діагноз хворому, якщо ні, 
то чим це пояснюється і до яких наслідків призвело; 
чи в повному обсязі в умовах медичного закладу виро-
блено обстеження хворого; чи відповідало проведене 
хворому лікування встановленому діагнозу; чи не було 
протипоказане лікування, застосоване до такого хворо-
го; чи мало місце порушення чинних інструкцій про лі-
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кування; якщо так, то які конкретно порушення мали 
місце, до яких наслідків вони призвели і хто за це пору-
шення несе відповідальність і т. ін. 

Медичні працівники залежно від їх обізнаності та 
кваліфікації можуть повідомити таку інформацію: з 
приводу якого захворювання потерпілий перебував 
у цьому медичному закладі; які дослідження і медичні 
заходи проводилися в період перебування потерпілого 
в медичному закладі, наскільки вони були обґрунтова-
ні; які особливості протікання хвороби спостерігалися 
до і після проведення медичного заходу, як це поясню-
валося і ін. Хворі, які перебували в медичній установі 
в той самий час, що і потерпілий, можуть розповісти 
про симптоми його захворювання, про висловлювання 
про стан здоров’я, про ставлення медичного персона-
лу до потерпілого та ін. Проте бувають випадки, що 
розголошення такої інформації іде не на користь під-
озрюваного. Наприклад, у рішенні Європейського суду 
з прав людини від 29.06.2006 у справі «Пантелеєнко 
проти України» йшлося про те, що заявник скаржився 
на розголошення під час судового засідання конфіден-
ційної інформації стосовно його психічного стану та 
психіатричного лікування. Суд установив, що отриман-
ня конфіденційної інформації від психіатричної лікарні 
про психічний стан заявника та відповідне лікування та 
розголошення її на відкритих слуханнях було втручан-
ням у право заявника на повагу до приватного життя, 
внаслідок чого відбулося порушення права на конфі-
денційність особистої інформації стосовно здоров’я 
особи [4].

Під час розслідування злочинів проти життя і здо-
ров’я людини, скоєних медичними працівниками, до-
цільно проводити такі види оглядів: огляд місця події; 
огляд тіла потерпілого; огляд трупа; огляд предметів і 
документів; інші види оглядів залежно від конкретних 
обставин скоєного злочину.

Огляд трупа проводиться у розслідуванні злочинів 
проти життя і здоров’я людини, скоєних медичними 
працівниками, у разі настання смерті пацієнта. Під час 
огляду ретельно вивчається і фіксується поза трупа; 
тіло трупа; сліди і пошкодження на ньому; одяг, що зна-
ходиться на трупі тощо. Огляд трупа проводиться також 
у розслідуванні злочинів, наприклад, пов’язаних з ви-
лученням органів і (або) тканин людини для трансплан-
тації. У такому разі під час огляду трупа встановлюєть-
ся, який саме орган відчленований і яким способом, 
для висунення версії про підозрюваного, його кваліфі-
кації, про механізм здійснення цієї кримінальної події 
та ін. Огляд трупа проводиться за участю спеціаліста 
в галузі судової медицини або іншого лікаря. 

Під час розслідування злочинів, скоєних медичними 
працівниками, нерідко виникає необхідність у прове-
денні огляду документів. Щоб визначити, які дії (або 
бездіяльність) призвели до неприємних наслідків, 
слідчий залежно від обставин події має ознайомитися 
з матеріалами: актом патологоанатомічного досліджен-
ня, висновком судово-медичної експертизи, історією 
хвороби, амбулаторною картою та іншими необхідними 
документами. Протоколи патологоанатомічних дослі-
джень встановлюють діагноз захворювання (патологоа-
натомічний діагноз), пояснюють можливі розбіжностей 
в діагнозах, визначають причину смерті, ускладнення 
лікувального процесу і відповідної патології, розкри-
вають комплекс об’єктивних факторів, що вплинули 

на несприятливий результат лікування. Медичні карти 
амбулаторного та стаціонарного хворого, історії пологів 
є основними документами, що дають змогу простежити 
динаміку захворювання, супутню патологію і настановні 
факти (вік, спадковість і інше), що впливають на ре-
зультат лікування і тактику дій медичних працівників 
у процесі діагностики і лікування, етапи діагностичного 
процесу і проведені діагностичні заходи, а також хід і 
результат лікувального процесу [5, с. 74].

Під час огляду документів описується їх зміст, зов-
нішній вигляд, форма, реквізити, наявність підписів, 
відбитків печаток і штампів, а також можливих ознак 
змін первісного змісту. У разі огляду документів слід 
звертати увагу також і на ті права й обов’язки, якими 
наділяються особи, перераховані в документі. Під час 
огляду предметів (наприклад, медичних препаратів) 
виявляються і фіксуються: найменування предмета; 
його призначення; зовнішній вигляд; матеріал, з яко-
го він виготовлений; індивідуальні особливості; озна-
ки, що вказують на зв’язок такого предмета з розслі-
дуваною подією. Під час проведення обшуку, метою 
якого є виявлення предметів зі слідами, що вказують 
на скоєний злочин, пов’язаний з медичною діяльністю, 
на предметах, що мають відношення до такої події, мо-
жуть бути виявлені, наприклад, сліди крові конкретної 
особи, сліди пальців рук, мікрочастинки і т. п. Питання 
судової експертизи регулюються Законом України «Про 
судову експертизу» від 25.12.1994 р [6]. 

За розслідування злочинів проти життя і здоров’я 
людини, скоєних медичними працівниками, під час 
досудового слідства проводяться такі види судово-ме-
дичних експертиз: судово-медична експертиза живих 
осіб; судово-медична експертиза трупів; судово-медич-
на експертиза речових доказів. 

Судово-медична експертиза у розслідуванні зло-
чинів проти життя і здоров’я людини, скоєних медич-
ними працівниками, має дати висновок про наявність 
чи відсутність прямого причинного зв’язку між дією 
(бездіяльністю) медичного працівника і наслідками. 
Завдання судово-медичної експертизи якості медичної 
допомоги полягають у виявленні: механізму медичної 
події, пов’язаної з наданням медичної допомоги пев-
ному пацієнтові з приводу наявної у нього хвороби або 
травми, характеру та тяжкості останніх; послідовності 
дій медичних працівників, які здійснювали лікарський 
процес в інтересах пацієнта, і їх відповідності медич-
ним правилам; етапу лікарського процесу і (або) ме-
дичного заходу, що зумовило настання несприятливого 
для пацієнта результату наданої йому медичної допо-
моги; способу допущення дефекту медичної допомоги; 
часу виникнення, розвитку та виявлення несприятли-
вого наслідку, ступеня його тяжкості; характеру та ре-
зультативності дій медичних працівників щодо усунення 
наслідків; впливу на якість наданої медичної допомоги 
неналежного виконання медичними працівниками сво-
їх професійних обов’язків; безпосередньої причини 
настання несприятливого результату наданої медичної 
допомоги; опису з медичних позицій причинно-наслід-
кового зв’язку між несприятливим результатом і діями 
медичного працівника; ступеня тяжкості шкоди, заподі-
яної пацієнтові [7, с. 631]. 

Об’єктами судово-медичних експертиз є: живі осо-
би, трупи, їх частини, матеріально-фіксовані носії ін-
формації (медичні документи, інструменти, лікарські  
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препарати, зразки та інші матеріали). Предметом 
судово-медичної експертизи служать медичні та меди-
ко-біологічні питання, що виникають під час проведен-
ня досудового слідства і судового розгляду. На дозвіл 
експертів ставлять різні запитання, що випливають з 
обставин кримінального провадження. Як правило, 
слідчий спершу консультується зі спеціалістами в галу-
зі судової медицини з приводу правильної постановки 
питань. 

Наприклад, Бершадською місцевою прокуратурою 
Вінницької області здійснювалось процесуальне керів-
ництво у кримінальному провадженні щодо неналежно-
го виконання медичним працівником однієї з лікарень 
регіону своїх професійних обов’язків. Через недбалість 
медика померла молода жінка. Обвинувальний акт 
щодо лікаря за ч. 1 ст. 140 КК України Бершадською міс-
цевою прокуратурою було спрямовано до суду. Згідно з 
повідомленням лікар, не визначивши причини хвороби, 
її перебіг, не виконав обсяг первинних діагностичних 
обстежень хворої і без лабораторних досліджень провів 
розкриття гнійника. Ситуація ускладнилось сепсисом, 
через який через два тижні настала смерть жінки. 
Як зазначили в прокуратурі, причинний зв’язок між 
наданням неналежної медичної допомоги та настанням 
смертельного наслідку доведено висновком комісійної 
судово-медичної експертизи [8].

Проте варто також відзначити недосконалість 
законодавчої бази у сфері проведення судово-медич-
них експертиз.

Так, у провадженнях (справах) про притягнення 
медичних працівників до відповідальності необхід-
ним є проведення комісійної судово-медичної експер-
тизи. Відповідно до ч. 3. ст. 7 Закону України «Про 
судову експертизу» [6] винятково державними спеціа-
лізованими установами здійснюється судово-експертна 
діяльність, пов’язана з проведенням судово-медичних 
експертиз. Територіальні бюро судово-медичних екс-
пертиз віднесено до об’єктів комунальної власності від-
повідно до «Переліку державного майна України», що 
передаються до власності адміністративно-територі-
альних одиниць, затвердженого Постановою КМУ «Про 
розмежування державного майна України між загаль-
нодержавною (республіканською) власністю і власністю 
адміністративно-територіальних одиниць (комуналь-
ною) власністю» [9], а ч. 2. ст. 7 ЗУ «Про судову екс-
пертизу [6] визначено вичерпний перелік державних 
спеціалізованих установ, зокрема, це судово-медичні 
та судово-психіатричні установи Міністерства охорони 
здоров’я України. У Листі МОЗ України від 06.02.2018 р. 
[10] зазначено, що Державна установа «Головне бюро 
судово-медичної експертизи Міністерства охорони здо-
ров’я України» перебуває у сфері управління МОЗ Укра-
їни та її судово-експертна діяльність відповідає вимо-
гам ст. 37 ЗУ «Про судову експертизу» [6].

Отже, виникає питання щодо правомірності прове-
дення судово-медичних експертиз територіальними 
бюро судово-медичної експертизи з огляду на їхній 
статус комунальних установ, а не державних, як цього 
вимагає законодавець.

Висновки. Злочини проти життя і здоров’я люди-
ни, скоєні медичними працівниками, можна визначити 
як суспільно небезпечні, кримінально карані діяння ме-
дичних працівників, що здійснюються ними в процесі 
своєї професійної діяльності шляхом ненадання або 

неналежного надання лікувально-медичної допомоги 
пацієнтам, що призвели до загибелі або істотної шкоди 
здоров’ю одного або декількох пацієнтів. Криміналіс-
тична характеристика злочинів проти життя та здоров’я 
людини, скоєних медичними працівниками в процесі 
професійної діяльності і якими завдано шкоду життю 
і здоров’ю громадян, сприяє організації розслідуван-
ня злочинів такої групи і системного опису, що вклю-
чає відомості про основні криміналістично значущі 
елементи злочину. До числа обставин, що підлягають 
встановленню у розслідуванні кримінальних правопо-
рушень професійної діяльності медичних працівників, 
відноситься встановлення порушення правил, що регу-
люють цю діяльність. Розслідування здійснюється шля-
хом проведення слідчих (розшукових) дій: огляду місця 
події, виявлення і допиту його очевидців, потерпілих, 
організації обстеження установ, перевірок тих чи інших 
сторін їх діяльності за допомогою фахівців, досліджен-
ня документів і використання даних, що містяться в них 
у процесі доведення, допиту працівників медзакладу, 
призначення і проведення судово-медичних та інших 
експертиз. Підбиваючи підсумки щодо дослідження 
розслідування злочинів проти життя і здоров’я люди-
ни, скоєних медичними працівниками, можна зробити 
висновок про те, що проблема вийшла на рівень за-
гальнодержавних завдань. Успішне розкриття і роз-
слідування злочинів проти життя та здоров’я людини, 
скоєних медичними працівниками, можливе за повно-
го, всебічного й об’єктивного встановлення обставин 
розслідуваних злочинів, правильної оцінки слідчої си-
туації, якісного проведення слідчих (розшукових) дій та 
об’єктивного розслідування скоєних злочинів.

Оптимізувати діяльність слідчого з розслідування 
такого виду злочинів, як видається, можна шляхом ре-
алізації таких заходів:

– забезпечити електронний документообіг щодо за-
пису історії хвороби, аналізів та всіх відвідувань лікаря 
пацієнтом, що дасть змогу забезпечити достовірність 
даних та відсутність переписувань історій хвороби піс-
ля виникнення нещасних випадків;

– за кожним випадком смерті пацієнта в стаціонарі – 
вносити одразу дані до ЄДРДР;

– практикувати призначення комплексних 
судово-медичних експертиз за участю експертів з різ-
них регіонів України.

Зазначені заходи також дадуть змогу мінімізувати 
латентність заподіяння смерті з необережності медич-
ними працівниками.
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ОБСТАВИНИ, ЯКІ ВРАХОВУЮТЬСЯ СЛІДЧИМИ СУДДЯМИ 
ПІД ЧАС ОБРАННЯ ЗАПОБІЖНОГО ЗАХОДУ 

У ВИГЛЯДІ ТРИМАННЯ ПІД ВАРТОЮ 

Торбас О. О., Касьянова В. А.

Стаття присвячена аналізу обставин, які мають вра-
ховуватися слідчими суддями під час обрання до особи запо-
біжного заходу у вигляді тримання під вартою. У статті 
наводиться аналіз обставин, які перераховані в ст. 178 
КПК, та пропонується розділити всі зазначені обставини на 
дві категорії. Також проаналізовано 230 ухвал слідчих суддів 
у період з 2014 по 2018 рік за допомогою пакета статистич-
ного аналізу IBM SPSS v. 23 із визначенням номінальної шкали 
відповідно до досліджуваних обставин, за результатами 
чого були зроблені висновки щодо підстав недотримання 
слідчими суддями вимог ст. 178 КПК.

Ключові слова: запобіжні заходи, тримання під вартою, 
слідчий суддя.

Статья посвящена анализу обстоятельств, кото-
рые должны учитываться следственными судьями при 
избрании в отношении лица меры пресечения в виде содер-
жания под стражей. В статье приводится анализ обсто-
ятельств, которые перечислены в ст. 178 УПК, и предла-
гается разделить все указанные обстоятельства на две 
категории. Также проанализировано 230 постановлений 
следственных судей в период с 2014 по 2018 год при помощи 
пакета статистического анализа IBM SPSS v. 23 с опреде-
лением номинальной шкалы, в соответствии с исследуе-
мыми обстоятельствами сделаны выводы относительно 
оснований несоблюдения следственными судьями требова-
ний ст. 178 УПК.

Ключевые слова: меры пресечения, содержание под 
стражей, следственный судья.

This article is devoted to the analysis of circumstances which 
should be taken into account by investigating judges in choosing 
measures of restrain in a form of detention. Scientific article 
provides an analysis of the circumstances listed in Article 178 of 
the CPC, and it was proposed to divide all these circumstances 
into two groups: those circumstances which are connected with 
the commission of a criminal offense and those circumstances 
which are connected with a suspect himself. Authors also ana-
lyzed 230 rulings of investigating judges to enforce measure of 
restrain in a form of detention in period from 2014 to 2018 using 
IBM SPSS Statistic v. 23 with the determination of nominal scale 
according to relevant circumstances.

According to the results of this analysis it was established 
that investigative judges in general do not comply with the 
requirements of Article 178 of the CPC in mandatory determi-
nation of all these circumstances. It has also been established 
that investigating judges can determine these circumstances 
only if relevant evidences have been submitted by the parties 
in criminal proceedings. In this case, as noted in article, in that 
cases investigating judges can gain access to such circumstances 
in some occasions (for example, when establishing the health 
status of a suspect on the basis of his appearance in accordance 
with Chapter 7 Article 206 of the CPC).

Thus it was concluded that circumstances listed in Article 
178 of the CCP require more thorough doctrinal analysis in order 

to formulate practical recommendations for investigating judges 
and courts in their practical application of the CPC.

Key words: measures of restrain, detention, investigating 
judge.

Постановка проблеми та її актуальність. Відпо-
відно до ст. 2 КПК України завданням кримінального 
провадження є захист особи, суспільства та держа-
ви від кримінальних правопорушень, охорона прав, 
свобод та законних інтересів учасників криміналь-
ного провадження, а також забезпечення швидкого, 
повного та неупередженого розслідування і судового 
розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне 
правопорушення, був притягнутий до відповідально-
сті в міру своєї вини, жоден невинуватий не був об-
винувачений або засуджений, жодна особа не була 
піддана необґрунтованому процесуальному примусу і 
щоб до кожного учасника кримінального проваджен-
ня була застосована належна правова процедура. 
Відповідно, реалізація цього завдання можлива лише 
шляхом неухильного дотримання всіма уповноваже-
ними особами вимог кримінального процесуального 
законодавства. Особливо це стосується тих випадків, 
коли права учасників кримінального провадження 
підлягають певному обмеженню. І насамперед варто 
згадати процедуру застосування до особи запобіжного 
заходу у вигляді тримання під вартою. 

Відповідно до ч. 3 ст. 176 КПК тримання під вартою 
вважається найбільш суворим запобіжним заходом. 
При цьому, за даними дослідження І.Ф. Фаринника 
(станом на 2014 рік) [1, c. 329], тримання під вар-
тою було, є та (з великою долею вірогідності) зали-
шиться одним із найбільш популярних запобіжних 
заходів у кримінальному провадженні України. Та, 
як зазначає М.І. Дерев’янко, недосконалість чинного 
законодавства України у цій галузі може призвести 
не лише до обмеження, а й до порушення конституцій-
них прав особи, оскільки особа може перебувати під 
вартою незаконно [2, c. 49]. Таким чином, проблема 
дослідження підстав та порядку застосування такого 
запобіжного заходу досі є актуальною.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Пробле-
матикою застосування запобіжних заходів (зокрема, і 
тримання під вартою) переймалися такі науковці, як: 
І.В. Гловюк, М.І. Дерев’янко, О.В. Мироненко, І.Ф. Фа-
ринник, Т.Г. Фоміна та багато інших. Водночас статис-
тичний аналіз обставин, які враховуються слідчими 
суддями у разі застосування запобіжного заходу у ви-
гляді тримання під вартою, в доктрині кримінального 
процесу відсутній, що вказує на необхідність прове-
дення такого дослідження.

Метою цієї статті є дослідження обставин, які вра-
ховуються слідчими суддями під час обрання запобіж-
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ного заходу у вигляді тримання під вартою та форму-
вання пропозицій покращення процедури застосування 
запобіжних заходів. 

Виклад основного матеріалу. Відповідно до  
ст. 177 КПК метою застосування запобіжного заходу 
є забезпечення виконання підозрюваним, обвинува-
ченим покладених на нього процесуальних обов’яз-
ків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися 
від органів досудового розслідування та/або суду;  
2) знищити, сховати або спотворити будь-які із речей 
чи документів, які мають істотне значення для вста-
новлення обставин кримінального правопорушен-
ня; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, 
іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, 
спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні;  
4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим 
чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення 
чи продовжити кримінальне правопорушення, у яко-
му підозрюється, обвинувачується. Відповідно, під-
ставою застосування запобіжного заходу є наявність 
обґрунтованої підозри у вчиненні особою криміналь-
ного правопорушення, а також наявність ризиків, які 
дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, 
що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може 
здійснити дії, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК. О.В. Ми-
роненко слушно підкреслює, що винятковою метою 
застосування запобіжних заходів у кримінальному 
провадженні є забезпечення виконання підозрюва-
ним, обвинуваченим покладених на них обов’язків  
[3, c. 71]. Тобто застосування запобіжних заходів 
не може бути спрямоване на реалізацію кримінальної 
відповідальності. У справі «Калашніков проти Росії» 
ЄСПЛ зазначив, що тримання особи під вартою до вирі-
шення питання про її винність не має бути «загальним 
правилом» і слід виходити із презумпції залишення об-
винуваченого на свободі [4]. 

В.І. Фаринник, аналізуючи практику ЄСПЛ, зазна-
чає, що найбільшого занепокоєння у практиці Євро-
пейського суду викликає тенденція надавати тяжкості 
обвинувачення надмірного значення. «Тяжкість об-
винувачення не була єдиним або переважним фак-
тором у вирішенні питання про тримання під вартою 
або звільнення. Існування вагомої підозри у причет-
ності особи до тяжкого злочину хоча й має значення, 
проте саме собою не може виправдати довгого строку 
тримання під вартою. До того ж якщо правова оцінка 
фактів, на які спирається обвинувачення (а, як наслі-
док, і можливого покарання), визначається винятко-
во стороною обвинувачення, суди ще більш обережно 
мають ставитися до оцінки тяжкості обвинувачення та 
її значення для питання про тримання під вартою або 
продовження тримання під вартою» [1, c. 330]. 

Таким чином, слідчі судді не можуть обґрунто-
вувати власне рішення щодо обрання до особи запо-
біжного заходу у вигляді тримання під вартою лише 
на підставі доказів, яка вказують на обґрунтованість 
підозри у вчиненні кримінального правопорушення 
відповідної тяжкості. Тому законодавець у ст. 178 
КПК також передбачив інші обставини, які мають бути 
враховані слідчими суддями під час обрання будь-
яких запобіжних заходів. У цьому разі варто звернути 
увагу, що врахування цих обставин – це обов’язок, 
а не право, тому вони фактично мають зустрічатися 
у кожній ухвалі.

Якщо провести попередній аналіз ст. 178 КПК, 
то можна всі вказані обставини поділити на дві гру-
пи: ті, які пов’язані із вчиненим особою кримінальним 
правопорушенням, та ті, які пов’язані із власне осо-
бою підозрюваного (обвинуваченого).

До першої групи належать обставини щодо: 
1) вагомості наявних доказів про вчинення підо-

зрюваним, обвинуваченим кримінального правопору-
шення (п. 1 ч. 1 ст. 178 КПК);

2) тяжкості покарання, що загрожує відповідній 
особі у разі визнання підозрюваного, обвинуваченого 
винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчи-
ненні якого він підозрюється, обвинувачується (п. 2  
ч. 1 ст. 178 КПК);

3) розміру майнової шкоди, у завданні якої підоз-
рюється, обвинувачується особа, або розмір доходу, 
в отриманні якого внаслідок вчинення кримінального 
правопорушення підозрюється, обвинувачується осо-
ба, а також вагомість наявних доказів, якими обґрун-
товуються відповідні обставини (п. 11 ч. 1 ст. 178 КПК).

Відповідно, всі інші обставини (вік, стан здоров’я, 
міцність соціальних зв’язків підозрюваного тощо) на-
лежать до другої групи та характеризують власне 
особу підозрюваного (обвинуваченого). Таким чином, 
співвідношення обставин першої та другої груп ста-
новить 3 до 8, що ще раз підтверджує позицію щодо 
важливості врахування не лише події кримінального 
правопорушення та тяжкості відповідного злочину, а і 
інших обставин (при цьому ми ще раз підкреслюємо, 
що основною метою запобіжних заходів є саме забез-
печення виконання підозрюваним, обвинуваченим 
покладених на них процесуальних обов’язків).

Якщо провести аналіз першої групи обставин, 
то насамперед має йтися про наявність обґрунтованої 
підозри у вчиненні кримінального правопорушення. 
Відповідно, вагомість доказів про вчинення підозрюва-
ним, обвинуваченим кримінального правопорушення 
може певним чином визначити обрання такого запо-
біжного заходу, як тримання під вартою. І, навпаки, 
відсутність таких доказів може посіяти сумніви у дове-
деності участі підозрюваного у скоєнні цього злочину, 
та сприяти обранню щодо нього більш м’якого запо-
біжного заходу [5, c. 93]. При цьому закон зобов’я-
зує слідчого суддю та суд підходити до вирішення 
питання про обрання запобіжного заходу не механіч-
но, а оціночно щодо кожної окремої підстави, керу-
ючись при цьому принципом презумпції невинува-
тості й правилами, які з цього принципу випливають  
[6, c. 6]. Це підтверджує наявність спростовної пре-
зумпції не на користь застосування заходів забезпе-
чення кримінального провадження у вигляді запобіж-
них заходів [7, c. 88].

Тяжкість покарання як окрема обставина в межах 
цього дослідження вже частково була проаналізована. 
Як було зазначено вище, слідчі судді не мають права 
враховувати лише тяжкість злочину під час обрання 
запобіжного заходу, хоча забувати про таку обставину 
також не варто. 

Більш простою з точки зору аналізу та фактично-
го застосування слідчими суддями та судом виглядає 
обставина щодо розміру майнової шкоди, яка була 
завдана кримінальним правопорушенням (п. 11 ч. 1 
ст. 178 КПК). Це пояснюється відсутністю суб’єктив-
ного фактора у дослідженні вказаної обставини (на 
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відміну, наприклад, від аналізу вагомості доказів 
про вчинене кримінальне правопорушення). Більше 
того з 2014 року особи, які проводять досудове розслі-
дування, можуть обґрунтовувати розмір матеріальних 
збитків лише на підставі висновку експерта (п. 6 ч. 2 
ст. 242 КПК), що позитивно впливає на об’єктивність 
визначення такої обставини. Хоча КПК і не деталізує, 
як саме розмір майнової шкоди має впливати на рі-
шення слідчого судді про обрання запобіжного заходу, 
ми вважаємо, що така обставина мусить досліджува-
тися нерозривно з іншою обставиною, передбаченою 
п. 7 ч. 1 ст. 178 КПК, тобто разом із майновим станом 
підозрюваного. Крім того, варто пам’ятати, що далеко 
не завжди кримінальним правопорушенням завдається 
майнова шкода (що, можливо, пояснює останнє місце 
такої обставини в переліку, який наданий статтею 178 
КПК).

На жаль, дослідити всі обставини, які передба-
чає ст. 178 КПК, не дозволяє обсяг цього досліджен-
ня. Проте, зважаючи на наявність досить детального 
дослідження Т.Г. Фоміної [8], нагальної потреби у цьо-
му немає. Проте є потреба в аналізі дотримання слід-
чими суддями вимог ст. 178 КПК у частині обов’язко-
вого встановлення вказаних обставин.

Так, використовуючи Єдиний державний реєстр 
судових рішень (http://www.reyestr.court.gov.ua), 
нами були проаналізовані 230 ухвал слідчих суддів 
про обрання запобіжного заходу у вигляді триман-
ня під вартою у період з 2014 по 2018 рік. Зважаючи 
на відсутність критеріїв у вибірці ухвал для аналізу, 
а також з огляду на їх територіальне розподілення 
(були проаналізовані ухвали слідчих суддів з усіх об-
ластей України), можна вважати цю вибірку репрезен-
тативною (в частині аналізу сегменту тих ухвал слід-
чих суддів, якими було обрано стосовно підозрюваних 
запобіжний захід у вигляді тримання під вартою).

Нами було встановлено, що найчастіше слідчі судді 
аналізували відомості про:

– те, що підозрюваний раніше переховувався;
– те, що підозрюваний чинив опір під час затри- 

мання;
– те, що підозрюваний допомагав досудовому  

розслідуванню;
– те, що підозрюваний раніше судимий;

– те, що підозрюваний веде асоціальний образ  
життя;

– те, що у підозрюваного наявні (відсутні) міцні со-
ціальні зв’язки, родина тощо;

– те, що у підозрюваного наявна (відсутня) робота, 
особа навчається (не навчається), має власний дохід 
тощо;

– те, що у підозрюваного наявне (відсутнє) місце 
проживання;

– те, що у підозрюваного є на утриманні неповно-
літні, особи з інвалідністю, недієздатні та ін.;

– стан здоров’я підозрюваного; 
– характеристика підозрюваного (з місця роботи, 

навчання, проживання тощо).
Аналізуючи ступінь впливу вказаних обставин  

на рішення слідчих суддів, ми використовували три 
категорії:

1) «не враховувалось», тобто слідчі судді у своїх 
рішеннях взагалі не брали до уваги таку обставину. 
Одразу варто зауважити, що стандартизовані форму-
лювання на кшталт «таким чином, з огляду на тяжкість 
кримінального правопорушення, вік та стан здоров’я 
підозрюваного, міцність соціальних зв’язків…» по суті 
є лише дублюванням положень ст. 178 КПК, а тому ух-
вали з таким формулюванням, в яких відсутній фак-
тичний аналіз зазначених обставин, були віднесені 
саме до цієї категорії;

2) «покращило становище особи» – слідчі судді 
врахували ці обставини як такі, що мають позитивний 
вплив на процесуальне положення підозрюваного. 
Тобто було встановлено, що підозрюваний не перехо-
вувався, активно допомагав досудовому розслідуван-
ню, мав на утриманні осіб, мав певні хронічні або інші 
захворювання тощо;

3) «погіршило становище особи» – на противагу 
до критерію № 2 у цьому разі слідчі судді врахували 
вказану обставину як таку, що погіршує становище 
особи: підозрюваний переховувався, чинив опір під 
час затримання, веде асоціальний образ життя тощо. 

Відповідно, обравши ці критерії та розмістивши їх 
у порядку зменшення (від тих, які слідчими суддями 
враховувалися найбільше, до тих, які слідчими суд-
дями враховувалися найменше), було отримано такі 
результати:

№ Обставина, що досліджується* Не враховувалось ** Покращило 
становище особи

Погіршило 
становище особи

1 Раніше судимий 37 (16,1%) 10 (4,3%) 183 (79,6%)
2 Робота, дохід, навчання 49 (21,3%) 9 (3,9%) 170 (73,9%)
3 Соціальні зв’язки 110 (47,8%) 13 (5,7%) 107 (46,5%)
4 Місце проживання 134 (58,3%) 13 (5,7%) 83 (36,1%)

5 Підозрюваний допомагає 
розслідуванню 137 (59,6%) 86 (37,4%) 7 (3%)

6 Підозрюваний переховувався 169 (73,5%) 2 (0,9%) 59 (25,7%)
7 Особи на утриманні 176 (76,5%) 21 (9,1%) 33 (14,3%)
8 Характеристика 182 (79,1%) 3 (1,3%) 45 (19,6%)
9 Асоціальний образ життя 208 (90,4%) 0 22 (9,6%)
10 Стан здоров’я 209 (90,9%) 4 (1,7%) 17 (7,4%)
11 Опір під час затримання 228 (99,1%) 0 2 (0,9%)

* – скорочена назва обставин, більш повні назви перераховані вище по тексту;
** – перше число – кількість ухвал, друге число – відсоток від загальної кількості досліджуваних ухвал.
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Отже, з цього дослідження можна зробити низку 
висновків. По-перше, найбільше судді враховували такі 
обставини, як «раніше судимий» та «робота, дохід, нав-
чання», причому майже завжди зі знаком «-» для підо-
зрюваного. Така ситуація може мати одразу декілька 
пояснень. Так, такі обставини найлегше встановити та 
перевірити під час досудового розслідування та, від-
повідно, під час розгляду клопотань про застосування 
запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою. Крім 
того, під час цього дослідження було помічено, що пе-
реважна частина осіб, щодо яких обирається запобіж-
ний захід у вигляді тримання під вартою, підозрюються 
у скоєнні злочину, передбаченого ст. 185 КК Украї-
ни – «Крадіжка», що може бути пов’язано з обставина-
ми «раніше судимий» та «відсутність роботи, доходу» 
(однак аналіз вказаної проблеми лежить у криміноло-
гічній площині та не охоплюється цим дослідженням).

По-друге, вже третя обставина, яка представлена 
в таблиці («соціальні зв’язки»), враховувалася фактич-
но лише в половині ухвал слідчих суддів. Очевидно, що 
деякі обставини (наприклад, «опір під час затриман-
ня», «підозрюваний допомагає розслідуванню») є ситу-
ативними та можуть зустрічатися досить рідно. Однак 
обставини щодо соціальних зв’язків, місця проживан-
ня, образу життя, осіб на утриманні, характеристики, 
стану здоров’я, з урахуванням положень ст. 178 КПК, 
мають бути відображені у всіх ухвалах слідчих суддів. 
Однак, як показує це дослідження, насправді ситуація 
дещо інша. При цьому варто наголосити, що фактично 
слідчі судді обмежені в питаннях дослідження вказаних 
обставин тими відомостями, які подаються сторона-
ми. Відповідно, якщо сторони не будуть посилатися 
на ці обставини, то реальної можливості їх дослідити (а 
не лише прописати в тексті ухвали) у слідчих суддів не-
має. Проте такий висновок стосується не всіх обставин.

Так, наприклад, здебільшого слідчі судді ігнорують 
дослідження такої обставини, як стан здоров’я підо-
зрюваного під час обрання до нього запобіжного захо-
ду у вигляді тримання під вартою, обмежуючись лише 
відпискою в тексті ухвали. Очевидно, що ставити якусь 
конкретну вимогу до слідчих суддів неможливо, адже 
вони не наділені повноваженнями витребувати у всіх ви-
падках медичні довідки, а застосування положень ч. 6 
ст. 206 КПК потребує активного волевиявлення самого 
підозрюваного. Крім того, отримати реальну інформа-
цію про стан здоров’я підозрюваного майже неможливо 
в умовах обмеженого строку розгляду клопотання про об-
рання запобіжного заходу у вигляді тримання під вар-
тою. Поряд з цим варто наголосити, що ч. 7 ст. 206 КПК 
зобов’язує слідчих суддів проводити самостійну оцінку 
зовнішнього вигляду підозрюваного. Можна припустити, 
що слідчі судді майже завжди це роблять, але не зазна-
чають у самому тексті ухвали. Тому задля уникнення 
порушень вважаємо за доцільне в кожній ухвалі про об-
рання до особи запобіжного заходу записувати: «за зо-
внішнім виглядом ознак незадовільного стану здоров’я 
підозрюваного не виявлено, заяв від підозрюваного 
про незадовільний стан здоров’я не надходило».

Висновки. Таким чином, можна зробити висновок, 
що слідчими суддями під час обрання запобіжного за-
ходу у вигляді тримання під вартою не дотримуються 
вимоги ст. 178 КПК щодо аналізу всіх перелічених об-
ставин. Поряд з цим ще раз відзначаємо той факт, що 
у разі ненадання сторонами кримінального проваджен-
ня доказів щодо вказаних обставин слідчі судді реально 
не наділені процесуальними повноваженнями витребу-
вати вказані відомості з власної ініціативи. Крім того, 
зважаючи на обмеженість у часі під час розгляду відпо-
відних клопотань, навіть можливість витребувати такі 
докази далеко не завжди буде ефективним способом 
дотримання вимог чинного кримінального процесуаль-
ного законодавства. Тому вважаємо, що всі обставини, 
які перелічені в ст. 178 КПК, мають бути детально дослі-
джені з точки зору кримінальної процесуальної доктри-
ни, за результатами такого дослідження мають бути 
розроблені методичні рекомендації для слідчих суддів 
та судів щодо умов, порядку та наслідків досліджен-
ня таких обставин під час обрання до особи будь-якого 
запобіжного заходу.
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РЕФОРМА АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

Картамишева О. Е.

У статті розглянуті причини необхідності проведення 
реформи аудиторської діяльності в Україні, проаналізовані 
основні положення Закону України «Про аудит фінансової 
звітності і аудиторську діяльність», який змінив принципи 
аудиторської діяльності в країні, встановив нову систему 
регулювання та нагляду за нею, посилив вимоги до суб’єктів 
аудиторської діяльності. Висловлені пропозиції щодо вдоско-
налення окремих правових норм цього законодавчого акта.

Ключові слова: аудит, аудиторська діяльність, 
реформа аудиторської діяльності.

В статье рассмотрены причины необходимости про-
ведения реформы аудиторской деятельности в Украине, 
проанализированы основные положения Закона Украины «Об 
аудите финансовой отчетности и аудиторской деятель-
ности», который изменил принципы аудиторской деятель-
ности в стране, установил новую систему регулирования и 
надзора за ней, ужесточил требования к субъектам ауди-
торской деятельности. Высказаны предложения по совер-
шенствованию отдельных правовых норм этого законода-
тельного акта.

Ключевые слова: аудит, аудиторская деятельность, 
реформа аудиторской деятельности.

The Association Agreement between Ukraine and the Euro-
pean Union, ratified in 2014, contains, among other things, pro-
visions on the obligation of Ukraine to implement international 
standards at the national level and gradually change the national 
legal framework governing accounting and auditing in accord-
ance with EU legislation.

On December 21, 2017, the Verkhovna Rada of Ukraine 
adopted the Law of Ukraine “On Auditing Financial Reporting 
and Auditing”, which is the result of many years of work by the 
Ministry of Finance of Ukraine, the country’s audit community, 
experts from the World Bank and the EU. The law changed the 
principles of auditing, created a fundamentally new system of 
regulation and supervision, strengthened the requirements for 
auditing entities. But, in our opinion, a number of provisions of 
the said Law raise questions and need further work.

We believe that an audit is not an auditing service for check-
ing accounting data as specified in the Law, but an auditing ser-
vice for conducting independent examination of accounting data 
in order to express an independent opinion of the auditor about 
their compliance in all essential aspects with the requirements 
of national accounting standards, international standards finan-
cial statements.

The rules governing the legal status of the Public Supervision 
Authority should be revised, since, in accordance with the Law, 
this public body looks more like a state body, a structural unit of 
the Ministry of Finance of Ukraine, which creates risks of abuse 
by officials of the Ministry of Finance of Ukraine, who now have 
administrative levers influences on this body.

In our opinion, the creation of the Public Oversight Author-
ity is the provision of additional control over auditors who are 
checked by subjects of public interest. We subscribe to the point 
of view of individual specialists and we believe that it would be 
more correct to use the term “subjects of social significance”.

We believe that the title of the law “On Auditing Financial 
Statements and Auditing Activities” contains a repetition of words 

with a similar meaning, since the audit of financial statements 
is covered by the concept “auditing activities”. Therefore, in 
our opinion, the title of the law “On Auditing” more accurately 
reflects the sphere of public relations that is regulated by it.

Key words: audit, audit activity, audit reform.

Постановка проблеми та її актуальність. 16 верес-
ня 2014 р. Європейський парламент одночасно з Вер-
ховною Радою України ратифікував Угоду про асоціацію 
між Україною та Європейським Союзом, у ст. 387 розді-
лу 13 якої містяться положення про зобов’язання Украї-
ни впровадити на національному рівні міжнародні стан-
дарти і поступово наблизити національні правові норми 
до законодавства ЄС, яке регулює бухгалтерський облік 
і аудит [1].

Необхідність проведення реформи аудиторської 
діяльності в Україні Міністерство фінансів України 
мотивувало невпорядкованістю, формалізмом і ха-
барництвом на ринку, непрофесіоналізмом практи-
ків-аудиторів. Так, із 55 банків, які у 2015 р. визнані 
неплатоспроможними, лише 5 отримали негативний 
висновок від аудиторів, інші мали позитивні й умовно 
позитивні висновки. Тобто, аудитори підтверджували 
достовірність фінансової звітності банків, що згодом 
банкрутували, після чого до них вишукувалися черги 
ошуканих вкладників [2].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Про-
блеми аудиту у теоретичному та практичному аспек-
тах досліджують такі вітчизняні вчені і практики, як: 
Ф.Ф. Бутинець [12], О.Е. Головко [9], І.К. Дрозд [4], 
С.П. Зубик [6], В.М. Іванков [4], О.В. Кожушко [8], 
Л.П. Кулаковська [7], Г.Б. Назарова [4], В.О. Озеран 
[11], Ю.В. Піча [7], М.О. Холошин [2], Н.С. Шалімова [4] 
та багато інших.

Досвід і здобутки науки і практики сприяють роз-
витку цієї форми фінансового контролю. Із 01 жовтня 
2018 р. набув чинності прийнятий Верховною Радою 
України 21 грудня 2017 р. Закон України «Про аудит 
фінансової звітності і аудиторську діяльність» (далі – 
Закон), який змінив принципи аудиторської діяльності, 
встановив принципово нову систему регулювання та наг-
ляду за нею, посилив вимоги до суб’єктів аудиторської 
діяльності [3]. Безперечно, ефективність будь-якого 
законодавчого акта перевіряється застосуванням його 
правових норм на практиці, що висвітлює його перева-
ги і недоліки, але вже й зараз ряд положень названого 
Закону викликають запитання і потребують доопрацю-
вання.

Метою статті є дослідження основних положень 
Закону України «Про аудит фінансової звітності і ауди-
торську діяльність» і висловлення власних пропозицій 
щодо його вдосконалення.

Виклад основного матеріалу. Аудиторська діяль-
ність протягом останніх 100 років пройшла 3 стадії роз-
витку: підтверджуючого аудиту, системно орієнтова-
ного аудиту й аудиту, який базується на ризикові, але 
методи усіх стадій застосовуються на практиці й сьо-
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годні [4, с. 63–73]. Прийняття Закону викликано необ-
хідністю імплементації в національне законодавство 
Директиви ЄС № 2006/43 від 17 травня 2006 р. 
про обов’язковий аудит річної звітності та консолідо-
ваної звітності (далі – Директива ЄС) [5], про що було 
зазначено у пояснювальній записці до законопроекту, 
хоча його автори підкреслювали, що фактичною метою 
названого законопроекту є суттєве підвищення якості 
аудиторських послуг і забезпечення на цій основі дові-
ри до фінансової звітності з боку всіх категорій корис-
тувачів, починаючи від регуляторів і закінчуючи гро-
мадськістю [6].

На нашу думку, необхідність реформи аудиту в Укра-
їні викликана також негативними процесами у фінансо-
во-кредитній системі, спровокованими світовою фінан-
совою кризою, що почалася у 2007 р. на ринку іпотечних 
кредитів у США і поступово поширилася на банки та фі-
нансові інститути інших країн, у т. ч. України, які почали 
банкрутувати, ставлячи під загрозу нормальне функціо-
нування фінансово-кредитної сфери країни.

Реформа аудиту в Україні також виходить із загаль-
ної тенденції, що переважає у багатьох країнах світу, 
особливо з часів глобальної фінансової кризи, посилен-
ня регулювання і нагляду за аудиторською діяльністю, 
збільшення вимог до достовірності та якості інформації 
про фінансовий стан підприємств і установ, які мають 
важливе значення для суспільства. Метою реформи ау-
диту в Україні є створення прозорих правил і сприятли-
вих умов для розвитку бізнесу в країні, що неможливе 
без суттєвого покращення якості корпоративної фінан-
сової звітності, впровадження кращих практик аудитор-
ської діяльності.

У ст. 1 Закону встановлено, що аудит фінансової 
звітності – аудиторська послуга з перевірки даних бух-
галтерського обліку і показників фінансової звітності 
та / або консолідованої фінансової звітності юридичної 
особи або представництва іноземного суб’єкта госпо-
дарювання, або іншого суб’єкта, який подає фінансову 
звітність і консолідовану фінансову звітність групи, з 
метою висловлення незалежної думки аудитора про її 
відповідність в усіх суттєвих аспектах вимогам націо-
нальних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, 
міжнародних стандартів фінансової звітності або іншим 
вимогам.

Вивчення опублікованих із досліджуваної проблеми 
наукових робіт (Л.П. Кулаковська, Ю.В. Піча, О.В. Ко-
жушко та ін.), дослідження законодавчих визначень 
аудиту дає нам підстави стверджувати, що такий підхід 
не розкриває повністю його зміст, а тільки трактує його 
з формального боку [7, с. 11; 8, с. 883–886]. Ми вважає-
мо, що аудит є, насамперед, незалежною експертизою, 
оскільки це поняття ширше, ніж перевірка і підтвер-
дження достовірності фінансової звітності. Це дослі-
дження й оцінка фінансової інформації, а дослідження 
будь-якого питання обізнаною особою-експертом (від 
лат. expertus – досвідчений) називається експертизою. 
Поняття «експертиза» застосовується у науковому та 
практичному обігу не тільки як правовий термін, а і 
як поняття, що означає дослідження різних предметів, 
явищ фахівцем, спеціалістом, який має спеціальні знан-
ня. На нашу думку, поняття «перевірка», як і поняття 
«аналіз», «оцінка», «спостереження», «опитування», є 
відповідними методами проведення дослідження, тоб-
то експертизи.

Закон змінив поняття аудиторської діяльності, тепер 
це незалежна професійна діяльність аудиторів і суб’єк-
тів аудиторської діяльності, зареєстрованих у Реєстрі 
аудиторів і суб’єктів аудиторської діяльності, з надання 
аудиторських послуг. Законом змінено назву головно-
го документа аудиторів – тепер це буде не висновок, 
а звіт, тобто документ, підготовлений суб’єктом ауди-
торської діяльності за результатами аудиту фінансової 
звітності (консолідованої фінансової звітності) відпо-
відно до міжнародних стандартів аудиту та вимог За-
кону. Закон прямо називає основні принципи аудиту: 
пріоритетність суспільних інтересів і загальних норм 
моралі; професійної компетенції або професійного 
скептицизму; незалежності й об’єктивності аудиторів; 
конфіденційності та професійної таємниці [9, с. 11–19].

Новацією цього Закону є створення Органу суспіль-
ного нагляду за аудиторською діяльністю, який є від-
повідальним за здійснення суспільного нагляду за ау-
диторською діяльністю в Україні і, відповідно до ст. 15 
Закону, складається з Ради нагляду за аудиторською 
діяльністю (далі – Рада нагляду) та Інспекції із забез-
печення якості (далі – Інспекція). До компетенції Ор-
гану суспільного нагляду входить здійснення контролю 
за Аудиторською палатою України, накладення штрафів 
на аудиторів, а інформація про стягнення буде опри-
люднюватися на офіційному сайті Органу суспільного 
нагляду. Відтепер жоден суб’єкт аудиторської діяль-
ності не приховає свого недобросовісного ставлення 
до виконання своїх обов’язків, а до суб’єктів господар-
ської діяльності буде доведена інформація про фахо-
вість такого аудитора.

Однак статус Органу суспільного нагляду викликає 
запитання.

По-перше, п. 4 ст. 15 Закону наділяє Орган сус-
пільного нагляду адміністративними повноваженнями, 
а саме: орган забезпечує здійснення нагляду і несе 
відповідальність за нагляд за реєстрацією аудиторів і 
суб’єктів аудиторської діяльності; впровадженням між-
народних стандартів аудиту; контролем за атестацією 
аудиторів і безперервним навчанням аудиторів, котрі 
здійснюють обов’язковий аудит фінансової звітності; 
контролем якості аудиторських послуг суб’єктами ауди-
торської діяльності, які здійснюють обов’язковий аудит 
фінансової звітності; дисциплінарними провадженнями 
щодо аудиторів і суб’єктів аудиторської діяльності, що 
здійснюють обов’язковий аудит фінансової звітності; 
застосуванням стягнень.

Орган суспільного нагляду за аудиторською діяль-
ністю розглядає справи про адміністративні правопо-
рушення (у т. ч. за зверненням користувачів фінансо-
вої звітності), пов’язані з порушенням законодавства 
в частині ненадання інформації до Органу суспільного 
нагляду за аудиторською діяльністю у випадках, перед-
бачених цим Законом, і неоприлюднення фінансової 
звітності разом з аудиторським звітом.

По-друге, статут Органу суспільного нагляду за ау-
диторською діяльністю затверджується центральним 
органом виконавчої влади, що забезпечує формування 
та реалізує державну політику у сфері бухгалтерського 
обліку й аудиту (п. 14 ст. 15 Закону), тобто Міністер-
ством фінансів України.

По-третє, відповідно до ст. 16 Закону, до складу 
Ради нагляду входять сім осіб, по одному представнику 
від Міністерства фінансів України, Національного банку 
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України, Національної комісії з цінних паперів і фон-
дового ринку, Національної комісії, що здійснює дер-
жавне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, 
і трьох осіб із числа непрактикуючих осіб. Ця норма 
не відповідає дерегуляційному духу Директиви ЄС, 
у п. 3 ст. 32 якої зазначається, що системою суспільно-
го нагляду керують непрактикуючі особи, котрі мають 
знання у сферах, що стосуються обов’язкового аудиту. 
Водночас держави-члени можуть дозволити меншості 
фахівців-практиків брати участь у керуванні системою 
суспільного нагляду.

По-четверте, склад Ради нагляду затверджується 
центральним органом виконавчої влади, який забезпе-
чує формування та реалізує державну політику у сфері 
бухгалтерського обліку й аудиту, тобто Міністерством 
фінансів України (ст. 16 Закону).

По-п’яте, фінансування Органу суспільного нагляду 
за аудиторською діяльністю забезпечується за рахунок:

– фіксованого внеску, розмір якого становить три 
мінімальні заробітні плати, встановлені законом на 01 
січня звітного року, з кожного аудиторського звіту, під-
готовленого суб’єктом аудиторської діяльності за ре-
зультатами надання аудиторських послуг з обов’язко-
вого аудиту підприємству, що становить суспільний 
інтерес;

– внеску у відсотках суми винагороди (без урахуван-
ня податку на додану вартість) за договором із надання 
аудиторських послуг з обов’язкового аудиту підприєм-
ствам, що становлять суспільний інтерес, розмір якого 
визначається Кабінетом Міністрів України на підставі 
кошторису Органу суспільного нагляду за аудиторською 
діяльністю, але не може бути більшим за 2% від суми 
такої винагороди.

По-шосте, у п. 13 ст. 15 Закону зазначено, що кошто-
рис Органу суспільного нагляду за аудиторською діяль-
ністю затверджується Кабінетом Міністрів України.

По-сьоме, відповідно до п. 14 ст. 15 Закону за рі-
шенням Кабінету Міністрів України може бути: 1) сфор-
мований статутний капітал Органу суспільного нагляду 
за аудиторською діяльністю за рахунок коштів, перед-
бачених Державним бюджетом України; 2) надане Ор-
гану суспільного нагляду за аудиторською діяльністю 
майно, що є державною власністю, на праві господар-
ського відання, в користування чи управління.

Перераховані особливості правового статусу Органу 
суспільного нагляду дозволяють стверджувати, що це 
не орган суспільного нагляду, а державний орган, який 
за названими особливостями елементів свого правово-
го статусу більше схожий на структурний підрозділ Мі-
ністерства фінансів України. Таке правове положення 
Органу суспільного нагляду, на нашу думку, створює 
ризики для зловживань з боку чиновників Міністерства 
фінансів України, які відтепер мають адміністративні 
важелі впливу на цей орган.

Про неоднозначність правового статусу Органу сус-
пільного нагляду за аудиторською діяльністю, який 
контролюватиме всіх аудиторів і аудиторські компанії 
України, ще на стадії розробки законопроекту зазначав 
заступник директора Громадської організації «Публіч-
ний Аудит» М.О. Холошин, який зазначав, що «про який 
суспільний нагляд може йтися, якщо з 11 членів Ради 
з нагляду 7 членів, або 60% складу, – це представники 
органів державної виконавчої влади, а керівництво Ін-
спекції із забезпечення якості призначається на поса-

ди Міністром фінансів? Суспільство або громадськість 
відокремлюється з процесу нагляду за суб’єктами ау-
диторської діяльності, бо навіть обрання тих чотирьох 
членів Ради з нагляду, які мають бути непрактикую-
чими аудиторами, здійснюється через конкурс, який 
проводить Мінфін. Таке державницьке призначення 
на посади членів повністю суперечить тексту Дирек-
тиви 2014/56/ЄС, де чітко зазначено: держава повин-
на впровадити незалежні та прозорі процедури вибору 
непрактикуючих осіб, які мають здійснювати керування 
цим органом нагляду, а не розмежовувати, кого при-
значати за рішенням керівника органу виконавчої вла-
ди, а кого – за результатами прозорого конкурсу» [2].

На нашу думку, створення Органу суспільного наг-
ляду – це забезпечення додаткового контролю за якістю 
аудиторської діяльності, додаткові інструменти для наг-
ляду за аудиторами, особливо тими, які перевіряють 
суб’єктів суспільного інтересу. Так, особливостям 
проведення аудиту підприємств, що становлять сус-
пільний інтерес, та обов’язкового аудиту присвячений 
цілий 6 розділ Закону.

Розглянемо детальніше поняття «підприємства, які 
становлять суспільний інтерес». У ч. 2 ст. 1 Закону за-
значається, що термін «підприємства, які становлять 
суспільний інтерес», вживається у значеннях, наведених 
у Законі України «Про бухгалтерський облік та фінансо-
ву звітність в Україні» [10]. Верховною Радою України 
05 жовтня 2017 р. було прийнято Закон України «Про 
внесення змін до Закону України «Про бухгалтерський 
облік та фінансову звітність в Україні», яким було введе-
но цей новий термін. Відповідно до ст. 1 названого Зако-
ну підприємства, що становлять суспільний інтерес – це 
підприємства-емітенти цінних паперів, цінні папери яких 
допущені до торгів на фондових біржах або щодо цін-
них паперів яких здійснено публічну пропозицію, банки, 
страховики, недержавні пенсійні фонди, інші фінансові 
установи (крім інших фінансових установ і недержавних 
пенсійних фондів, які належать до мікропідприємств і 
малих підприємств) та великі підприємства.

Термін «інтерес» означає увагу до кого-, чого-не-
будь, зацікавлення кимось, чимось. Тому ми підтриму-
ємо думку фахівців і вважаємо, що коректніше у цьому 
разі замість терміна «інтерес» застосовувати термін 
«значення» – важливість чого-небудь. Звідси – «суб’єк-
ти суспільного значення» [11, с. 112–114].

Вважаємо, що назва Закону «Про аудит фінансової 
звітності та аудиторської діяльності» містить у собі тав-
тологію – повтор слів з аналогічним значенням, оскіль-
ки перша частина назви охоплюється другою. Так, зі 
змісту п. 1 ст. 1 Закону випливає, що аудит фінансової 
звітності – це аудиторська послуга з перевірки даних 
бухгалтерського обліку і показників фінансової звітності 
та /або консолідованої фінансової звітності замовника 
аудиторських послуг. Це охоплюється поняттям «ауди-
торська діяльність», яка, відповідно до п. 3 названої 
статті Закону, є незалежною професійною діяльністю 
аудиторів і суб’єктів аудиторської діяльності, зареєстро-
ваних у Реєстрі аудиторів і суб’єктів аудиторської діяль-
ності, з надання аудиторських послуг. Тому, на нашу 
думку, назва Закону, наприклад, «Про аудиторську ді-
яльність» точніше б відображала ту сферу суспільних 
відносин, яка ним регулюється. У зв’язку з цим хочемо 
нагадати слова відомого в Україні фахівця з питань бух-
галтерського обліку й аудиту, доктора економічних наук, 
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професора Ф.Ф. Бутинця, котрий у своїй доповіді «Шля-
хи вдосконалення аудиторської діяльності в Україні» 
на першій міжнародно-практичній конференції з аудиту 
в Україні, яка відбулася у січні 2003 р. у Тернопільській 
академії народного господарства, зазначав, що ми копі-
юємо міжнародні стандарти аудиту й етики з бухгалтер-
ського обліку й аудиту, не враховуючи позитивні вітчиз-
няні досягнення у цій сфері [12, с. 61–62].

Висновки. Безперечно, реалізація Закону Укра-
їни «Про аудит фінансової звітності і аудиторську 
діяльність» дозволить гармонізувати національне 
законодавство у сфері аудиторської діяльності із 
законодавством Європейського Союзу у відповідній 
сфері, сприятиме розвитку аудиторської діяльності 
в Україні, а також забезпечить покращення інвестицій-
ної привабливості національної економіки.

Вважаємо, що аудит – це аудиторська послуга з 
незалежної експертизи даних бухгалтерського обліку і 
показників фінансової звітності та / або консолідова-
ної фінансової звітності юридичної особи або іншого 
суб’єкта, який подає фінансову звітність і консолідо-
вану фінансову звітність групи, з метою висловлення 
незалежної думки аудитора про її відповідність в усіх 
суттєвих аспектах вимогам національних положень 
(стандартів) бухгалтерського обліку, міжнародних 
стандартів фінансової звітності або іншим вимогам.

На нашу думку, норми Закону, що визначають еле-
менти правового статусу Органу суспільного нагля-
ду, відокремлюють суспільство від процесу нагляду 
за суб’єктами аудиторської діяльності, створюють ри-
зики для зловживань з боку чиновників Міністерства фі-
нансів України. Тому ці норми потребують подальших 
досліджень і доопрацювань з метою створення дійсно 
суспільної організації, яка була б позбавлена впливу Мі-
ністерства фінансів на її формування і діяльність, пра-
вовий статус якої б відповідав Директиві 2014/56/ЄС і 
яка б здійснювала незалежний нагляд за аудиторською 
професією, за аудиторською палатою України, а також 
за якістю роботи аудиторів, що перевіряють суб’єктів 
суспільного інтересу.
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Стаття досліджує та аналізує причини зростання 
євроскептицизму в Європі, виклики щодо існування Європей-
ського Союзу в умовах сьогодення, деякі сценарії функціону-
вання ЄС у майбутньому та вплив можливих трансформа-
цій в ЄС на відносини з Туреччиною. Проаналізовано наслідки 
виходу Великої Британії з Європейського Союзу для кожної зі 
сторін як з політичної, так і економічної точок зору. Автор 
також досліджує актуальність євроінтеграційних амбіцій 
сучасного керівництва Турецької Республіки щодо набуття 
членства в Європейському Союзі.

Ключові слова: євроскептицизм, трансформація ЄС, 
Європейський Союз, вихід з ЄС, Туреччина.

Статья исследует и анализирует причини роста евро-
скептицизма в Европе, вызовы относительно существова-
ния Европейского Союза в условиях сегодняшнего дня, неко-
торые сценарии функционирования ЕС в будущем и влияние 
возможных трансформаций в ЕС на отношения с Турцией. 
Проанализированы последствия выхода Великобритании из 
Европейского Союза для каждой из сторон как с политиче-
ской, так и с экономической точек зрения. Автор также 
исследует актуальность евроинтеграционных амбиций 
современного руководства Турецкой Республики относи-
тельно членства страны в Европейском Союзе. 

Ключевые слова: евроскептицизм, трансформация, 
Европейский Союз, выход из ЕС, Турция.

The article examines and analyzes the reasons for the growth 
of Euroskepticism in Europe, the challenges of the European 
Union functioning as well as some scenarios of EU future oper-
ation and the impact of the EU possible transformation on its 
bilateral relations with Turkey. It is analyzed the consequences 
of a British exit from the European Union for each of the par-
ties from both a political and an economic points of view. The 
author also explores the relevance of the European integration 
ambitions of the modern leadership of the Republic of Turkey 
regarding the country’s membership in the European Union.

The article researches the main factors of Euroscepticism 
expansion in Europe among the European Union countries and 
argues that anti-European or Eurosceptic parties are in favor of 
EU reforms and weaker EU in which member states retain more 
sovereignty, others even call for a cessation of the Eurozone or 
even the EU itself. The issue of the future existence of the EU is 
perhaps the most urgent issue of the present and discussions on 
some possible scenarios of the EU functioning in the future are 
gaining momentum.

It is also stressed that even successful transformation of the 
EU will not be able to protect it from losses if Brexit really hap-
pens. EU position as the most powerful political association in 
the world will be significantly weakened, because the EU will 
lose an important player at the negotiating table so necessary 
for the world decisions.

Special attention is given to an analysis of bilateral relations 
European Union and Turkey. It is said that Turkey seems to have 
become far from its European integration process by allowing itself 
to be ambiguous in some kind of statements as for “collapsing” of 
Europe and that the destruction of it will be “a payment” for the 

fact that the EU has been dealing with Turkey for many years. At 
the same time, the Turkey President says that Ankara will not stop 
the accession process, do not throw a towel and will not surrender. 

Key words: euroscepticism, transformation, European 
Union, EU leave, Turkey.

Постановка проблеми. Економічні труднощі, гло-
бальна рецесія 2008–2009 років та боргова криза в Євро-
зоні суттєво вплинули на європейську економіку, темпи 
економічного зростання, збільшуючи тим самим рівень 
безробіття та створюючи чималий ризик для всієї єв-
ропейської банківської системи. Незважаючи на певні 
ознаки відновлення, багато країн Європейського Союзу 
(далі – ЄС) продовжують боротися із млявим економіч-
ним зростанням. Такі та багато інших факторів спри-
чинили зростання політичних партій антиєвропейського 
характеру або «євроскептичних» партій, які виступають 
за реформування ЄС, більш слабкий ЄС, в якому дер-
жави-члени зберігають більший суверенітет та навіть 
закликають до припинення існування Єврозони або 
ЄС як такого. Наукові дослідження, засоби масової ін-
формації тощо акцентують увагу на тому, що європей-
ські лідери мають запропонувати стратегічне бачення 
майбутнього ЄС та розробити відповідні сценарії його 
перспективного функціонування, оскільки він більше 
не може існувати в реаліях сьогодення.

Ступінь наукової розробки теми. Зазначена про-
блематика знайшла своє відображення в дослідженнях 
багатьох зарубіжних, зокрема й турецьких, та вітчиз-
няних спеціалістів. Чималого значення набув аналіз 
джерел засобів масової інформації щодо майбутнього 
Європейського Союзу та перспектив майбутніх відносин 
Туреччина – Європейський Союз. 

Метою статті є дослідження причин неможливо-
сті існування Європейського Союзу в наявних формах 
в умовах сьогодення та вплив трансформації політики 
ЄС на відносини Туреччина – Європейський Союз.

 Для досягнення мети роботи передбачається 
виконання таких завдань:

– здійснити аналіз основних причин та факторів по-
ширення євроскептицизму в країнах-членах ЄС; 

– провести аналіз можливих сценаріїв функціону-
вання ЄС у майбутньому, реформи ЄС тощо;

– провести аналіз Білого документа Європейської 
Комісії щодо сценаріїв майбутнього функціонування ЄС 
у складі 27 країн-членів ЄС;

– здійснити аналіз результатів референдуму у Вели-
кобританії щодо виходу з ЄC та дослідження наслідків її 
виходу як країни – засновниці ЄС як для самої неї, так і 
для Європейського Союзу; 

– провести дослідження позиції чинного уряду та 
президента Турецької Республіки щодо вступу країни 
до ЄС після референдуму у Великій Британії щодо вихо-
ду країни з ЄС та актуальність євроінтеграційних амбі-
цій Туреччини натепер.
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Викладення основного матеріалу. Як було зазна-
чено вище, економічні відмінності усередині ЄС спри-
чинили неабияку напругу та внесли чималий вклад 
у розбіжність політики держав-членів ЄС. Натепер по-
літичні партії антиєвропейського характеру в багатьох 
країнах ЄС мають чималу підтримку серед прибічників 
популістських, націоналістичних та антиурядових по-
літичних партій. Побоювання щодо наслідків іммігра-
ції, чималих потоків мігрантів та біженців до ЄС тільки 
сприяють підвищенню їхніх рейтингів. Серед важливих 
факторів зростання підтримки такого роду партій є та-
кож побоювання щодо глобалізації ЄС, що може при-
звести до знищення та руйнації європейської культури, 
а також втрати європейської ідентичності ЄС. До кра-
їн ЄС, де популістські та певною мірою євроскептичні 
партії є більш успішними, належать Австрія, Данія, 
Фінляндія, Франція, Німеччина, Греція, Угорщина, 
Італія, Нідерланди, Польща, Іспанія, Швеція, Велика 
Британія тощо. Чимало євроскептично налаштованих 
партій успішно пройшли на виборах до Європарламенту 
2014 року, отримавши 25% з 751 місця. Деякі євроскеп-
тичні партії досягли чималих успіхів на національних та 
місцевих виборах. Так, наприклад, у Фінляндії помірко-
вана євроскептична партія стала частиною коаліційного 
уряду, тоді як у Данії уряд меншості для отримання пар-
ламентської більшості спирається саме на підтримку 
євроскептичної партії. Багато аналітиків вказують, що 
саме євроскептичні партії та їх фракції у Великій Брита-
нії були ключовими прихильниками проведення рефе-
рендуму у червні 2016 року щодо подальшого членства 
Великої Британії в ЄС.

 Чимала кількість наукових досліджень свідчить 
про те, що ЄС для самозбереження як потужного акто-
ра світової політики потребує так би мовити міцного 
«двигуна» та певної трансформації в його інституційній 
структурі. Так, дослідник Крістін Арчік у своїй роботі 
«Європейський Союз: сучасні виклики та перспективи 
майбутнього» вказує на чотири можливі сценарії функ-
ціонування ЄС у наступні роки:

1-й сценарій: абияк/карабкання. Цей сценарій 
передбачає функціонування ЄС у тому вигляді, в якому 
він є сьогодні, тобто без будь-яких суттєвих змін у ста-
тутних документах або прийнятті рішень, а також меха-
нізмі прийняття спільних рішень з кризових питань та 
питань міграційної політики; 

 2-й сценарій: становлення двох швидкостей. ЄС, 
на думку дослідника, може бути двоступеневою ор-
ганізацією, що складатиметься із сильно інтегрованої 
групи «основних» країн та групи «периферійних», які 
матимуть більшу свободу вибору та вибору тієї політики 
ЄС, в якій вони братимуть участь. Чимало дослідників 
вважають, що двоступеневий ЄС на практиці вже існує, 
з різним членством у низці ініціатив ЄС, таких як євро-
зона, Шенген, сфера правосуддя, внутрішня політика, 
політика оборони тощо. Інші експерти вважають, що 
формальна двоступенева структура може підірвати со-
лідарність та створюватиме тертя між державами-чле-
нами «ядра» та «периферії»; 

3-ій сценарій: більш ліберальна, більш міжурядо-
ва організація. Подальша інтеграція ЄС, по суті, буде 
призупинена та ймовірно зміниться в деяких сферах з 
наданням більшого суверенітету державам-членам ЄС. 
Скоріше за все в більшості країн ЄС до влади прийдуть 
реформовані або євроскептичні партії, які спрямову-

ватимуть зусилля на проведення відповідних реформ. 
Водночас така структура, на думку дослідника, може 
полегшити розширення ЄС та дасть змогу прийняти Ту-
реччину та решту інших претендентів, серед яких краї-
ни Західних Балкан, Грузія, Україна тощо, до своїх лав;

4-ий сценарій: більш жорстка, інтегрована орга-
нізація. На думку дослідника, у разі такої трансформа-
ції ЄС подолає перешкоди, що має зараз, і стане більш 
консолідованим та інтегрованим угрупуванням. Дея-
кі експерти вважають, що такий результат може бути 
найбільш ймовірним у результаті Brexit (вихід Вели-
кої Британії з ЄС – Авт.) і Grexit (вихід Греції з ЄС – 
Авт.), залишаючи дещо менший ЄС більш узгодженим, 
з подальшою політичною та економічною інтеграцією. 

У засобах масової інформації також лунають 
заклики стосовно того, що лідери ЄС мають взяти на себе 
зобов’язання щодо створення певного «двошвидкісного 
Євросоюзу», в якому деякі держави-члени мали б біль-
шу інтеграцію в певних сферах, а в інших – меншу. Інші 
електронні ресурси ставлять під сумнів ефективність 
такого ЄС та ймовірність консенсусу, що існує зараз 
як між державами-членами ЄС, так і серед його інсти-
туцій. До того ж чималим питанням залишаються два 
підпитання: а) яким має бути ЄС після виходу Великої 
Британії та б) питання відновлення довіри громадськос-
ті до європейського проекту як такого. Чимало джерел 
також вказують на те, що проведення реформ чи рес-
труктуризації ЄС, ймовірно, стане багаторічним зусил-
лям, що супроводжуватиметься постійними дебатами 
та тривалими переговорами [1; 6, с. 17].

Реакцією на необхідність змін у функціонуванні ЄС 
стали запропоновані Європейською Комісією п’ять сце-
наріїв, що знайшли відображення у т. зв. Білому доку-
менті. На думку вищого органу виконавчої влади ЄС, 
вони допоможуть керувати дебатами щодо майбутнього 
Європи. Системний аналіз цього документа свідчить, 
що стартовою точкою кожного сценарію ЄК є те, що 
27 держав-членів ЄС (після виходу зі складу ЄС Вели-
кої Британії. – Авт.) рухаються вперед насамперед 
як єдиний Союз. Слід підкреслити, що п’ять сценарі-
їв є ілюстративними за своїм характером та поклика-
ні до проведення перемовин щодо майбутнього ЄС та 
не являють собою конкретні плани або політичні припи-
си щодо майбутнього ЄС. Так, ЄК розглядає такі основні 
сценарії можливого функціонування ЄС у майбутньому: 

 1-й сценарій: ЄС зосереджується на розробці чин-
ної програми реформ. Відповідно до такого сценарію ЄС 
у складі 27 країн дотримується своєї мети, зосереджу-
ється на реалізації та вдосконаленні певної програми 
реформ з постійним оновленням пріоритетів, вирішенні 
проблем, що виникатимуть у майбутньому та розробці 
нового законодавства відповідно до вимог Союзу. Як 
результат 27 держав-членів та інституції ЄС виконують 
спільну програму дій. До 2025 року це означатиме, що 
ЄС-27 здебільшого зосереджуватиметься на зростанні 
кількості робочих місць, залученні інвестицій для зміц-
нення єдиного ринку, мобільної, транспортної та енер-
гетичної інфраструктури ЄС; 

2-й сценарій: ЄС зосереджуватиметься на співпра-
ці в рамках єдиного ринку. Відповідно до цього сцена-
рію ЄС у складі 27 країн більше фокусується на погли-
бленні певних ключових аспектів єдиного ринку. Цей 
сценарій не передбачає спільного бажання працювати 
разом у питаннях міграції, безпеки, політики, оборони 
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тощо. До 2025 року це означатиме пасивне співробітни-
цтво у більшості галузей політики ЄС, а подальший про-
грес залежатиме від бажання узгоджувати той чи інший 
політичний курс ЄС;

3-ій сценарій: Більш ефективна співпраця – ЄС доз-
воляє державам-членам співпрацювати у певних сфе-
рах. Відповідно до цього сценарію ЄС у складі 27 країн 
продовжуватиме функціонувати так, як сьогодні, але 
держави-члени ЄС матимуть право більше співпрацюва-
ти у певних сферах політики ЄС у загальноєвропейській, 
одній чи декількох «коаліціях бажаючих». Це може бути 
сфера спільної оборони та внутрішньої безпеки, оподат-
кування, соціальні питання тощо. У результаті такої 
співпраці нові групи держав-членів домовлятимуться 
про конкретні правові та бюджетні механізми погли-
блення співпраці в обраних сферах, позаяк це узгоджено 
в рамках Шенгенської зони чи зони ЄВРО. Така співпраця 
спиратиметься на загальну структуру ЄС-27 та вимагати-
ме чіткого пропису загальних прав та обов’язків;

4-ий сценарій: Менш ефективна співпраця – ЄС 
більше зосереджується на певних політичних сфе-
рах та менше на будь-якій іншій. Відповідно до цього 
сценарію у ЄС у складі 27 країн існує певний консенсус 
щодо необхідності спільного вирішення проблем у пев-
них пріоритетних напрямах ЄС. У результаті ЄС-27 здат-
ний діяти набагато швидше і рішуче в обраних пріори-
тетних напрямах, тоді як в інших сферах ЄС-27 зупиняє 
свою діяльність або знижує її рівень. До 2025 року це 
означатиме те, що ЄС-27 активізує свою роботу в та-
ких галузях, як інновації, торгівля, безпека, міграція, 
управління кордонами, оборона тощо. Він розробляє 
нові правила та інструменти правозастосування для по-
глиблення співпраці в нових ключових сферах;

5-ий сценарій: Робити більше разом – ЄС співп-
рацює з усіма державами-членами ЄС в усіх сферах 
політики ЄС. Відповідно до цього сценарію у Європей-
ському Союзі у складі 27 країн існує певний консенсус 
щодо того, що ані ЄС як такий, ані будь-яка окрема взя-
та держава-член ЄС не є досить обладнаною для того, 
щоб протистояти всім викликам сьогодення. У зв’язку з 
цим держави-члени ЄС надають більше своїх ресурсів 
та повноважень у прийнятті рішень за всіма напрямами 
політики ЄС, у результаті чого співробітництво між усі-
ма державами-членами стає більш масштабним в усіх 
сферах, ніж будь-коли раніше. До 2025 року це означа-
тиме те, що на міжнародній арені Європа виступатиме і 
діятиме як одна особа в сфері торгівлі, а Європейський 
парламент приймає остаточне рішення щодо укладан-
ня міжнародних торговельних угод. При цьому питання 
оборони та безпеки є пріоритетними [2].

Здебільшого дослідження вказують на те, що навіть 
певна трансформація чи реформи в ЄС уже не допо-
можуть зберегти структуру в тому вигляді, в якому 
вона зараз існує. Самі держави-члени ЄС не вірять 
в ідею єдності як такої, особливо ситуація загострилася 
після останніх подій у Великій Британії, що, на думку 
дослідників, можуть стати початком колапсу Європей-
ського клубу як такого. Чимала кількість досліджень, 
що аналізують результати референдуму у Великій 
Британії в червні 2016 року щодо виходу країни з ЄС, 
розглядають дві основні причини проведення референ-
думу. По-перше, голосування відобразило занепоко-
єння більш «авторитарних», соціально консерватив-
них виборців щодо соціальних наслідків від членства 

в ЄС, а особливо наслідків, що тягне за собою іммігра-
ція. Інша причина проведення референдуму полягала 
в тому, що йому передувало загальне розчарування 
громадськості Великої Британії політикою уряду кра-
їни як держави-члена ЄС. Більшість джерел указують 
на те, що референдум у Британії можна і треба роз-
глядати як лакмусовий тест щодо переваг проекту ЄС 
та, можливо, глобалізації в цілому, а не як громовідвід 
масштабного політичного невдоволення. Іншими слова-
ми, референдум став лакмусовим тестом щодо переваг 
проекту ЄС та його майбутнього [3].

Без сумніву, треба констатувати, що сьогодні ЄС 
не є досить міцним. Існує думка, якщо ЄС у подальшо-
му бажає існувати, йому потрібно навчитися поважати 
думку кожної держави-члена ЄС. Британці бажають са-
мостійно керувати своїми національними інституціями, 
а не виконувати лише директиви від Брюсселя. Іронія 
ситуації полягає в тому, що не тільки Британія має таке 
бажання, а при нагоді заклики до референдуму можуть 
пролунати ще не в одній країні ЄС.

Своєю чергою ЄС не зацікавлений у виході Великої 
Британії. Сполучене Королівство – безумовний еконо-
мічний і політичний «важковаговик». Багато малих кра-
їн ЄС бачать у Британії противагу франко-німецькому 
домінуванню. Позиція Великої Британії допомагає під-
тримувати баланс інтересів у ЄС. В іншому разі прихиль-
никам принципів вільної торгівлі, відкритої конкуренції 
та інноваційного розвитку було б складніше відстоюва-
ти свої інтереси. Тут головними союзниками Британії 
виступають Німеччина, Нідерланди і Скандинавські 
країни. Тому співпраця Британії з ЄС або її припинення 
нині лежить лише у площині політичних дискусій партій 
влади. Однозначно Велика Британія сьогодні не готова 
вийти з ЄС, однак ці дискусії є складником політичних 
ігор партій з метою залучення якомога більше виборців 
на свій бік, тим більше, що політичні перегони до бри-
танського парламенту вже не за горами [4].

Цікавим є розподіл сил після референдуму у Вели-
кій Британії, що склався таким чином: Шотландія і Пів-
нічна Ірландія в основному виступають за інтеграцію, 
в Англії та Уельсі більше прагнуть до незалежності. 
Велика кількість досліджень вказують на те, що в та-
ких складниках Співдружності до членства в ЄС тяжі-
ють люди з високим доходом і бізнесмени, але робочий 
клас, навпаки, хоче відокремитися від ЄС. Ліберали і 
ліві хочуть залишитися в ЄС, консерватори і праві ба-
жають виходу з ЄС. 

 Як би там не було, але для ЄС вихід Великої Британії 
перш за все означатиме послаблення його стратегічних 
позицій – позицій ЄС як найпотужнішого політичного 
об’єднання у світі, втрату важливого гравця за столом 
переговорів, такого необхідного для прийняття світо-
вих рішень. Голос Британії нині є вельми важливим 
для розв’язання таких проблем, як міграційна криза і 
російська агресія.

Разом з тим вихід з ЄС означатиме чималі втрати 
для самої Великої Британії, серед яких: а) фінансо-
вий крах – найбільше побоювання у світової спільноти 
викликають фінансові наслідки. Лондон – найбільший 
фінансовий центр Європи і один з найбільших у світі. 
Британський Мінфін вже попереджав, що у разі якщо 
на Brexit вирішать покинути ЄС, років через 15 Велика 
Британія недорахується від 3,4 до 9,5% ВВП. Бюджет кра-
їни ж, у свою чергу, недоотримає від 20 млрд до 45 млрд 
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фунтів стерлінгів у вигляді податків. Лондон може втра-
тити статус головного фінансового центру Європи, а сут-
тєва частина фінансових операцій буде перенесена в інші 
грошові столиці світу для більшої надійності; б) безро-
біття – закриття банків і банкрутство підприємств може 
призвести до безробіття. Однак масштаби його поки що 
оцінити складно. Деякі експерти вже говорять про мож-
ливу втрату мільйонів робочих місць, інші ставляться 
до таких оцінок з часткою скептицизму. «Робоче майбут-
нє» Британії залежить, зокрема, від іноземних компаній – 
захочуть вони залишатися в неєвропейській Британії або 
ж згорнуть свої філії до кращих часів, а також від того, 
чи зможуть британці сформувати всередині країни необ-
хідну кількість робочих місць без сторонньої підтримки; 
в) знецінення майна – протягом багатьох років Лондон 
впевнено посідає перші позиції в рейтингах найдорож-
чої нерухомості в світі поряд з пентхаусами Нью-Йорка, 
Монако і ОАЕ. Фінансова криза в країні може відбитися 
на нерухомості істотним знеціненням, від чого всі вкла-
дення стануть невигідними і непрестижними; г) відхід з 
торгівлі – залишаючи ЄС, Велика Британія позбавляєть-
ся найбільшого ринку міжнародної торгівлі. Це означає, 
що на проведення торговельних операцій з державами 
ЄС Британії доведеться сплачувати мита. Все це – додат-
кові фінансові втрати для підприємців. Врятувати ситуа-
цію зможе хіба що укладення нового договору про вільну 
торгівлю, що станеться далеко не одразу. Домовлятися 
доведеться багато: мало того, що заново встановлювати 
торговельні відносини з іншими державами-членами ЄС, 
так ще й умовляти на комфортні умови інших. Напри-
клад, Китай; ґ) референдум у Шотландії та Північній 
Ірландії – Шотландія, мешканці якої переважно висту-
пають за ЄС, уже заявила, що у разі якщо Велика Брита-
нія таки вирішить відокремитися від Європи, вони поду-
мають про те, щоб відокремитися від Великої Британії. 
Отже, у Сполученому Королівстві в майбутньому мож-
ливий ще один референдум за незалежність Шотландії. 
Ця країна вже намагалася відокремитися в 2014-му, але 
тоді трохи більше половини її жителів, 55,3%, проголо-
сували проти від’єднання. Тоді саме ЄС виявився го-
ловним аргументом на користь Британії. Зараз же, якщо 
країна все-таки покине ЄС, новий референдум назива-
ють неминучим кроком, результати якого виглядають 
цілком передбачуваними. Переглянути свій статус усе-
редині Британії, можливо, захоче і Північна Ірландія; 
д) бюрократичний хаос – членство в ЄС дало Британії і 
британцям право вільного пересування, проживання та 
працевлаштування в сусідніх державах. Після виходу з 
ЄС їм доведеться або повертатися на батьківщину, щоб 
мати можливість бути поруч з рідними та близькими, або 
переоформляти всі документи на новий лад. Позначить-
ся вихід з ЄС і на свободі пересування Європою – при-
хильники від’єднання хочуть повернути повний контроль 
над усіма державними кордонами. Те ж саме стосується 
і тих, хто приїхав жити і працювати до Великої Британії; 
е) втрата важливого гравця для ЄС – Британію зараз 
вважають однією з найсильніших, фінансово потужних, 
найбільш мілітаризованих держав-членів ЄС. Крім того, 
ця держава впевнено підтримує курс ЄС до НАТО. Крім 
того, деякі критики референдуму вже говорять про мож-
ливу конкуренцію – Британія спробує діяти поряд з ЄС 
як самостійний гравець [5] .

Звідси в світлі певної інституційної кризи щодо 
функціонування ЄС, євроскептичними настроями самих 

європейських держав, їх еліт та населення, цікавим та 
необхідним, на нашу думку, є дослідження позиції ке-
рівництва Туреччини щодо євроінтеграційного напряму 
зовнішньої політики Турецької Республіки. До референ-
думу у Великій Британії (в червні 2016 року) президент 
Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявляв, що його уряд 
продовжує виконання політичних та економічних кри-
теріїв ЄС, а переговори щодо членства Туреччини в ЄС 
йдуть у «динамічному режимі» на перевагу відносин 
ЄС та Туреччини. Цьому твердженню зараз суперечить 
думка багатьох європейських критиків уряду Ердогана, 
що висловлюють занепокоєння з приводу незалежнос-
ті судової влади в Туреччині, відкрито заявляючи, що 
Анкара, не залишаючись прихильником дотримання по-
літичних та економічних критеріїв ЄС, суттєво регресує 
у цьому відношенні [6]. 

Реакція Туреччини на референдум у Великій Бри-
танії не змусила на себе чекати. Так, головний радник 
президента Ердогана заявив, що після Brexit турець-
кий уряд матиме іншу думку щодо вступу Туреччи-
ни до блоку, оскільки Туреччина вже не впевнена, 
куди рухається сам Європейський Союз. Радник також 
висловив сумніви щодо вартості продовження зусиль 
країни у набутті членства в ЄС. Підтвердженням такої 
позиції стала заява Президента Туреччини щодо руйну-
вання Європи, яке, за його словами, буде платою за те, 
що ЄС впродовж багатьох років так поводився з Туреч-
чиною. Президент Туреччини також заявив, що успіхи 
в його країні зводять з розуму єврократів, додаючи, що 
ЄС століття назад заявляв, що Туреччина була хворою, 
а зараз, за словами президента, хворим є сам Європей-
ський Союз, оскільки Європа руйнується [7].

 У червні 2017 року президент Туреччини звинува-
тив ЄС у витраті свого часу на переговори щодо член-
ства Туреччини та заявив, що громадяни країни зараз 
виступають проти приєднання країни до блоку, що його 
країна зможе стояти на ногах без Брюсселя. Він зви-
нуватив єврократів у нещирості у своєму відношенні 
до Анкари, але водночас додав, що не припинить пе-
реговорів щодо вступу, Туреччина продовжуватиме 
бути щирою з ЄС ще трохи [8]. Заява 1 жовтня 2017 року 
пролунала досить гучно, але, як завжди, неоднознач-
но. Президент заявив, що Туреччині більше не потрібно 
вступати до ЄС, але Анкара не зупинить процес вступу, 
не кине рушник та не здається, додаючи, що фактично 
членство в ЄС Туреччині не потрібне. Разом з тим пре-
зидент додав, що якщо ЄС хоче сьогодні зробити крок 
уперед, єдиний спосіб це зробити – ініціювати справж-
нє економічне та культурне розширення ЄС через вступ 
Туреччини [9].

Висновки. Резюмуючи викладене вище, можна зро-
бити такі висновки: 

– зростання кількості політичних партій євроскеп-
тичної спрямованості в таких державах-членах ЄС, 
як Австрія, Данія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Гре-
ція, Угорщина, Італія, Нідерланди, Польща, Іспанія, 
Швеція тощо, стали наслідком занепокоєння багатьох 
європейців щодо політики уряду своїх країн, особливо в 
питаннях міграції та збереження національного суве-
ренітету. Антиєвропейські або «євроскептичні» партії 
виступають за реформи ЄС та більш слабкий ЄС, в яко-
му держави-члени зберігають більший суверенітет, інші 
навіть закликають до припинення існування єврозони 
або навіть самого ЄС. Питання подальшого існування ЄС 
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є чи не найактуальнішим питанням сьогодення, а дис-
кусії щодо сценаріїв його функціонування набирають 
чималих обертів;

– велика кількість дослідників вважають, що 
навіть успішна трансформація ЄС не зможе вберегти 
його від втрат, що потягне за собою остаточний вихід 
з його складу Великої Британії. Його позиції в цьому 
разі як найпотужнішого політичного об’єднання у сві-
ті суттєво послабляться, адже ЄС втратить важливого 
гравця за столом переговорів, так необхідного для при-
йняття світових рішень. Голос Британії нині важливий 
для розв’язання таких проблем, як міграційна криза 
тощо. Але й для Великої Британії вихід з ЄС означатиме 
чимало втрат, таких як фінансовий крах, безробіття, 
колапс Британської співдружності тощо;

– після останніх подій в ЄС Туреччина, здається, 
стала остаточно далекою від своїх євроінтеграційних 
амбіцій, дозволяючи собі гучні та неоднозначні заяви на 
кшталт того, що Європа руйнується. Перші особи краї-
ни виражають сумніви щодо необхідності продовження 
зусиль країни в набутті членства в ЄС. Водночас пре-
зидент країни заявляє, що Анкара не зупинить процес 
вступу до ЄС. Очевидно, що президент Туреччини ро-
зуміє наслідки таких заяв, хоча не є секретом, що від-
ступ від членства в ЄС є давно прогнозованим заходом 
сучасного керівництва Турецької Республіки. 
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ПОЧАТКИ СТАНОВЛЕННЯ ІНСТИТУТУ МІСЬКОГО 
САМОВРЯДУВАННЯ В ОДЕСІ НАПРИКІНЦІ XVIII – ПОЧАТКУ  

ХІХ СТОЛІТТЯ ТА ДОСВІД МАГДЕБУРЗЬКОГО ПРАВА

Єрмаков Р. В.

У науковій статті розглянуто початки інституту 
міського самоврядування в Одесі в перший період існування 
міста з 1794 по 1801 рік та вплив магдебурзького права на 
формування міського самоврядування. Показано правові 
механізми, через які відбувалося запозичення норм магде-
бурзького права та їх застосування в Одесі. Простежено 
історію перших міських магістратів в Одесі. Доведено, 
що перші спроби міського самоврядування в Одесі продов-
жували традицію міського самоврядування на українських 
землях за магдебурзьким правом. 

Ключові слова: міське самоврядування, міське само-
врядування в Одесі, місцеве самоврядування, магдебурзьке 
право, міські магістрати. 

В научной статье рассмотрены начала института 
городского самоуправления в Одессе в первый период суще-
ствования города с 1794 по 1801 год и влияние магдебург-
ского права на формирование городского самоуправления. 
Показаны правовые механизмы, с помощью которых про-
исходило заимствование норм магдебургского права и их 
применение в Одессе. Прослежена история первых город-
ских магистратов в Одессе. Доказывается, что первые 
попытки городского самоуправления в Одессе продолжали 
традицию городского самоуправления на украинских землях 
по магдебургскому праву.

Ключевые слова: городское самоуправление, городское 
самоуправление в Одессе, местное самоуправление, магде-
бургское право, городские магистраты.

The aim of the Article is to review the early period of the city 
self-government in Odesa (1794–1801). This short period between 
foundation of the city and unification of its law with the laws of 
other cities of the Russian Empire still played an important role 
in the development of local self-government in Odesa, its trade 
and the phenomenon of Odesa in general. In these years the city 
self-government in Odesa may be called a unique experiment in 
Russia, as the rights under the Magdeburg law, which were tradi-
tionally enjoyed only by some cities, that had these rights since 
Middle Ages, were granted to a newly-founded city. In just a few 
years their mere existence contributed to turning a small mili-
tary outpost on the border of the Russian Empire into a prospec-
tive commercial center. The foundation of two magistrates (for 
Ukrainians and Russians and for foreigners) enabled the citizens 
(in a city with a population of less than 5 000 and just about 150 
persons enjoying electoral rights) to have own civil and commer-
cial courts, commissions on commerce and to use the local taxes 
for the development of the city. However, the existence of two 
bodies of city self-government proved to be ineffective and after 
1798 only Foreign magistrate kept operating. It has proven to be 
an effective body capable of bringing benefits to the entire city, 
including foundation of the first commercial bank and contribu-
tion to the construction of the port. Even though the Foreign 
magistrate was liquidated in 1801 and Odesa was placed into a 
regular line of subordination of the cities in the Russian Empire, 
the first experience of local self-government played an impor-
tant role in its further development, including to operation of 
porto franco in Odesa after 1817. The article concludes that the 

first attempts of city self-government in Odesa continued the 
tradition of self-government under the Magdeburg law in the 
Ukrainian lands. 

Key words: city self-government, city self-government in 
Odesa, local self-government, Magdeburg law, city magistrates. 

Постановка проблеми та її актуальність. Історично 
Одеса має одну з найбагатших традицій міського само-
врядування серед українських міст. Наприкінці XVIII – 
початку XIX століття тут сформувалася особлива систе-
ма управління містом, що поєднувала в собі елементи 
магдебурзького права як традиційної форми міського 
самоврядування на українських землях із часів Серед-
ньовіччя та нові права та форми їх реалізації, що були 
передбачені законодавством Російської Імперії. Одеса 
стала своєрідним полігоном для випробування форм 
самоврядування, правовим експериментом з розши-
рення міських прав задля створення простору свободи 
та принаймні місцевої демократії, що мало призвести 
до економічного процвітання міста. 

Досвід міського самоврядування в Одесі зберігає ве-
личезну актуальність для теперішнього часу, адже він 
демонструє шлях до досягнення успіхів у розвитку мі-
ста та торгівлі через розширення повноважень міського 
самоврядування, що має позитивний ефект не тільки 
для самого міста, але й для цілої держави. Відповідно, 
досвід міського самоврядування в Одесі вимагає пиль-
ної уваги сучасного дослідника права.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Розвитку 
місцевого самоврядування в Одесі наприкінці XVIII – по-
чатку XIX століття присвячено чимало наукових робіт, 
що розглядають указану проблематику з історичної, по-
літичної, економічної та юридичної точок зору. Слід 
особливо зупинитися на роботах С.М. Стременовського 
з правових аспектів місцевого самоврядування в Оде-
сі в середині ХІХ століття, К.А. Тиганія, який розглянув 
формування міського самоврядування в Російській Імперії 
на прикладі Одеси, Т.Г. Гончарука, роботи якого присвя-
чені порто-франко як особливій формі міської вольності 
в Російській Імперії, М.Ш. Кашкаєва, який розглянув осо-
бливості взаємодії місцевих органів державної влади та 
органів міського самоврядування в Одесі в другій поло-
вині ХІХ століття, О.В. Черемісіна, чиї роботи присвячені 
особливостям місцевого самоврядування на Півдні Укра-
їни у XVIII – XIX століттях та інших дослідників. Указана 
проблематика зберігає свою актуальність через її значу-
щість для розвитку місцевого самоврядування, виявлення 
нових архівних джерел та через загальні зміни в баченні 
минулого в українському суспільстві, що зумовлює необ-
хідність нових підходів до дослідження історичних форм 
правового буття українського народу. 
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Метою статті є висвітлення засад становлення ін-
ституту міського самоврядування в Одесі в період його 
зародження наприкінці XVIII – початку XIX століття та 
виявлення взаємодії європейських впливів та власного 
законодавства Російської Імперії у формуванні правово-
го регулювання такого міського самоврядування.

Виклад основного матеріалу. У другій половині 
XVIII століття землі Російської Імперії суттєво розши-
рилися. Найбільш цінним надбанням стали території 
Північного Причорномор’я, відібрані в Туреччини за ре-
зультатами низки російсько-турецьких війн та позбав-
лені загрози татарських наїздів унаслідок остаточного 
знищення Кримського ханства як суверенної держави 
в 1783 році. На приєднаних землях розгорнулося широ-
ке міське будівництво. У 1778 році засновується Херсон, 
в 1783 – Севастополь, в 1789 – Миколаїв. У 1794 році 
виходить відомий наказ про побудову в турецько-татар-
ському містечку Хаджибеї порту, який вважається по-
чатком нового міста – Одеси.

Слід відзначити специфіку цього регіону та його 
населення, що відрізнялося значною національною 
строкатістю. Як відзначає О.В. Черемісін, швидкий та 
модерний розвиток регіону «відбувся завдяки успішній 
діяльності європейців, українців та росіян. Хоч не всі 
вони керувалися ідеями спільного блага, але резуль-
тати виявилися приголомшливими – був побудований 
новий український регіон, який швидко модернізував-
ся, зі значним аграрним, торговельним, промисловим 
та інтелектуальним потенціалом» [4, c. 46]. До цього 
слід додати, що «європейці» не становили єдиного ет-
носу, а були представлені вихідцями з різноманітних 
європейських країн та регіонів – Франції, Італії, Німеч-
чини, Сербії, Греції та інших. Усі ці національності були 
носіями власних правових традицій, зокрема традицій 
місцевого самоврядування.

Новий порт у Хаджибеї було закладено 22 серпня 
1794 року; одночасно почалося будівництво житлових 
та господарських споруд. Хоча місто спочатку підпо-
рядковувалося катеринославському, вознесенському 
та таврійському генерал-губернатору та перебувало під 
безпосереднім управлінням Х. де Рибаса, в ньому прак-
тично одночасно із заснуванням почалося формування 
органів місцевого самоврядування [7, c. 34]. 

Слід відзначити, що в перші роки в складі Російської 
Імперії переважну більшість мешканців Хаджибею ста-
новили військові, моряки та козаки, що підпорядковува-
лися військовому командуванню, а отже, призначення 
адмірала для керування ділами молодого міста вигля-
дало цілком виправданим, тим більше, що планувалося 
будівництво військової гавані, яка мала би стати базою 
для подальшої боротьби з Туреччиною та затвердження 
російської військової могутності на Чорному морі. Проте 
від перших років очевидним став і чималий торгівельний 
потенціал міста, в якому поряд із військовими, робітника-
ми та селянами з’явилися перші купці. Це зумовило по-
требу в упорядкуванні управління цивільними справами. 

У 1795 році Хаджибей отримав нову назву – Оде-
са, і в перейменованому місті було засновано перший 
магістрат, завданням якого стало врегулювання справ 
місцевих мешканців, що не знаходилися на військовій 
службі [6, c. 56]. Створення магістрату стало важли-
вою віхою в перетворенні Одеси з другорядного порту 
на найбільший торговельний центр Причорномор’я та 
одне з найбільш важливих міст Російської Імперії. 

У виборах магістрату, що відбулися 14 січня 
1796 року, – фактично перших виборах органів міського 
самоврядування в місті, взяли участь 150 осіб, які мали 
право голосу та дали присягу. Серед двадцяти канди-
датів, що були висунуті на різноманітні посади, були 
обрані бургомістри, ратмани, словесні судді, староста 
та перший міський голова – А.Ф. Железцов. Обрані кан-
дидати були затверджені на посадах Вознесенським 
намісницьким правлінням. Склалася перша структура 
магістрату. На чолі нього стояв міський голова, якому 
підпорядковувалися бурмістри, ратмани та староста, і 
в межах якого функціонували Сирітський та Словесні 
суди [7, c. 36]. 

Вже перерахування посад та структура магістра-
ту вочевидь вказують на західноєвропейський вплив 
на перший орган міського самоврядування в Одесі. 
Очевидними також є паралелі з виборними органами 
в містах, які користувалися магдебурзьким правом 
(такими, як Київ). Це не дивно, враховуючи те, що 
одеський магістрат утворювався за зразком магістрату 
1792 р. м. Григоріополя, що був заснований за ініціа-
тивою місцевих купців, які спиралися на наявні захід-
ноєвропейські традиції самоврядування, що забезпечу-
вали максимальну свободу підприємництва та торгівлі. 
Водночас слід відзначити, що новостворений орган 
міського самоврядування опинився вбудованим у влад-
ну вертикаль Російської Імперії, адже обрані посадові 
особи магістрату підлягали затвердженню місцевими 
адміністративними органами, які підпорядковувалися 
уряду в Санкт-Петербурзі. 

Заснування магістрату посприяло розвитку Оде-
си як центру комерції. Попре несприятливі умови, що 
склалися для міста після смерті Катерини ІІ та сходжен-
ня на трон Павла І, до Одеси прибували нові мешкан-
ці, в тому числі чимало іноземців, які займалися ре-
місництвом та торгівлею. Перший перепис населення 
Одеси, проведений у 1795 році, зафіксував серед понад  
2 300 мешканців 146 купців. Якщо подивитися на склад 
населення з національної точки зору, то більше ніж пів-
тори тисячі мешканців становили українці та росіяни 
(для цілей перепису вони не розрізнялися), 240 євреїв, 
224 грека, 60 болгар [6, c. 76].

Саме заснування магістрату та збільшення насе-
лення міста, однак, ще не означали автоматично його 
процвітання. Перші роки його розбудови характеризу-
валися безладдям та несприятливими умовами як ад-
міністративного, так і природного (епідемії) характеру. 
Поява купців також не означала негайного виникнен-
ня міжнародної торгівлі. Зокрема, існувала потреба 
в подальшому впорядкуванні міського самоврядування. 
Так, іноземні купці виступили з ідеєю створення для них 
окремого магістрату «за зразком Ніжинського» [6, c. 65].  
Тут не можна не помітити впливу грецьких купців, які 
походили переважно не із самої Греції, а були нащад-
ками грецьких переселенців до Речі Посполитої, багато 
з яких осіло в Ніжині. Сам же Ніжин користувався маг-
дебурзьким правом 1625 року [3, c. 53].

Слід зазначити, що генерал-губернатор виступив 
проти даної ініціативи, оскільки, на його думку, іс-
нування двох паралельних магістратів ускладнило б 
управління містом. Попре це Іноземний магістрат був 
затверджений Павлом І у 1797 році, причому за зразок 
був взятий не магістрат Ніжина, а магістрати Риги та 
Ревеля [7, c. 36]. Ці міста мали чи не найдавнішу тра-
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дицію міського самоврядування в Російській Імперії. 
Так, Рига користувалася однією з форм магдебурзького 
права, так званим торговим правом Вісбі з 1211 року. 
До нього входило право переглядати загальнодержавні 
закони та вносити до них зміни у відповідності до по-
треб міста. Таким чином, Рига користувалася значною 
правовою автономією, яку вона зберегла під час пере-
бування послідовно у складі Лівонії, Швеції та Росій-
ської Імперії. 

Ревель (сучасний Таллінн) отримав право місько-
го самоврядування в 1248 році від датського короля. 
Його право було змодельоване за правом Любеку – ще 
однієї варіації магдебурзького права, пристосованого 
для комерційних потреб ганзейського міста. Важливо 
підкреслити, що в цих містах відбувалася не просто ре-
цепція наявних правових норм з інших міст, вони актив-
но включалися до правової системи, що утворювалася 
цими містами. Це відбувалось через визнання Ревелем 
любекського магістрату вищою апеляційною інстан-
цією. Таким чином, з одного боку забезпечувалася єд-
ність любекського права та правозастосування, а з ін-
шого – імплементація до права Ревеля всіх подальших 
змін та доповнень, внесених Любеком до свого права. 
Так, Ревелем у XVII столітті було запозичено любек-
ський вексельний статут та морський статут [2, c. 71]. 

Як можна побачити, Одеса запозичувала європейську 
традицію місцевого самоврядування різними шляхами, 
перебираючи вже існуючі й перевірені часом моделі 
та пристосовуючи їх до власних потреб. Через переза-
твердження існуючих систем міського самоврядування 
для нового міста актами державної влади Росії відбува-
лося їх підтвердження й оновлення. Тут слід згадати кон-
цепцію, висунуту Т.Д. Гошко, яка присвоїла такій рецепції 
права від одного міста іншому назву локації. Відповідно 
до її концепції, правова локація відбувається шляхом 
надання місту прав і привілеїв вищою, відносно міста, 
владою, якою може бути монарх чи власник міста. Надан-
ня прав цілому місту може супроводжуватися виданням 
прав та привілеїв окремим мешканцям і групам мешкан-
ців, таким як представники місцевого самоврядування й 
церкви, торговці, міщани тощо [1, c. 104–105]. 

Для Одеси правова локація магдебурзького права 
відбулася через укази Павла І Про створення Інозем-
ного магістрату за зразком та на правах іноземних ма-
гістратів Риги та Ревеля від 20 травня 1797 року, Про 
скасування Особливого для російських купців магістра-
ту від 26 січня 1798 року та Про права Одеського магі-
страту від 21 травня 1799 року [7, c. 37]. Надання місту 
магдебурзького права означало, що місто отримувало 
власні суди, систему самоврядування, а значна частина 
податків залишалася в місті, а не поступала до загаль-
ноімперського бюджету для подальшого розподілу. 

Одеська магістратська колегія (Іноземний магістрат) 
почала діяти в Одесі на підставі магдебурзького права 
23 вересня 1797 року та складалася із семи департа-
ментів: 1) Міського сирітського суду; 2) Міського ниж-
нього суду; 3) Комерційного міського суду; 4) Станового 
суду; 5) Комісії російської торгівлі; 6) Загального місь-
кого врядування та міської канцелярії; 7) Казначейства. 
Оскільки магістрат був змодельований за відповідними 
органами Риги та Ревеля, він підпорядковувався тому ж 
самому органу – Юстиц-колегії Ліфляндських, Естлянд-
ських та Фінляндських справ [5]. Така лінія підпорядку-
вання немов би виводила Одесу із загального правового 

поля Російської Імперії та вказувала на її місце як не-
російського міста, подібного до балтийських міст, які 
здавна користувалися особливими правами й змогли 
утвердити їх, перебуваючи в складі різних імперій.

Як можна побачити зі структури Іноземного магі-
страту, основним його призначенням було розв’язання 
цивільних і комерційних спорів та підтримка торгівлі. 
Питаннями управління власне міськими справами за-
ймався лише один департамент із семи, тоді як два 
були зосереджені на питаннях торгівлі, а судовими 
справами відали чотири. 

Для міста з населенням близько чотирьох тисяч 
осіб, яким була Одеса в момент створення Іноземного 
магістрату, паралельне існування одразу двох органів 
міського самоврядування (Російського та Іноземно-
го магістрату) виявилося надмірним. Діяльність обох 
магістратів була неузгодженою, а їхні повноваження 
не були чітко розділені, що викликало непорозуміння. 
Врешті, за клопотанням Іноземного магістрату, Росій-
ський магістрат було розпущено 13 лютого 1798 року 
[7, c. 37]. Протягом нетривалого періоду Іноземний 
магістрат лишався єдиним органом міського самовря-
дування, хоча його повноваження поширювалися лише 
на іноземних купців. Проте цей період виявився доволі 
плідним. Зокрема, Іноземний магістрат встиг закріпити 
права, надані іноземцям, скасувати винну монополію, 
створити Позиковий банк. Також Магістрат відіграв по-
мітну роль у будівництві порту, зокрема в будівництві 
карантину. Проте, попри його плідну діяльність, існу-
вання органу місцевого самоврядування лише для іно-
земців не могло бути прийнятним для влади Російської 
Імперії. У 1801 році було прийнято рішення про утво-
рення нового органу місцевого самоуправління – Одесь-
кого магістрату. 16 травня 1801 року було проведено 
перші вибори до нього [7, c. 37]. Одночасно Іноземний 
магістрат було розпущено. Відтепер усіма міськими 
справами, як щодо українців та росіян, так і щодо іно-
родців, відав єдиний орган міського самоврядування, 
що проіснував до 1866 року. 

Перший досвід міського самоврядування Одеси про-
демонстрував його величезний потенціал для розвитку 
міста. Можна стверджувати, що цей досвід послугував 
вагомим аргументом для надання Одесі права пор-
то-франко в 1817 році, яким було відкрито епоху, відо-
му як золотий вік Одеси. 

Висновки. Короткий період з 1795 по 1801 рік ві-
діграв важливу роль у становленні міського самовря-
дування Одеси. Цей досвід можна назвати унікальним 
для міст Російської Імперії. Новозасноване місто от-
римало права самоврядування, подібні до тих, якими 
деякі інші міста традиційно користувалися із часів се-
редньовіччя. Досвід Одеси можна вважати експеримен-
тальним, і цей експеримент виявився вдалим, адже він 
суттєво прискорив розвиток торгівлі в місті та привабив 
до нього економічно активне населення. І хоча експе-
римент було швидко згорнуто, і Одеса була повернута 
до звичайних форм міського управління в царській Ро-
сії, цей досвід відіграв значну позитивну роль у подаль-
шому розвитку міських свобод, якими Одеса користува-
лася протягом ХІХ століття. 
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МІЖНАРОДНО-ПРАВОВЕ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ДЕРЖАВ 
ЩОДО НЕВИДАЧІ СТОСОВНО ШУКАЧІВ ПРИТУЛКУ

Сорока І. О.

Стаття присвячена міжнародно-правовому зобов’я-
занню держав щодо невидачі стосовно шукачів притулку. 
Обов’язок невидачі осіб, що отримали статус біженця, 
державі, в якій вони можуть бути піддані переслідуванням, 
твердо усталився в міжнародному праві. Однак відповідний 
обов’язок щодо шукачів притулку навряд чи можна назвати 
встановленою міжнародно-правовою нормою. Йдеться про 
визнання цього правила лише в регіоні Європи та в деяких 
інших розвинутих державах. Формування цієї норми як уні-
версальної є справою майбутнього.

Ключові слова: біженці, шукачі притулку, право при-
тулку, обов’язок невидачі, міжнародний звичай.

Статья посвящена международно-правовому обяза-
тельству государств относительно невыдачи по отноше-
нию к лицам, ищущим убежище. Обязанность государств 
по невыдаче лиц, получивших статус беженца, государ-
ству, в котором они могут подвергнуться преследова-
ниям, твёрдо устоялся в международном праве. Однако 
соответствующее обязательство относительно искате-
лей убежища вряд ли можно назвать устоявшейся меж-
дународно-правовой нормой. Речь идёт о признании этого 
правила только в регионе Европы и в некоторых других 
развитых государствах. Формирование такой нормы как 
универсальной остаётся делом будущего.

Ключевые слова: беженцы, искатели убежища, право 
убежища, обязанность невыдачи, международный обычай. 

The article deals with the problem of non-refoulement of asy-
lum-seekers. While it is a well-established rule of international law 
that refugees may not be refouled (deported) to a state, where 
they may be persecuted or where their fundamental rights may be 
at risk, there is in fact no corresponding rule in relation to the asy-
lum-seekers, who have not yet been granted refugee status. The 
1951 Refugee convention does not even contain a strict rule obligat-
ing states to consider the applications for asylum. Under legislation 
of most states, when a person is already present at the State’s ter-
ritory, an application for asylum must be at the very least consid-
ered. However, there is a large group of persons who are factually 
unable to lodge an asylum application, as they are not yet on the 
territory of the state where they would like to apply and they are 
effectively prevented from entering the state territory by border 
guards or similar state bodies. In Europe, this problem has been 
resolved in the practice of the European Court of Human Rights, 
which in a series of judgments (including against Ukraine) concluded 
that failure of a state to grant a refugee status to asylum-seekers 
at its border amounts to violation of the non-refoulement principle 
and fundamental rights under the European Convention. However, 
this does not stand true for most states, including the USA and the 
majority of the developing states. This is partially due to the ina-
bility of most states to secure the rights and integration of refu-
gees to their societies. The absence of a universal state practice 
demonstrates that the non-refoulement principle in relation to asy-
lum-seekers has not yet acquired a customary character. Moreover, 
there is hardly any evidence of the relevant opinio juris. Therefore, 
if this principle has a chance to be expanded on asylum-seekers, this 
remains a matter for the future. 

Key words: refugees, asylum-seekers, law of asylum, non-re-
foulement principle, international custom. 

Постановка проблеми. Однією з проблем сучасного 
права притулку є очевидна розбіжність між існуванням 
права на притулок та відсутністю відповідного обов’яз-
ку держав надавати притулок. Чинні міжнародні доку-
менти не містять вказівок ані на право осіб отримувати 
притулок, ані на відповідний обов’язок держав. Відсут-
ність такого створює ризик для шукачів притулку бути 
примусово повернутими до країн, де їм загрожують пе-
реслідування та серйозні порушення їхніх прав. Однак 
не можна говорити про повну незахищеність шукачів 
притулку. У міжнародному праві, а особливо в міжна-
родній судовій практиці, поступово формується ідея 
про зобов’язання держав докладати зусиль з неповер-
нення шукачів притулку до держав, де їм загрожує 
небезпека.

Аналіз останніх досліджень та публікацій вказує 
на недостатню розробку зазначеної проблематики. У 
зарубіжній літературі можна виділити декілька розві-
док цього питання, зокрема роботи Е. Лаутерпахта та 
Д. Бетелема. У вітчизняній літературі питання невидачі 
шукачів притулку торкнувся в своєму дисертаційному 
дослідженні, присвяченому біженцям,  І. Ковалишин. 
Деякі аспекти права невидачі висвітлив у своїх статтях 
О. Котляр. Інститут права притулку розглядали В. Коло-
дяжна та М. Трофимчук, які, проте, обмежилися лише 
констатуванням факту існування принципу невида-
чі як елемента права притулку. Проте наразі відсутнє 
не тільки комплексне, але й скільки-небудь спеціальне 
дослідження, присвячене принципу невидачі осіб, що 
шукають притулку.

Метою статті є висвітлення особливостей 
застосування принципу невидачі щодо осіб, які шука-
ють притулку. На конкретних прикладах буде проде-
монстровано формування цього інституту та його посту-
пове визнання спільнотою держав. 

Виклад основного матеріалу. Загальна деклара-
ція прав людини 1948 року, як відомо, встановлює, що 
кожна особа має право шукати та отримувати в інших 
країнах притулок від переслідування [1]. Однак йдеться 
про право шукати притулок, а не про право отримувати 
притулок та відповідний обов’язок держав. Зокрема, 
право на отримання притулку не згадується в Конвенції 
про біженців 1951 року [2]. Держави проявили очевид-
не небажання надавати праву отримати притулок юри-
дичний зміст. Держави мають право, але не обов’язок 
приймати шукачів притулку на своїй території, що ви-
пливає з їхніх суверенних прав. 

Не можна сказати, що не здійснювалися спроби 
включити право отримувати притулок та обов’язок дер-
жав надавати притулок до корпусу норм міжнародного 
права. Так, після прийняття Конвенції про територіаль-
ний притулок 1967 року Фонд Карнегі створив робочу 
групу, що запропонувала проект конвенції про тери-
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торіальний притулок. Щодо цього проекту в Женеві 
в 1967 році було проведено конференцію, проте згоди 
досягнуто не було. Єдиним спільно визнаним положен-
ням стала ідея про те, що держави мають докладати 
зусиль для надання притулку. Після цього не було по-
мітних подальших спроб розробити право територіаль-
ного притулку [8]. 

Водночас у міжнародному праві все ж можна виділи-
ти певний набір безумовно визнаних обов’язків держав 
стосовно шукачів притулку. Головним з них є принцип 
невидачі, визначений статтею 33 Конвенції про статус 
біженців, відповідно до якої «Договірні держави не бу-
дуть жодним чином висилати або повертати біженців 
до кордонів країни, де їхньому життю чи свободі за-
грожуватиме небезпека через їхню расу, релігію, гро-
мадянство, належність до певної соціальної групи або 
політичні переконання». Цей принцип наразі вважаєть-
ся частиною звичаєвого міжнародного права [7, p. 149]. 

Слід відзначити, що цей принцип трактується широ-
ко та стосується не тільки біженців у вузькому розумін-
ні Конвенції 1951 року. Зокрема, держави поширюють 
цей принцип на всіх осіб, яким загрожують серйозні 
порушення прав людини в країні походження. Зокрема, 
Закон України «Про біженців та осіб, які потребують 
додаткового або тимчасового захисту» встановлює, що 
біженцем може вважатися лише особа, яка підпадає 
під визначення біженця за Конвенцією. Водночас ним 
встановлюється особливий статус «осіб, які потребують 
додаткового захисту». Додатковим захистом є форма 
захисту, що надається в Україні на індивідуальній основі 
іноземцям та особам без громадянства, які прибули 
в Україну або перебувають в Україні і не можуть або 
не бажають повернутися в країну громадянської належ-
ності або країну попереднього постійного проживання 
внаслідок загрози їхньому життю, безпеці чи свободі 
в країні походження через побоювання застосування 
до них смертної кари або виконання вироку про смерт-
ну кару чи тортур, нелюдського або такого, що прини-
жує гідність, поводження чи покарання або загально-
поширеного насильства в ситуаціях міжнародного або 
внутрішнього збройного конфлікту чи систематичного 
порушення прав людини і не може чи не бажає повер-
нутися до такої країни внаслідок зазначених побоювань 
[3]. Таким чином, Україна фактично поширює захист, 
що надається біженцям, на більш широке коло осіб. 
Подібні положення містяться в праві багатьох держав, 
адже принцип невидачі стосується не тільки біженців, 
але й будь-яких осіб, чиїм фундаментальним правам 
загрожує небезпека. 

Принцип невидачі викликає неабияку дискусію 
як у літературі, так і в практиці. Очевидним є те, що 
принцип застосовується до всіх біженців, що перебу-
вають на території держави. Під питанням залишається 
те, чи застосовується він до біженців, що прибувають 
до кордону та просять про допуск на державну тери-
торію. З одного боку, держави мають право визначати, 
кого вони бажають допустити на свою територію. З ін-
шого боку, сформувалося загальне розуміння того, що 
держави не є необмеженими в цьому своєму виборі та 
відмова в дозволі перетнути кордон може дорівнювати 
видачі [7, p. 113]. Зокрема, ця проблема неодноразово 
розглядалася Європейським судом з прав людини. Так, 
у справі Хірсі Джамаа та інші проти Італії Суд дійшов 
висновку, що навіть у випадках, коли шукачі притул-

ку були перехоплені в морі та не дісталися державного 
кордону, їхня висилка до країни походження може ста-
новити порушення принципу невидачі, а також статей 
Європейської конвенції з прав людини [5]. У справі Кебе 
та інші проти України Суд дійшов висновку, що відмо-
ва шукачам притулку у доступі на державну територію 
на кордоні, навіть попри незаконний спосіб прибуття їх 
до кордону та відсутність у них документів, становить 
порушення принципу невидачі та створює загрозу пору-
шення статті 3 (заборона катувань, жорстокого, нелюд-
ського або такого, що принижує гідність, поводження) 
Конвенції [6]. Позиція Європейського Суду, а отже і 
Ради Європи і всіх європейських країн, з цього питання 
є єдиною і забороняє висилку іноземців навіть у випад-
ках, коли вони ще не перетнули державного кордону, 
до країн, де їм може загрожувати порушення їхніх фун-
даментальних прав. 

Слід відзначити, що ця позиція є визначною, од-
нак не універсально визнаною. Можна згадати справу 
Верховного суду США Sale Acting Commissioner, INS v. 
Haitian Centers Council, в якій Суд дійшов висновку, що 
за правом США принцип невидачі застосовується лише 
до біженців, що вже перебувають на державній тери-
торії [9]. 

Звичайно можна стверджувати, що відмова у дозво-
лі перетнути кордон не обов’язково веде до повернен-
ня до держави, де шукач притулку може бути підданий 
переслідуванням, а отже, не завжди означає порушен-
ня принципу невидачі. Проблемним у цьому аргументі 
є те, що він вимагає в кожному випадку дослідження 
того, чи призведе відмова на кордоні до автоматичного 
повернення до країни, де особі загрожує переслідуван-
ня. У випадках, коли шукач притулку перебуває на кор-
доні між своєю країною та сусідньою країною, відмо-
ва у перетинанні кордону очевидно дорівнює видачі. 
Однак є чимало інших ситуацій, в яких відмова не так 
очевидно дорівнює видачі. Фундаментальна різниця 
полягає у можливості для кожної країни заявляти, що 
відмова на кордоні є правомірною з точки зору міжна-
родного права. Це може призвести до відмови шукачу 
притулку у всіх державах. Такий феномен у літературі 
отримав назву «біженця на орбіті» [8]. 

У практиці держав визнаються певні зв’язки між 
принципом невидачі та прийняттям шукача притулку 
на своїй території. Низка держав (зокрема, і Україна) 
можуть надавати шукачам притулку тимчасовий доступ 
на свою територію з метою подання звернення про ста-
тус біженця. Подання шукачем притулку такого звер-
нення зазвичай викликає обов’язок держави розгля-
нути це звернення. У випадках, коли шукач притулку 
визнається біженцем, держави, як правило, надають 
йому постійний притулок та право проживання на сво-
їй території. Під питанням залишається те, чи здатна 
відповідна практика держав говорити про виникнення 
міжнародного звичаю, який би опосередковував відпо-
відне зобов’язання. 

Дослідження такої практики держав веде 
до висновку про її неузгодженість, що, своєю чергою, 
вказує на неможливість виникнення на її підставі між-
народного звичаю. Так, уже з середини 1990-х років усе 
більше держав намагалися передати обов’язок розгля-
ду звернень за статусом біженця безпечним третім дер-
жавам, тобто державам, на території яких біженець пе-
ребував до того, як звернувся за відповідним статусом. 
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Наприклад, у вже процитованій вище справі Кебе та 
інші проти України українські органи влади стверджу-
вали, що заявники на момент подачі звернення про ста-
тус біженця в Україні перебували на судні під прапором 
Мальти, а отже, під юрисдикцією Мальти, і саме Мальта 
мала б розглянути їхнє звернення за статусом біжен-
ця. У широкому сенсі така позиція держав вказує на те, 
що вони не відчувають обов’язку розглядати звернен-
ня за статусом біженця. Крім того, низка держав все 
більше неохоче розглядали звернення за притулком і 
статусом біженця. Це проявилося, зокрема, в наданні 
потенційним біженцям лише тимчасового захисту. Так, 
Австралія ввела в своє законодавство й практику понят-
тя тимчасових захисних віз, які видаються біженцям, 
що прибули до країни у недозволений спосіб [8]. 

Отже, концепція безпечної третьої країни не по-
рушує букви Конвенції 1951 року, адже не передба-
чає видачі шукача притулку державі, в якій він може 
постраждати від переслідувань. Тим не менш регу-
лярне застосування цієї концепції може призвести 
до ланцюгу повернень, які можуть завершитися вида-
чею шукача притулку до країни походження. Міжнарод-
не право не передбачає гарантій для шукачів притулку 
щодо отримання доступу до процедур захисту у без-
печній країні. Крім того, практика визначення безпеч-
них третіх країн фактично призводить до безвідпові-
дальності держав у питаннях надання притулку. Коли 
йдеться про розгляд заяв про надання притулку чи 
статусу біженця вкрай важко визначити правову підста-
ву для обов’язку розглядати такі звернення органами 
держави, де подане відповідне звернення. Звичайно, 
можна говорити про обов’язок держав бути добросовіс-
ними в розгляді звернень про отримання статусу біжен-
ця, а отже, розглядати такі звернення самостійно, а не 
перекладати відповідальність на треті держави. Проте 
такий обов’язок випливає скоріше з доброї волі дер-
жав, ніж із чітко встановленого міжнародно-правового 
зобов’язання.

Якщо розглядати проблему тривалості захисту, слід 
згадати, що положення Конвенції про статус біженців 
1951 року застосовуються лише протягом того періоду, 
доки існує добре обґрунтоване побоювання переслі-
дувань. З цього випливає, що одразу після зникнення 
підстав таких побоювань як об’єктивного фактора чи 
страху біженця перед переслідуванням як суб’єктивно-
го фактора припиняє своє існування і стан притулку і 
статус біженця, отже, держава стає вільною в своєму 
виборі міграційного статусу відповідної особи. Інши-
ми словами, після зникнення статусу біженця держава 
вільно визначає, чи дозволяти особі залишитися на сво-
їй території або видворити її. 

У випадках, коли особа перестає бути біженцем, 
держава перестає бути зв’язаною положеннями Кон-
венції про статус біженців. Таким чином, за своєю суттю 
обов’язок захищати біженців є тимчасовим, навіть, по-
пре те, що Конвенція не містить положень, які б прямо 
регулювали припинення статусу біженця [4]. На прак-
тиці більшість західних держав (за винятком Австралії) 
надають біженцям постійний притулок [8]. Частково це 
пояснюється тим, що з огляду на велику кількість осіб, 
що користуються в західних країнах правом притулку, 
в цих країн немає технічної можливості регулярно пе-
ревіряти статус та ситуацію кожної окремої особи через 
брак коштів та інституційних можливостей. Однак прак-

тика лише західних держав, яким би не було її джерело, 
нездатна створити міжнародно-правового зобов’язання 
універсального характеру. Зокрема, чимало країн в ін-
ших регіонах світу мають протилежну практику постій-
ної відмови особам, що шукають притулку, у статусі бі-
женців та висилки таких осіб. Це можна також пояснити 
браком коштів та інституційних спроможностей, але 
іншого характеру. Країни, що розвиваються, нездатні 
забезпечити всі потреби біженців і, що найголовніше, 
їхню інтеграцію до власних суспільств. Слід констатува-
ти також, що практика західних держав не супроводжу-
ється відповідним opinio juris. Практично неможливо 
виділити свідчення про існування цього психологічного 
елемента міжнародного звичаю та довести, що західні 
країни відчувають обов’язок за звичаєвим міжнародним 
правом надавати шукачам притулку право на постійний 
статус біженців. 

Висновки. Визначення обов’язків держав 
стосовно шукачів притулку за міжнародним правом є 
нелегкою справою. Це повною мірою стосується між-
народно-правового обов’язку держав не повертати 
шукачів притулку до країн, де їм загрожує переслі-
дування та порушення їхніх фундаментальних прав. 
Існування загального обов’язку з неповернення осіб, 
яким надано статус біженця, є загальновизнаним. 
Однак такий обов’язок не простежується щодо осіб, 
які ще не отримали такого статусу. Можна говорити 
про формування відповідного інституту в праві Ради 
Європи через рішення Європейського суду з прав лю-
дини, однак висновки одного регіонального міжнарод-
ного суду ще не свідчать про існування універсальної 
норми міжнародного права. Неочевидним лишається 
навіть існування обов’язку держав розглядати звернен-
ня за статусом біженця, що були подані державі. У тих 
же випадках, коли статус біженця все ж було надано, 
не існує обов’язку надавати його на постійній основі. 
Обнадійливим виглядає лише те, що після прийняття 
Конвенції держави в своїй практиці почали виходити 
за вимоги букви Конвенції про статус біженців 1951 року 
та діяти згідно з її духом. Це справедливо для більшості 
західних та деяких держав інших регіонів світу. Водно-
час держави, що розвиваються, навпаки, як правило, 
намагаються обмежити застосування Конвенції на своїй 
території. Частково це пояснюється економічною ситуа-
цією західних країн, які здатні розглянути всі звернення 
за статусом біженця на своїй території та мають мож-
ливість прийняти всіх осіб, що звертаються за статусом 
біженця на своїй території, та забезпечити їх інтегра-
цію до суспільства, тоді як країни, що розвиваються, 
не мають такої змоги. Проте якими б не були причини, 
наразі слід констатувати відсутність єдиної практики 
держав та opinio juris щодо існування міжнародно-пра-
вової норми про обов’язок держав не повертати шука-
чів притулку до держав, де вони можуть бути піддані 
переслідуванням, а їхні фундаментальні права можуть 
бути порушені. 
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ЗАКОНОДАВЧА ТЕХНІКА ТА ЮРИДИЧНА ТЕРМІНОЛОГІЯ АКТА 
АУГСБУРЗЬКОГО РАЙХСТАГУ 1555 РОКУ: ДОСВІД ПОПЕРЕДНІХ 

ІМПЕРСЬКИХ АКТІВ ТА НОВІ ДОСЯГНЕННЯ

Цвєткова Ю. В.

Стаття аналізує особливості суб’єктів, об’єктів та 
змісту правових норм акта Аугсбурзького райхстагу 1555 
р. у контексті використання законодавчої техніки та юри-
дичних моделей попередніх загальноімперських актів, що 
регулювали свободу віросповідання у німецьких землях. Про-
понуються правове тлумачення конкретних статей дого-
вору та причини їх прийняття саме в тому формулюванні, 
якого вони набули в тексті цього акта.

Ключові слова: Аугсбурзький мирний договір 1555 р., 
свобода віросповідання, Священна Римська імперія, Декла-
рація Фердинанда, лютеранство.

Статья анализирует особенности субъектов, объек-
тов и содержания правовых норм акта Аугсбургского райх-
стага 1555 г. в контексте использования законодательной 
техники и юридических моделей предыдущих общеимпер-
ских актов, регулировавших свободу вероисповедания в 
немецких землях. Предлагается правовое толкование кон-
кретных статей договора и причин их принятия именно в 
той формулировке, которую они получили в тексте этого 
акта.

Ключевые слова: Аугсбургский мирный договор 1555 
г., свобода вероисповедания, Священная Римская империя, 
Декларация Фердинанда, лютеранство.

The article analyses subjects, objects and the content of the 
legal norms of the Peace Treaty of Augsburg 1555 in the context 
of using the legislative technique and legal models of the previ-
ous imperial freedom of faith acts. Legal interpretation of the 
texts of the Treaty articles and the causes of its definite formu-
lae is proposed. “The Augsburg whole-empire final decision” of 
1555 in the majority of composing legal-norms, legislative tech-
nique and legal terminology has been significantly influenced by 
the previous whole-empire freedom of faith acts of Reichstags 
and emperor authorities. 

The majorities of its legal norms final wording are the result 
of the period of competition and compromises between Catholic 
and Lutheran parties. But this act has not finished their struggle 
and has not given them equality of rights. The quintessence of 
this act’s legal achievements was the accent on peaceful deci-
sions of the Empire’s confessional problems, the specific inter-
pretation of the Freedom of Faith phenomena, narrow range 
of its subjects and final legitimizing of the Lutheranism as “a 
religion”. 

Despite of the declaration of equity of both confessions, the 
profound interpretation of the contexts and the consequences of 
the text indicates the privileged status of the Catholicism, which 
has remained the state religion. Namely, these covert privileges 
have resulted in ousting not only the Calvinists, who were not 
the subjects of the act, but also the Lutherans, who had been 
protected by the act, from the great number of the Empire’s 
lands. The mentioned legal norms played significant role in fur-
ther federalization of the Empire and evading its split, but in 
the long run perspective they have laid grounds for confederali-
zation of the Holy Roman Empire, Thirty Years’ War and the final 
collapse of the Empire. Therefore, it would have been an exag-
geration to view this act upon as the final decision of the territo-

rial religious conflict in German lands and as the guarantor of the 
modern freedom of faith understanding (even for limited scope). 

Key words: Peace Treaty of Augsburg 1555, freedom of faith, 
Holy Roman Empire, Ferdinand’s Declaration, Lutheranism.

Постановка проблеми та її актуальність. Більшість 
джерел з дослідження розвитку правового регулювання 
протестантизму в Священній Римській імперії німецької 
нації (далі – СРІНН) зазначають Аугсбурзький релігійний 
мирний договір 1555 року як основоположний документ 
досягнення компромісу між різними релігійними парті-
ями: католицькою з імператором на чолі та протестант-
ською. Насправді ж цей договір став одним з низки 
рішень загальноімперських райхстагів 1521–1555 ро-
ків та значною мірою використовував досягнення та 
законотворчі конструкції попередніх актів. Баланс між 
свободою віросповідання як одним із найважливіших 
прав людини та інтересами держави, зразком якого 
може виступати Аугсбурзький акт 1555 р., є актуальним 
не тільки для минулих століть, але й для сьогодення, 
що підтверджено останніми подіями у релігійному жит-
ті України щодо набуття автокефалії її помісною цер-
квою. Негативний та позитивний досвід інших держав 
у правовому регулюванні відносин у полірелігійному 
суспільстві, дослідження законодавчих прийомів та ме-
тодів у контексті різноманітних історико-правових явищ 
має бути усвідомлений сучасними юристами.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Дослі-
дження Аугсбурзького миру в своїх працях торкалися 
такі дослідники, як: Ф. фон Бецольд, С. Каріков, Дж. 
Паркер, Т. Таценко, Дж. Уайлі та ін. Разом з тим біль-
шість з них аналізували історичні передумови та об-
ставини прийняття цього акта. Особливою ґрунтовні-
стю відрізняються статті С. Карікова, де аналізуються 
передумови, особливості та хід переговорів укладення 
договору, аналіз та склад учасників двох основних пар-
тій [1], та А. Дмитрієва з оцінкою міжнародно-право-
вого значення Аугсбурзького договору [2]. Однак щодо 
аналізу правотворчої техніки, легіслаційних запозичень 
з попередніх актів та особливостей правозастосовних 
конструкцій цього важливого джерела – пам’ятки сві-
тового права в сучасних дослідженнях спостерігаються 
певні лакуни.

Метою цієї статті є аналіз суб’єктів, об’єктів та змі-
сту правових норм Аугсбурзького мирного договору 
1555 р. у контексті використання законодавчої техніки 
та юридичних моделей попередніх загальноімперських 
актів, що регулювали свободу віросповідання у німець-
ких землях. 

Виклад основного матеріалу. Для повноцінно-
го аналізу Аугсбурзького акта 1555 р. слід зупинитися 
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на його оригінальній назві та її тлумаченні. Німецько-
мовний текст, затверджений на Аугсбурзькому райх-
стазі 1555 р., називається Augsburger Reichsabschied, 
що дослівно може бути перекладено як «Аугсбурзьке 
остаточне загальнодержавне рішення». Тобто, на від-
міну від прийнятої вітчизняної та англомовної назви 
«Аугсбурзький релігійний мирний договір», у німецько-
му варіанті чітко спостерігається, що як джерело-фор-
ма права це не нормативно-правовий договір, а класич-
ний нормативно-правовий акт. Це ж підтверджується й 
процедурою його прийняття – обговоренням та затвер-
дженням на імперському райхстазі, який є основним 
законодавчим органом СРІНН. Сприйняття Аугсбурзько-
го акта як договору штучно викривляє його повноцінне 
розуміння, адже тоді підсвідомо шукаються дві чітко 
визначені його антагоністичні сторони, які й мусять 
виступати суб’єктами та на які в повному обсязі поді-
ляються всі учасники. Суб’єктами акта були тільки дві 
релігійні групи: католики та протестанти лютерансько-
го (Аугсбурзького) віросповідання. Але вони не стано-
вили весь склад райхстагу. Поза регулюванням зали-
шилися утраквісти-гусити (які представляли більшість 
вірян у Чехії), кальвіністи (Анхальт, Хесен-Касель, На-
сау, Пфальц та ін. землі), цвінгліани (Шафгаузен, Стра-
сбург, Констанца, Меммінген), громади анабаптистів та 
інші, хоча всі вони в особах своїх представників бра-
ли участь у засіданні райхстагу в Аугсбурзі. Виняткова 
суб’єктність прямим текстом зазначається в п. 15, 16 
та 17 акта. П. 15 зазначає, що релігійний мир, недотор-
каність майна та володінь, можливість «…спокійно та 
мирно насолоджуватися їх релігією, вірою, викорис-
танням церков, порядків та церемоній <…> державним 
управлінням, честю та правами…» [3] гарантується 
сповідникам Аугсбурзького віровчення, тобто лютера-
нам поміркованого напряму. П. 16 надавав аналогічні 
права та гарантії сповідникам «старої релігії», тобто 
католикам. [3] Цікавою правовою особливістю акта є  
п. 17, в якому прямим текстом передбачається, що «… 
всі ті, хто не є послідовниками двох вищевказаних релі-
гій не включаються в цей мир…» [3]. Така суб’єктна ви-
нятковість не є новелою Аугсбурзького акта 1555 року, 
адже подібна норма була вже у Нюрнберзькому релігій-
ному мирі 1532 р. [4, с. 62] та договорі в Пассау 1552 р.  
[5, с. 172]. Разом з тим у попередніх актах, які визна-
чають релігійні питання СРІНН, починаючи від Шпайєр-
ського протесту та закінчуючи інтеримами Карла V, 
такої категоричності немає – із пільгового правового ре-
гулювання там виключаються максимум анабаптисти, 
погляди яких здавалися занадто радикальними навіть 
самим протестантам.

Відсутність представників інших протестантських 
конфесій серед суб’єктів Аугсбурзького акта є резуль-
татом трьох чинників. Першим був політичний чинник 
у вигляді тривалого процесу пошуку взаємних ком-
промісів імператора та лютеранських князів, зокрема 
готовністю останніх йти на поступки, неодноразовим 
запевнянням у намірах домовитися з імператором, збе-
регти цілісність імперії тощо. Така лояльність вищій 
владі та готовність до компромісу відрізняла винятко-
во лютеран, адже навіть сам М. Лютер неодноразово 
закликав своїх прихильників до порозуміння з імпера-
тором, діалогу з папою та Вселенським собором цер-
кви, запобігання військового чи агресивного шляхів 
вирішувати конфлікти там, де можна сісти за стіл пере-

говорів [6, с. 152]. Інші протестантські рухи такої помір-
кованості та готовності до компромісів не демонстру-
вали, отже, для імператора було логічним виділити та 
забезпечити привілеями саме лютеран, продемонстру-
вавши іншим позитивні перспективи лояльності до його 
влади. Другим можна назвати ідеологічний чинник: 
порівняно з іншими реформаторськими рухами люте-
рани Аугсбурзького віросповідання були самими помір-
кованими щодо державної релігії СРІНН – католицизму, 
а їхня релігійна доктрина, незважаючи на її базування 
на ідеях М. Лютера, пройшла обробку Ф. Меланхто-
на – відомого прихильника компромісу з католиками. 
Останній не тільки сформулював текст Аугсбурзького 
віросповідання максимально дипломатично, але й обі-
цяв представнику папи кардиналу Кампеджі умовити 
лютеранських князів формально підкоритися Ватика-
ну, якщо тільки той погодиться мовчазно закривати очі 
на деякі дрібниці церковного буття на німецьких землях 
[7, с. 116–118]. Третім чинником залишався військо-
во-політичний, адже саме представники лютеранських 
князівств становили основну бойову силу війни Шмаль-
кальденської Ліги та мали більшість голосів серед про-
тестантів на імперських райхстагах.

Отже, незважаючи на традиційне сприйняття цього 
документа як основної засади та моделі розв’язання 
релігійної дискусії у СРІНН, насправді ним була вре-
гульована тільки вузька сфера правовідносин свободи 
віросповідання.

Величезну роль з погляду законодавчої техніки та 
термінології відіграє застосування тут щодо лютеран-
ства термінів «релігія» та «віра», а не «єресь», «помил-
кові судження» та «омилення», як вони називаються 
в актах Вормського та Шпайєрського райхстагів. Таке 
формулювання виводило лютеранство з об’єктів кримі-
нального переслідування світським та канонічним пра-
вом та надавало йому додаткову легітимізацію. 

Значним досягненням для католицької партії в тек-
сті акта був п. 18, за яким передбачалося, що у разі 
переходу до лютеранства кліриків католицької церкви 
вони не зазнають особистісних репресій, але втрачають 
свою інвеституру, на яку згодом призначається новий 
католицький вірний [3]. Основним значенням цього 
пункту було припинення переходу до кола лютеран-
ської партії земель папського підпорядкування – релі-
гійних курфюрств, монастирів, інших церковних ленів. 
Завдяки цій нормі вдалося не допустити остаточного 
навернення до реформаційних рухів наприклад архіє-
пископств Кельна і Майнца – найвпливовіших курфюр-
стів, які брали участь у виборах імператора, на яких 
як на своїх ленників протягом століть перед Реформа-
цією спиралися папи для забезпечення свого впливу 
на зовнішню та внутрішню політику імперії. Напередо-
дні Аугсбурзького райхстагу 1555 р. Герман Кельнський 
та Альбрехт Майнцький неодноразово демонстрували 
свою прихильність протестантській партії, дозволяли 
лютеранські та навіть кальвіністські проповіді у своїх 
володіннях [8, с. 26]. Однак у перспективі втрати своїх 
бенефіцій, передбачених зазначеною нормою, не тіль-
ки самі виказали вірність папі, але й швидко та досить 
радикально провели рекатолизацію своїх володінь.

Сукупність цих норм яскраво демонструє нам, що 
насправді акт не передбачав паритетної рівності між 
католиками та лютеранами, не кажучи вже про інші 
протестантські гілки. 
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Величезною зворотною поступкою протестантам 
став п. 19, за яким конфісковані в попередні часи цер-
ковні землі та цінності залишалися новим власникам, 
а Імперська Судова Палата зобов’язувалася припинити 
будь-які провадження з їх реституції. Дискусію щодо 
правового статусу цього майна лютеранські князі вели 
починаючи з 1529 р., але імператор та католицька пар-
тія в рішеннях Шпайєрських райхстагів, Аугсбурзького 
райхстагу 1530 р., рецесу 1530 р. [9] виступали катего-
рично проти визнання status quo щодо церковної влас-
ності. Тільки в тексті інтериму 1548 р. спостерігалися 
певні поступки: імператор був готовий визнати секуля-
ризацію майна за тими князями, які визнають зверхність 
папи [10]. Імперська Судова Палата проводила прова-
дження по цих справах починаючи з 1530 р., а Карл V 
систематично використовував ці справи в переговорах з 
протестантськими князями як «батіг та пряник» та запо-
руку їхньої лояльності, то призупиняючи їх, то даючи 
їм хід. [7, с. 131]. Остаточна крапка в цьому питанні, 
поставлена текстом Аугсбурзького рішення 1555 р., 
мала не тільки продемонструвати добру волю імперато-
ра лютеранським князям, але й покращити економічну 
ситуацію у виснаженій після війн імперії, адже йшлося 
й про повернення до цивільного обігу величезної кіль-
кості нерухомості.

Одним із величезних досягнень Аугсбурзького акта, 
яке не було прямо прописано у попередніх норматив-
но-правових імперських актах, був п. 23, який прямо 
та категорично забороняв примусове навернення осіб 
обох конфесій до іншої релігії та покровительство чи 
захист тих, хто вчиняє такі дії [3]. За своїм змістом ця 
норма є ліберальною не тільки для XVI ст., але й від-
повідає сучасним вимогам та концепціям прав і свобод 
людини і громадянина. Саме ця норма, на нашу думку, 
є запорукою визнання Аугсбурзького рішення визнач-
ним джерелом в історії всесвітнього права та світового 
конституціоналізму.

На двоїстість оціночної характеристики заслуговує 
така норма, яка передбачає право вільної еміграції 
для осіб, що не підтримують релігію правителя своєї 
місцевості. З одного боку, її зміст відповідає основним 
правовим принципам: праву на свободу пересуван-
ня, дотримання та захист права приватної власності, 
яку вони можуть взяти з собою під час переїзду або 
розпорядитися на свій розсуд, принципу виконання 
зобов’язань, адже емігранти мають розрахуватися з 
правителем за всіма взятими на себе зобов’язання-
ми, завершити свої посадові чи васальні функції (за 
наявності таких). У цих аспектах зміст цієї норми є 
досягненням повноцінного розвитку права модерного 
періоду, свідченням належного рівня еволюції суспіль-
ства, особи як особистості, члена громади та громадя-
нина (підданого), готовності держави та її органів вирі-
шувати конфлікти цивілізованим (у сучасному розумінні 
цього поняття) шляхом. З іншого боку, саме ця норма 
повною мірою демонструє правову квінтесенцію Ауг-
сбурзького компромісу – «cujus regio, ejus religio» – чиє 
правління, того й релігія. Вона дає можливість повною 
мірою усвідомити принципову відмінність доктрини 
свободи вибору віросповідання СРІНН від сучасно-
го розуміння та філософського тлумачення. Адже тут 
свобода віросповідання полягала не в праві приватної 
особи обрати для себе релігію та здійснювати обраний 
культ, а в праві безперешкодно та не зазнаючи репре-

сій переїхати на територію, де обрана нею конфесія 
масово сповідується чи є державною. У попередніх ім-
перських актах щодо лютеранства більш популярною є 
норми про індивідуальний вибір релігії особою, як це 
зазначається, зокрема, в Шпайєрському протесті – ба-
зовому нормативно-правовому акті протестантської 
свободи віросповідання, де воно тлумачиться як право 
особи самій визначити релігійні оціночні категорії своєї 
поведінки, за які вона особисто та винятково буде від-
повідати перед богом.

Своєрідний виняток робився в п. 27 для вільних та 
імперських міст, де сповідувалися обидві конфесії: 
там мало залишатися status quo, обидві релігії практи-
куватися без обмежень, а мешканці підтримувати мир 
та спокій [3]. Саме на дотриманні миру, переговорно-
го та полюбовного способу вирішення всіх релігійних 
конфліктів на всіх землях імперії неодноразово наго-
лошується в тексті договору. Гарантом такого миру 
проголошується імператор, а будь-які проблеми та 
двозначності мають вирішуватися без тиску на пред-
ставників обох конфесій та в правовому полі імперсько-
го законодавства, із застосуванням державно-правових 
механізмів та системи державних органів імперського 
(федерального) та місцевого рівнів. Акцент на дотри-
манні миру в державі, прийнятий на Аугсбурзькому 
райхстазі 1555 р., відбився в додатку до назви Ауг-
сбурзького акта терміна «мирний» (peace – в англо-
мовній версії назви). Але цей термін не слід сприймати 
як визначник завершення бойових дій, адже і Шмаль-
кальденська війна, і «повстання князів» уже заверши-
лися, учасники райхстагу обговорювали не укладення 
мирного договору як такого, що завершує конфлікт, 
врешті-решт вже 3 роки як був укладений договір у Пас-
сау. Тут йшлося скоріше про майбутні зобов’язання 
у безконфліктному розв’язанні майбутніх майнових та 
особистих немайнових спорів, пов’язаних із свободою 
віросповідання на територіях різних суб’єктів імперії. 

Деякі дослідники вважають, що саме пункти про мож-
ливість існування двох релігійних громад та свободу ви-
бору релігії для імперських лицарів є особистим внеском 
короля Фердинанда “Declaratio Ferdinandei”, який пред-
ставляв на райхстазі свого брата імператора Карла V та 
був відомий своїми поміркованими поглядами щодо про-
тестантів. Для заспокоєння католицької партії і, можли-
во, в сподіванні рекатолизації імперських міст ці пункти 
не були оприлюднені протягом 20 років [11, с. 244–245],  
однак, зрештою, були проголошені під тиском обста-
вин. Інші ж тлумачать текст Декларації Фердинанда 
ширше, включаючи туди й право мешканців духовних 
католицьких князівств дотримуватися лютеранства, 
якщо вони сповідували його до 1555 р. [12, с. 192]. Вба-
чається, що на практиці реалізація як основних пунктів, 
так і додаткових Декларації Фердинанда принципово за-
лежала від обставин конкретної місцевості, особистості 
її правителя та економічної, військової та соціально-по-
літичної ситуації. Основним наголосом та вимогою імпе-
ратора в тексті та обставинах прийняття Аугсбурзького 
мирного договору 1555 року залишалася необхідність 
зберігати внутрішньодержавний, «земський» мир та 
обіцяні імператором санкції за його порушення. Еконо-
мічна та соціальна криза в багатьох німецьких землях 
першої половини XVI ст. була додатковим важелем та 
мала добре охолоджувати палких прихильників швид-
кого та радикального вирішення проблеми релігійної 



146
ПІВДЕННОУКРАЇНСЬКИЙ

ПРАВНИЧИЙ ЧАСОПИС146

Актуальні проблеми 
історико-правової науки

різнобарвності населення. У результаті проголошений 
Аугсбурзьким миром принцип внутрішньої територіаль-
но-релігійної одноманітності суб’єктів федерації СРІНН 
на практиці реалізовувався більше 30 років. Це ставило 
цей, безперечно, визначний в історії права та свободи ві-
росповідання нормативно-правовий акт в один ряд з чис-
ленними рішеннями щодо врегулювання лютеранського 
питання, прийнятими на райхстагах з 1521 по 1552 роки, 
які так і не набрали повної законної сили та беззастереж-
ного виконання.

Висновки. «Аугсбурзьке загальнодержавне остаточ-
не рішення» 1555 року в багатьох своїх нормативно-пра-
вових елементах, законодавчій техніці та юридичній 
термінології зазнав значного впливу попередніх загаль-
ноімперських актів райхстагів та імператора, що врегу-
льовували відносини свободи віросповідання протестан-
тів. Остаточне формулювання більшості його правових 
норм стало завершенням цілого періоду змагань та ком-
промісів між католицькою та лютеранською партіями, 
але не зрівняв їх у правах та не припинив їхню бороть-
бу. Квінтесенціями правових досягнень цього акта ста-
ли акценти на мирному вирішенні будь-яких конфесій-
них проблем в імперії, своєрідне тлумачення концепції 
свободи віросповідання, вузький суб’єктний склад його 
учасників, остаточна легітимізація лютеранства в пра-
вовому статусі «релігії». Незважаючи на задекларовану 
рівність обох конфесій, глибинне змістово-наслідкове 
тлумачення тексту акта все одне створює привілейова-
не становище католицизму, яке залишалося державною 
релігією. Саме ці завуальовані привілеї призвели до ви-
тіснення не тільки кальвінізму, а й захищеного тепер 
цим актом лютеранства зі значної кількості земель ім-
перії та проведення там рекатолизації. Зазначені норми 
відіграли значну роль у подальшій федералізації імперії 
та недопущенні її розколу, але в майбутньому заклали 
ґрунт для конфедералізації, 30-річної війни та розпаду 
імперії. Таким чином, сприйняття цього акта як оста-
точного мирного розв’язання територіально-релігійного 
конфлікту у німецьких землях та гаранта модерного ро-
зуміння свободи віросповідання між конфесіями навіть 
в обмеженому складі є перебільшенням. 
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