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ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВВІЗНОГО МИТА В УКРАЇНІ
Атаманчук Н. І.

Стаття присвячена аналізу ввізного мита в Україні. 
Автором розглянуто особливості правового регулювання 
ввізного мита в Україні, поняття ввізного мита, ознаки та 
функції. Узагальнено переваги та недоліки використання 
імпортного мита в Україні та запропоновано шляхи вдоско-
налення податкового та митного законодавства. Запропо-
новано авторське визначення поняття «ввізне мито».

Ключові слова: мито, ввізне мито, Митний кодекс 
України, Податковий кодекс України, Світова організація 
торгівлі, Європейський Союз.

Статья посвящена анализу ввозной пошлины в Укра-
ине. Автором рассмотрены особенности правового регу-
лирования ввозной пошлины в Украине, понятие ввозной 
пошлины, признаки и функции. Обобщены преимущества и 
недостатки использования импортной пошлины в Украине 
и предложены пути совершенствования налогового и тамо-
женного законодательства. Предложено авторское опреде-
ление понятия «ввозная пошлина».

Ключевые слова: пошлина, ввозная пошлина, Тамо-
женный кодекс Украины Налоговый кодекс Украины, Всемир-
ная торговая организация, Европейский Союз.

An import duty is the type of duty that is used in Ukraine. 
Importance of import duty in Ukraine consists in that this tax fills 
the State budget of Ukraine not only, and also carries out adjust-
ing of economy and defense of national commodity producer.

Consider the signs of import duty: necessity of inpay-
ment in connection with the import of commodities on cus-
tom to territory of Ukraine; including of size of import duty 
to the cost of commodity, and as a result of increase of cost 
of commodity; speed of receipt is from an inpayment; high 
probability of receipt; regulative influence is on a payer 
from the side of the state (through introduction of import 
duty, establishment of rates, increase or reduction to the 
size of rates, input of privileges and others like that); an 
inpayment is in a money form; irreversibility of payment 
is for a payer; an inpayment is in the terms envisaged in a 
normatively-legal act; publicity of tax.

The functions of import duty are: fiscal (filling of profitable 
part of budget), regulation (establishment of economic barriers 
is to the import of certain categories of commodities on custom 
territory of Ukraine, defense of internal user market, and also 
settlement and improvement of structure of import), stimulant 
(envisages creation of pre-conditions for the increase of import 
of country).

Legislative determination of concept of import duty is not 
perfect, not in a complete measure exposes essence, signs and 
features of this tax, for this reason, and needs certain clarifica-
tion and making alteration to Custom Code of Ukraine. To that 
end, suggest to make alteration to the article 272 of Custom 
Code of Ukraine in the existent concept of import duty and to 
expound in a next release: a import duty is a national, obliga-
tory, indirect tax on commodities that is brought in on custom 
territory of Ukraine, joins in the cost of such commodities, 
set, counted and paid in accordance with the Custom code of 
Ukraine, laws of Ukraine and international agreements, a con-
sent to obligatoryness of that is given by Verkhovna Rada.

Key words: duty, import duty, Custom code of Ukraine, 
Internal revenue code of Ukraine, World organization of trade, 
European Union.

Постановка проблеми та її актуальність. Акту-
альність дослідження обумовлена необхідністю визна-
чення сутності ввізного мита, його поняття, виділення 
його ознак та особливостей. Важливість ввізного мита 
в Україні полягає у тому, що цей податок не лише 
наповнює Державний бюджет України, але й здійснює 
регулювання економіки та захист національного това-
ровиробника. Саме тому сьогодні багато питань щодо 
теоретичних ы практичних засад функціонування вві-
зного мита залишаються дискусійними та потребують 
ґрунтовного аналізу. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання 
митного оподаткування досліджувало багато науковців – 
як вітчизняних, так і зарубіжних, а саме: В. Андрущен-
ко, Р. Войткович, Є. Волков, О. Гребельник, І. Дюмулєн, 
А. Дрига, П. Пашко, І. Луніна, В. Суторміна, В. Федоров, 
Н. Фролов та інші. Однак, незважаючи на значні здобут-
ки вчених, ґрунтовнішого вивчення потребує питання 
щодо ввізного мита в умовах реформування податково-
го та митного законодавства.

Виклад основного матеріалу. Відповідно до 
ст. 271 Митного кодексу України (далі – МКУ) [1], мито – 
це загальнодержавний податок, встановлений Подат-
ковим кодексом України та цим Кодексом, який нара-
ховується та сплачується відповідно до МКУ, законів 
України та міжнародних договорів, згода на обов’язко-
вість яких надана Верховною Радою України. В Україні 
застосовуються такі види мита як: ввізне мито, вивізне 
мито, сезонне мито, особливі види мита: спеціальне, 
антидемпінгове, компенсаційне, додатковий імпорт-
ний збір. Статтею 272 МКУ визначено, що ввізне мито 
встановлюється на товари, що ввозяться на митну 
територію України. Встановлення нових та зміна дію-
чих ставок ввізного мита, визначених Митним тарифом 
України, здійснюються Верховною Радою України шля-
хом прийняття законів України. Регламентом Європей-
ського Парламенту і Ради (ЄС) № 952/2013 від 9 жовт-
ня 2013 року про встановлення Митного кодексу Союзу 
ввізне мито означає мито, що підлягає сплаті за ввіз 
товарів [2].

За даними Державної казначейської служби Украї-
ни у середньому 97% усього мита надходить саме від 
ввізного мита. Щомісячно до спеціального фонду Дер-
жавного бюджету зараховується близько 0,3 млрд грн 
ввізного мита за нафтопродукти, транспортні засоби 
та шини до них [3].

Платниками ввізного мита відповідно до статті 276  
МКУ є: 1) особа, яка ввозить товари на митну терито-
рію України у порядку та на умовах, встановлених цим 
Кодексом; 2) особа, на адресу якої надходять товари, 
що переміщуються (пересилаються) у міжнародних 
поштових або експрес-відправленнях, несупроводжу-
ваному багажі, вантажних відправленнях; 3) особа, на 
яку покладається обов’язок дотримання вимог митних 
режимів, які передбачають звільнення від оподатку-
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вання митом, у разі порушення таких вимог; 4) особа, 
яка використовує товари, митне оформлення яких було 
здійснено з умовним звільненням від оподаткування, не 
за цільовим призначенням та/або всупереч умовам чи 
цілям такого звільнення згідно з цим Кодексом, іншими 
законами України, а також будь-які інші особи, які без-
підставно використовують звільнення від оподаткуван-
ня митом (податкову пільгу); 5) особа, яка реалізує або 
передає у володіння, користування чи розпоряджен-
ня товари, що були випущені у вільний обіг на митній 
території України із звільненням від оподаткування 
митними платежами, до закінчення строку, визначено-
го законом; 6) особа, яка реалізує товари, транспортні 
засоби відповідно до МКУ [1].

Необхідно зазначити, що об’єктами оподаткуван-
ня ввізним митом виступають товари, митна вартість 
яких перевищує еквівалент 150 євро, що ввозяться на 
митну територію України підприємствами; товари, що 
ввозяться (пересилаються) на митну територію України 
в обсягах, які підлягають оподаткуванню митними пла-
тежами відповідно до розділу XII МКУ, а також розділів 
V та VI ПКУ; товари, транспортні засоби, що реалізують-
ся відповідно до статті 243 МКУ [1, ст. 277].

Датою виникнення податкових зобов’язань із сплати 
мита у разі ввезення товарів на митну територію Украї-
ни є дата подання органу доходів і зборів митної декла-
рації для митного оформлення або дата нарахування 
такого податкового зобов’язання органом доходів і збо-
рів у випадках, визначених МКУ та законами України  
[1, ст. 278].

При цьому, базою оподаткування ввізним митом 
товарів, що переміщуються через митний кордон Укра-
їни, є: 1) для товарів, на які законом встановлено адва-
лорні ставки мита, - митна вартість товарів; 2) для 
товарів, на які законом встановлено специфічні ставки 
мита, - кількість таких товарів у встановлених законом 
одиницях виміру [1, ст. 279 ].

Щодо тарифних пільг, то у відповідності до 
статті 281 МКУ допускається встановлення тарифних 
пільг (тарифних преференцій) щодо ставок Митного 
тарифу України у вигляді звільнення від оподаткування 
ввізним митом, зниження ставок ввізного мита або вста-
новлення тарифних квот відповідно до законодавства 
України та для ввезення товарів, що походять з дер-
жав, з якими укладено відповідні міжнародні договори. 
Тарифні квоти у вигляді встановлення обсягів окремих 
товарів, призначених для ввезення на митну терито-
рію України у визначений період зі зниженням ставки 
ввізного мита, встановлюються окремими законами. 
Ввезення товарів на митну територію України поза 
тарифними квотами здійснюється без зниження ставок 
ввізного мита [1].

Окрім того, стаття 282 МКУ визначає звільнення від 
оподаткування митом так звані – податкові пільги [1]. 
Прикладом є зареєстрований у Верховній Раді законо-
проект № 9458 від 28 грудня 2018 року [5], яким про-
понується внесення змін до Митного Кодексу України 
в частині розміру пільгових ставок ввізного мита на 
пряжу. Зокрема, пропонується встановлення пільгової 
ставки ввізного мита 0% на наступні товарні позиції: 
пряжа однокручена або багатокручена; змiшана голов-
ним чином або винятково з бавовною. На думку авторів 
законопроекту, запропоновані зміни дадуть позитивний 
ефект для галузі та соціально-економічного розвитку 

України в цілому, зокрема у вигляді створення додат-
кових робочих місць, зростання рівня зайнятості насе-
лення, збільшення відрахувань і валютних надходжень 
до бюджету, зростання галузевого вкладу в економіку 
держави. 

Окрім того, законодавством передбачено звіль-
нення від оподаткування ввізним митом залежно від 
обраного митного режиму, зокрема, товарів, поміще-
них у митний режим реімпорту та відмови на користь 
держави [1, ст. 283]. Також законодавством визначе-
ні особливості оподаткування митом деяких товарів, а 
саме: гуманітарної допомоги, товарів Червоного Хреста 
України, проекту наукового парку, які звільняється від 
оподаткування ввізним митом [1, ст. 287]. 

Для прикладу, Парламентом ухвалено Закон України 
«Про внесення змін до Митного кодексу України щодо 
спрощення ввезення продукції оборонного призначен-
ня» від 2 вересня 2014 року № 1657-VII [6], яким спро-
щено ввезення продукції оборонного призначення на 
митну територію України під час дії особливого періоду, 
введення надзвичайного стану та у період проведення 
антитерористичної операції шляхом звільнення від опо-
даткування митом продукції оборонного призначення, 
за переліком, що встановлюється Кабінетом Міністрів 
України .

Також Президентом було підписано Закон України 
«Про внесення змін до Митного кодексу України щодо 
уточнення деяких положень» від 19 червня 2018 року 
№ 2464-VІІІ [7], яким доповнюються чинні норми МКУ 
щодо звільнення від оподаткування ввізним митом 
спеціальних засобів індивідуального захисту; ниток 
та тканин (матеріалів) для виготовлення бронежилетів 
та шоломів; лікарських засобів та медичних виробів на 
період здійснення заходів із забезпечення національ-
ної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної 
агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській 
областях, що здійснюються шляхом проведення опера-
ції Об’єднаних сил.

Необхідно зазначити, що 5 лютого 2008 року Украї-
на вступила до Світової організації торгівлі (далі – СОТ), 
ратифікувавши Протокол вступу Законом України від 
10 квітня 2008 року № 250-VI [8], що дає змогу більш пов-
ною мірою реалізувати національні конкурентні пере-
ваги у міжнародній торгівлі та досягнути вищого рівня 
розвитку вітчизняної економіки. У зв’язку з цим розпоча-
то процес приведення національного законодавства від-
повідно до вимог СОТ, зокрема щодо митно-тарифного 
регулювання. Зокрема, пункт 5 статті 280 МКУ передба-
чено, що ввізне мито є диференційованим щодо товарів, 
що походять з держав, які спільно з Україною входять до 
митних союзів або утворюють з нею зони вільної торгівлі. 
У разі встановлення будь-якого спеціального преферен-
ційного митного режиму згідно з міжнародними догово-
рами, згода на обов’язковість яких надана Верховною 
Радою України, застосовуються преференційні ставки 
ввізного мита, встановлені Митним тарифом України. До 
товарів, що походять з України або з держав-членів Сві-
тової організації торгівлі, або з держав, з якими Україна 
уклала двосторонні або регіональні угоди щодо режиму 
найбільшого сприяння, застосовуються пільгові ставки 
ввізного мита, встановлені Митним тарифом України, 
якщо інше не встановлено законом [1]. 

Окрім того, Україна, підписавши Угоду про асо-
ціацію між Україною, з однієї сторони, та ЄС з іншої 
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сторони, яка 1 вересня 2017 року набула чинності 
у повному обсязі, створила зону вільної торгівлі між 
Україною та ЄС, зі скасуванням ввізного мита на біль-
шість товарів, що імпортуються на ринки один одного. 
Статтею 29 розділу ІV Угоди про асоціацію між Україною 
та ЄС передбачено, що з моменту набрання нею чинно-
сті кожна Сторона зменшить або анулює ставки ввізно-
го мита на певні товари походженням з іншої Сторони 
відповідно до графіків, встановлених у додатку I-A до 
цієї Угоди [9]. 

Сам графік зниження ставок мита з зазна-
ченням коду УКТ ЗЕД зазначено в Додатку I-A до 
глави 1 (частина 1 – Тарифний графік України) та Додат-
ку I-A до глави 1 (частина 2 – Тарифний графік ЄС). Для 
цілей глави 1 розділу IV Угоди «походження» означає, 
що товар підпадає під правила походження, викладені 
в Протоколі 1 до цієї Угоди («Щодо визначення концеп-
ції «походження товарів» і методів адміністративного 
співробітництва») (далі - Протокол 1). Відповідно до 
пункту 1 статті 16 Протоколу 1 товари, що походять 
з ЄС, і товари, що походять з України, після ввезення 
до України чи ЄС, відповідно, підпадають під дію Угоди 
за умови подання одного з таких документів.

Необхідно зазначити, що Міністерство економічно-
го розвитку і торгівлі України традиційно за 100 днів 
до початку нового року, публікує рівні ставок ввізно-
го мита України, які будуть застосовуватись по відно-
шенню до імпорту товарів походженням з ЄС в рамках 
зони вільної торгівлі. Це дає можливість українському 
бізнесу планувати свою діяльність на наступний рік. 
Зокрема, згідно з документом у 2019 до імпорту живих 
тварин для забою застосовуватиметься ставка ввізно-
го мита в 1,7%, до туш та половини туш тварин – 0%;  
до помідорів, капусти (цвітної і брокколі, брюссель-
ської), гороху, квасолі – 6,67%, до картоплі - 0% [10].

Окрім того, Законом України «Про застосування спе-
ціальних заходів щодо імпорту в Україну» від 22 грудня 
1998 року № 332-XIV [11] з метою запровадження меха-
нізмів захисту інтересів національного товаровиробника 
регулюються засади і порядок порушення та проведен-
ня спеціальних розслідувань фактів зростання імпорту 
в Україну незалежно від країни походження та експорту 
товару, що заподіює значну шкоду або загрожує заподі-
янням значної шкоди національному товаровиробнику, 
за результатами яких можуть застосовуватися спеціаль-
ні заходи. Такими заходами можуть бути: запроваджен-
ня режиму квотування імпорту в Україну, що є об’єк-
том спеціального розслідування, з визначенням обсягів 
квот та порядку їх розподілу та установлення спеціаль-
ного мита щодо імпорту в Україну, який є об’єктом спе-
ціального розслідування [11, ст. 16].

Поділяємо думку вчених [12, с. 70; 13, c. 732] щодо 
того, що на сьогодні в Україні є низка проблем, які 
впливають на стан тарифного регулювання, що відпо-
відно вплинуло на обсяги стягнення мита, а саме: наяв-
ність значної кількості пільг зі сплати ввізного мита 
для окремих галузей та суб’єктів зовнішньоекономічної 
діяльності; встановлення специфічних та комбінованих 
ставок ввізного мита без урахування специфіки поста-
вок товару; відставання митного контролю від сучас-
них потреб пропускної здатності та світових стандартів 
контролю товарів; значна деталізація та надмірна дифе-
ренціація у розмірах ставок ввізного мита на однорідні 
товари; корупційні діяння в митних органах призводять 

до зменшення надходжень до державного бюджету; 
ігнорування галузевими міністерствами та відомствами 
основних принципів і підходів щодо підготовки законо-
давчих актів з питань тарифного регулювання.

Н.М. Левченко зазначає, що на сьогодні одним із 
головних наукових інструментів щодо роз’яснення наслід-
ків впливу імпортного мита на економіку країни виступає 
відома концепція аналізу рівня добробуту суспільства 
(welfare analysis). Вчений пише, що розмір чистих збит-
ків для суспільства через запровадження імпортного 
тарифу не стільки пояснюється абсолютною величиною 
самого мита, скільки він прямо пропорційно залежить 
як від еластичності Qпропозиції, так і Qпопиту. Інакше 
кажучи, чим більш похилими є криві пропозиції і попиту 
(чим більший кут їх нахилу), тим більшими будуть втрати 
вітчизняних споживачів і виробників товарів [14].

Однак беззаперечним є той факт, що максимальна 
вигода для суспільства країни досягається за умови 
вільної міжнародної торгівлі, коли урядами держав не 
вживається жодних заходів протекціонізму (принцип 
вільної торгівлі). Проте в сучасній світовій економі-
ці такий принцип є швидше абстрактно-теоретичним, 
ніж практично-реальним. За ситуації, коли одна дер-
жава активно захищає внутрішній ринок від іноземної 
конкуренції, використовуючи цілу низку зовнішньотор-
говельних обмежень (тарифних і кількісних) та засто-
совуючи заходи щодо покращання процесу просування 
вітчизняних товарів на світовий ринок (експортні суб-
сидії, демпінгові ціни тощо), дотримання курсу на пов-
ну лібералізацію торгівлі є необґрунтованим і нераціо-
нальним кроком. Навпаки, за таких умов уряд держави 
має виявити той оптимальний рівень тарифного захи-
сту, який би дозволив отримати найбільший позитивний 
ефект для громадян цієї країни [14].

Вітчизняні вчені вважають, що задля збільшення 
надходження митних платежів доцільно було б про-
вести уніфікацію порядку справляння мита; посили-
ти контроль органів державної влади над стягненням 
митних платежів і наданням митних пільг задля проти-
дії корупційним схемам і тіньовому бізнесу, введення 
чіткого і прозорого механізму застосування спроще-
ного порядку проведення процедур митного оформ-
лення та розширення прав митних органів, удоскона-
лення комунікативної політики та введення широкого 
кола інформаційних каналів взаємодії між Державною 
фіскальною службою України та платниками податку 
щодо адміністрування мита [15, с. 116–117].

Висновки. 
1. Законодавче визначення поняття ввізного мита 

не є досконалим, не в повній мірі розкриває сутність, 
ознаки та особливості даного податку, саме тому, на 
нашу думку, потребує певного уточнення та внесення 
змін до МКУ. З цією метою пропонуємо внести зміни до 
статті 272 МКУ в наявне поняття ввізного мита та виклас-
ти у наступній редакції: «ввізне мито – загальнодержав-
ний, обов’язковий, непрямий податок на товари, що 
ввозяться на митну територію України, включається 
до ціни таких товарів, встановлюється, нараховується 
та сплачується відповідно до Митного кодексу Украї-
ни, законів України та міжнародних договорів, згода на 
обов’язковість яких надана Верховною Радою України».

2. Ознаками ввізного мита вважаємо: необхідність 
сплати у зв’язку з ввезенням товарів на митну території 
України; включення розміру ввізного мита до ціни това-
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ру, і як наслідок збільшення вартості товару; швидкість 
надходження від сплати; висока ймовірність надхо-
дження; регулюючий вплив на платника з боку держави 
(через введення ввізного мита, встановлення ставок, 
збільшення чи зменшення розміру ставок, запрова-
дження пільг та преференцій тощо); сплата у грошовій 
формі; безповоротність платежу для платника; спла-
та в строки, закріплені в нормативно-правовому акті; 
публічність податку тощо.

3. Функціями ввізного мита є: фіскальна (напов-
нення дохідної частини бюджету), регулювальна 
(встановлення економічних бар’єрів для ввезення 
певних категорій товарів на митну територію Украї-
ни, захисту внутрішнього споживчого ринку, а також 
врегулювання та поліпшення структури імпорту), сти-
мулююча (передбачає створення передумов для збіль-
шення імпорту країни).

4. Напрямами реформування податкового та митно-
го законодавства щодо ввізного мита є вдосконалення 
чинних ставок ввізного мита та запобігання імпорту 
товару, що призводить або може призвести до заподі-
яння серйозної шкоди національному виробнику.
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СУЧАСНИЙ СТАН ПРОБЛЕМ ЗАХИСТУ ПРАВ ДІТЕЙ В УКРАЇНІ
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Стаття присвячена дослідженню сучасного стану захисту 
прав дітей в України. Розглянуто нормативно-правові акти 
як європейського, так і вітчизняного законодавства у сфері 
захисту прав дітей. У статті висвітлюються деякі прога-
лини, які є в правовому полі нашої держави, що стосуються 
захисту прав дітей, та шляхи їх усунення. Обговорюються 
деякі особливості захисту прав дітей працівниками поліції. 

Ключові слова: дитина, права дитини, захист дитини, 
нормативний акт, міжнародне право, конвенція, декларація, 
домашнє насильство, юридична відповідальність, законо-
давство України, міжнародні стандарти, нормативна база.

Статья посвящена исследованию современного состоя-
ния защиты прав детей в Украине. Рассмотрены норматив-
но-правовые акты как европейского, так и отечественного 
законодательства в сфере защиты прав детей. В статье 
освещаются некоторые пробелы, существующие в право-
вом поле нашего государства и касающиеся защиты прав 
детей, и пути их устранения. Обсуждаются некоторые 
особенности защиты прав детей работниками полиции.

Ключевые слова: ребенок, права ребенка, защита 
ребенка, нормативный акт, международное право, конвен-
ция, декларация, домашнее насилие, юридическая ответ-
ственность, законодательство Украины, международные 
стандарты, нормативная база.

The article is devoted to the study of the current state of chil-
dren’s rights protection in Ukraine. The normative and legal acts 
of European and national legislation in the field of children’s rights 
protection are considered. The article covers some of the gaps that 
exist in the legal field of our state concerning the protection of the 
rights of children and the ways of their elimination. Some features 
of the protection of children’s rights by police officers are discussed.

Ukraine is currently implementing the approaches defined 
by international and domestic legislation on the protection of 
children’s rights, the state protects the interests of the child, 
improves the mechanism for monitoring compliance with the 
current legislation in the field of child protection, develops and 
improves the institutions of social and legal protection of chil-
dren, etc., but this is not enough, there are many gaps in the 
legislation that needs to be resolved in the near future.

Most important, however, is that in current international law 
there are rules that could fill the gaps that exist in the Ukrainian 
legislation, although it is necessary to refer to the positive trend 
that the basic international legal acts to date ratified and imple-
mented by Ukraine.

But some legislative and strategic issues in our country for 
the protection of the rights of the child need to be improved and 
revised so we need to strengthen the safety of children.

The situation in Ukraine shows that some of the strategic 
and program documents remain declarative today, due to the 
formality of the tasks, a wide range of measures to be taken in 
the absence of sufficient funding. However, in addition to proper 
legal provision, the effectiveness of state policy in any sphere 
directly depends on the personnel potential, on the level of 
professional competence of civil servants working in the given 
sphere, from each particular executor.

Key words: child, child rights, child protection, normative 
act, international law, convention, declaration, domestic vio-
lence, legal liability, legislation of Ukraine, international stand-
ards, normative base.

Постановка проблеми та її актуальність. Під час 
реформування системи Міністерства внутрішніх справ 
України багато приділено уваги змінам в діяльності полі-
ції, насамперед перетворення структури в сервісну служ-
бу, яка керується принципом верховенства права, відпо-
відно до якого людина, її права та свободи визнаються 
найвищими цінностями та визначають зміст і спрямова-
ність діяльності всієї держави. В повсякденній діяльно-
сті до поліцейських звертаються різні люди за допомо-
гою та захистом, але особливої уваги потребують діти, 
які є найменш захищеними в соціумі, вони залежать від 
рішень дорослих, часто не можуть самостійно звернути-
ся за необхідною допомогою, не мають знань та вмінь 
щодо захисту своїх прав. В державі на сьогоднішній час 
відбуваються складні соціально-економічні перетворен-
ня, що безпосередньо впливають на збільшення випадків 
потрапляння дитини у складні життєві обставини, вчи-
нення жорстокого поводження щодо дитини, втягування 
дітей у кримінальні угруповання, залучення до жебра-
цтва та інших порушень відносно дітей, як ніколи вони 
потребують захисту та допомоги з боку поліції. 

Мета статті. В Україні сьогодні реалізуються підходи 
визначені міжнародним та вітчизняним законодавством 
відносно захисту прав дітей, держава захищає інтереси 
дитини, удосконалює механізм контролю за дотриман-
ням чинного законодавства у сфері охорони дитинства, 
розвиває та вдосконалює інституцій соціально-правово-
го захисту дітей тощо, але цього замало, існують безліч 
прогалин в законодавстві, які потребують вирішення 
в найближчому часі.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослі-
дженнями проблеми захисту прав дітей займалися 
такі науковці, як: О.М. Бандурка, Є.О. Безсмертний, 
Ю.П. Битяк, А.Б. Блага, О.В. Бойко, А.С. Васильєв, 
Т.І. Возна, І.П. Голосніченко, Г.В. Джагупов, Ф.К. Думко, 
Т.Г. Зайцева, Г.Є. Запорожцева, Я.М. Квітка, О.М. Клюєв, 
В.К. Колпаков, А.Т. Комзюк, О.В. Негодченко, І.О. Панов, 
Г.О. Пономаренко, Х.П. Ярмакі та інші науковці.

Виклад основного матеріалу. Діти потребують 
постійного захисту з боку держави, про це свідчить ста-
тистика, так упродовж 2018 року стосовно дітей було 
скоєно більше 4000 кримінальних правопорушень, ще 
за минулий рік 4727 дітей стали потерпілі від кримі-
нальних правопорушень, у тому числі 1474 постражда-
ли від тяжких та особливо тяжких злочинів, таких як 
умисне вбивство; торгівля, учинена відносно дітей; 
розбещення неповнолітніх; зґвалтування; насильниць-
ке задоволення статевої пристрасті неприроднім спосо-
бом; статеві зносини з особою, яка недосягла статевої 
зрілості та інші злочини. 

Близько 65 % дітей віком від 12 до 17 років зазнавали 
хоча б одного з видів насильства (фізичного, сексуаль-
ного, психологічного, економічного) [1]. І як не прикро, 
в більшості випадків застосування насильства по від-
ношенню до дітей відбувається з боку членів родини. 
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Батьки, які застосовують фізичну силу до своїх дітей, 
хибно вважають, що вони мають право виховувати свою 
дитину як вважають за необхідне, вони мають право 
на обрання форм і методів виховання своєї дитини, це 
передбачає Сімейний кодекс України, але це не повин-
но суперечити закону та моральним засадам суспіль-
ства. Також відповідно до статті 150 Сімейного кодек-
су України, забороняються фізичні покарання дитини 
батьками, а також застосування ними інших видів пока-
рань, які принижують людську гідність дитини. Такі дії 
можуть тягнути настання адміністративної, криміналь-
ної та сімейно-правової відповідальності відповідно до 
чинного законодавства [2].

Щороку в Україні від домашнього насильства страж-
дає близько 100 тисяч осіб, 90 відсотків з яких є жінки 
та діти. Зокрема, за даними Міністерства соціальної полі-
тики України, зареєстровано близько 900 звернень щодо 
питань, пов’язаних із домашнім насильством, які надійш-
ли від дітей. За даними Національної поліції України, за 
минулий рік зареєстровано більше 1000 заяв про випадки 
домашнього насильства, які подані дітьми. 

Розуміючи необхідність комплексного протистояння 
домашньому насильству щодо дітей, міжнародна спіль-
нота цілеспрямовано почала рухатися в напрямі ство-
рення правового забезпечення протидії домашньому 
насильству, створюючи системні міжнародні документи, 
спрямовані на боротьбу з цим явищем. В Україні ця робота 
системно почалась з 2001 року та поступово почало фор-
муватися нормативно-правове забезпечення та об’єднан-
ня зусиль органів влади та громадськості у запобіганні 
та протидії цьому соціально-негативному явищу, в першу 
чергу по відношенню до захисту прав дітей.

Прийняті міжнародні стандарти, спрямовані на змен-
шення випадків і подолання домашнього насильства, 
виступають основою національного законодавства Укра-
їни (ратифікація їх на законодавчому рівні зобов’язує 
нашу державу в обов’язковому порядку виконувати їх) 
у сфері запобігання та протидії домашньому насильству.

У світі довгий час діти взагалі не розглядалися як 
особи, яким притаманні які-небудь права, поводжен-
ня з ними довгий час вважалося виключно сімейною 
справою, в яку ніхто не міг і не повинен був втруча-
тися. З огляду на це Генеральна Асамблея Ліги Націй 
в 1924 році прийняла Женевську конвенцію прав дити-
ни, в якій були зазначені основні життєві потреби дити-
ни, які повинні забезпечувати дорослі, не дивлячись 
на свій доволі примітивний виклад, цей документ був 
досить прогресивний для свого часу, однак не мав 
жодного механізму реалізації та гарантій, отож лише 
окреслював коло питань, на які держава повинна звер-
тати увагу. Однак прийняття цього документу свідчить 
про звернення уваги світової спільноти до прав дитини 
і стало поштовхом для розробки міжнародних стандар-
тів в цій галузі. 

Наступним кроком у цьому напрямку було прийняття 
Декларації прав дитини 1959 року [3], яка стала пер-
шим міжнародним документом, який визнав і закріпив 
права дітей, потрібно відмітити, що ця Декларація була 
прийнята одноголосно всіма 78 членами Генеральної 
Асамблеї ООН, що свідчить про її значимість. У вка-
заній Декларації було визнано, що дитина внаслідок її 
фізичної і розумової незрілості потребує спеціальної 
охорони і піклування, зокрема належного правового 
захисту, ця теза стала відправною крапкою у формуван-

ні розгалуженої бази міжнародних актів, спрямованих 
на визнання та захист прав дитини. Декларація включає 
в себе 10 принципів, яких повинна дотримуватися кра-
їна задля забезпечення нормального розвитку дітей. 
Окремим дев’ятим принципом підкреслено, що дитина 
повинна бути захищена від усіх форм недбалого став-
лення, жорстокості і експлуатації.

Вищевказана декларація лише визначалися прин-
ципи, якими повинні керуватися держави для забез-
печення відповідного життя дітей. Тож резолюцією 
Генеральної Асамблеї ООН була прийнята Конвенція 
про права дитини (1989 р.), яка стала першим обов’яз-
ковим актом для країн, які її ратифікували (Україна 
ратифікувала її 27 лютого 1991 року) [4]. Конвенція 
встановлює обов’язок держав вживати всіх необхід-
них законодавчих, адміністративних, соціальних і про-
світніх заходів з метою захисту дитини від усіх форм 
фізичного і психологічного насильства, образи чи злов-
живань, відсутності піклування чи недбалого і бруталь-
ного поводження та експлуатації, включаючи сексуаль-
ні зловживання, з боку батьків, законних опікунів чи 
будь-якої іншої особи, яка турбується про дитину. Важ-
ливим здобутком Конвенції про права дитини є ство-
рення Комітету з прав дитини, основна мета якого – 
моніторинг виконання державами-учасницям взятих на 
себе зобов’язань, які визначені в Конвенції. Одним із 
механізмом перевірки є передбачений обов’язок дер-
жав звітувати кожні п’ять років про вжиті ними заходи 
щодо закріплення визнаних у Конвенції прав та про-
грес, досягнутий у здійсненні цих прав. 

Також не можна не зазначити регіональний доку-
мент, спрямований на забезпечення прав людини, яким 
є Європейська конвенція про здійснення прав дітей, 
прийнята Радою Європи в 1996 році [5]. Ця Конвенція 
надає дітям особисто або через інших осіб чи органи 
процесуальні права бути проінформованими та допуще-
ними до участі в розгляді судовим органом справ, що їх 
стосуються. Це надає гарантію, що справа вирішується 
саме в інтересах дітей. Тобто під час розгляду судо-
вих справ щодо домашнього насильства думка дитини 
обов’язково береться до уваги. 

Міжнародним документом, спрямованим на захист 
статевої недоторканості дитини, є Конвенція Ради 
Європи про захист дітей від сексуальної експлуатації 
та сексуального насильства прийнятий у 2007 році [6], 
яка поставила перед державами-учасниками завдання 
щодо запобігання сексуальній експлуатації та сексу-
альному насильству стосовно дітей і боротьбу із цими 
явищами; захист прав дітей, які стали жертвами сексу-
альної експлуатації та сексуального насильства; спри-
яння національному та міжнародному співробітництву 
в боротьбі із сексуальною експлуатацією та сексуаль-
ним насильством стосовно дітей.

Вже у 2014 році був прийнятий Факультативний про-
токол до Конвенції про права дитини щодо процедури 
повідомлень [7], відповідно до якого діти безпосеред-
ньо або їх представники мають право звертатися до 
Комітету ООН з прав дитини з індивідуальними повідо-
мленнями щодо порушення державою-учасницею прав, 
передбачених Конвенцією про права дитини. 

Українська безпосередньо на сьогодні виконує взя-
ті на себе всі міжнародні зобов’язання по захисту прав 
дітей, про що періодично звітує перед міжнародними 
організаціями, зокрема, раз на 5 років із боку нашої 
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держави готується доповідь щодо приведення націо-
нального законодавства та практики його реалізації до 
вимог Конвенції ООН про права дитини та направля-
ється в Комітет ООН з прав дитини, який є суб’єктом, 
що здійснює моніторинг стану виконання державами, 
які ратифікували Конвенцію, взятих на себе зобов’я-
зань. Комітет, у свою чергу, готує для кожної країни 
заключні спостереження з конкретними зауваження-
ми та рекомендаціями в даній сфері. Також не менш 
ефективним стримуючим заходом для кожної держави 
є європейський механізм захисту прав дітей, зокрема 
Комітети Ради Європи та особливо Європейський суд 
із прав людини (виконання рішень якого для України 
з 2006 року є обов’язковим). 

Розглядаючи основоположні принципи поводження 
з дитиною, обов’язково слід звернути увагу на Керівні 
принципи ООН з питань правосуддя у справах, пов’яза-
них з участю дітей жертв та/або свідків злочинів, в яких 
наголошено, що органи влади не повинні ставитись до 
таких дітей, як до правопорушників; що слід забезпе-
чити наявність кімнат для проведення опитування, при-
значених спеціально для дітей, а також забезпечити 
проведення допиту з урахуванням інтересів дитини. 
Тому Конвенцію ООН про права дитини слід визнати 
першим і основним міжнародно-правовим документом 
обов’язкового характеру, що присвячений широкому 
спектру прав дитини. Слід звернути особливу увагу на 
Факультативні протоколи до Конвенції про права дити-
ни: щодо участі дітей у збройних конфліктах; щодо тор-
гівлі дітьми, дитячої проституції і дитячої порнографії.

Крім того, до міжнародних документів, які спрямо-
вані на забезпечення та захист прав дітей, слід відне-
сти наступні: Конвенція про охорону материнства; Кон-
венція про заборону та негайні заходи щодо ліквідації 
найгірших форм дитячої праці; Конвенція про цивіль-
но-правові аспекти міжнародного викрадення дітей; 
Конвенція про обмеження нічної праці дітей та підлітків 
на непромислових роботах; Конвенція про юрисдикцію, 
право, що застосовується, визнання, виконання та спів-
робітництво щодо батьківської відповідальності та захо-
дів захисту дітей; Конвенція про контакт з дітьми; Кон-
венція про стягнення аліментів за кордоном.

Захист прав дітей відбувається і на європейському 
рівні та закріплюється в таких документах як: Європей-
ська конвенція про здійснення прав дітей; Європейська 
конвенція про визнання та виконання рішень стосовно 
опіки над дітьми та про поновлення опіки над дітьми; 
Європейська конвенцію про правовий статус дітей, 
народжених поза шлюбом; Конвенція Ради Європи про 
захист дітей від сексуальної експлуатації та сексуаль-
ного розбещення; Європейська конвенція про усинов-
лення; Конвенції про захист дітей та співробітництво 
з питань міждержавного усиновлення і це не повний 
перелік нормативно-правових документів які направле-
ні на безпосередній захист дітей в Європі та світі. 

Потрібно згадати й досі не ратифіковану в Україні 
Конвенцію Ради Європи про запобігання та боротьбу із 
насильством стосовно жінок та домашнім насильством 
(Стамбульську конвенція), але деякі положення її част-
ково були відображені в національному законодавстві, 
зокрема що стосується визнання дітей-свідків насиль-
ства жертвами такого насильства, а також щодо закрі-
плення в якості обтяжуючої обставини вчинення злочи-
нів проти дитини чи в присутності дитини, і це є ще 

один позитивний крок в бік позитивних перетворень по 
захисту прав дітей.

Найважливішим все ж таки є те, що в чинному між-
народному праві є норми, які могли б заповнити ті про-
галини які існують в законодавстві України, хоча до 
позитивної тенденції потрібно віднести те, що базові 
міжнародні нормативно-правові акти на сьогоднішній 
день, ратифіковані і виконуються Україною. 

Потрібно зазначити, що українське законодавство 
охороняє права дитини на рівні загальних та спеціаль-
них нормативно-правових актів. До загальних можна 
віднести Конституцію України; Кримінальний кодекс 
України; Кримінальний процесуальний кодекс Укра-
їни; Кодекс України про адміністративні правопору-
шення; Сімейний кодекс України; Цивільний кодекс; 
Закон України «Про освіту»; Закон України «Про запо-
бігання та протидію домашньому насильству»; Закон 
України «Про протидію торгівлі людьми»; Закон Укра-
їни «Про Національну поліцію» Закон України «Про 
молодіжні та дитячі громадські організації»; Поста-
нова Кабінету міністрів України «Про затверджен-
ня Порядку виявлення сімей (осіб), які перебувають 
у складних життєвих обставинах, надання їм соці-
альних послуг та здійснення соціального супроводу 
таких сімей (осіб)»; Розпорядження Кабінету міні-
стрів України «Про затвердження плану дій з реалі-
зації Національної стратегії у сфері прав людини на 
період до 2020 року»; Наказ Міністерства внутрішніх 
справ України та Міністерства охорони здоров’я «Про 
порядок обліку фактів звернення та доставлення до 
закладів охорони здоров’я осіб у зв’язку із заподіян-
ням їм тілесних ушкоджень кримінального характеру 
та інформування про такі випадки органів і підрозді-
лів поліції» та інші нормативні документи. До спеці-
альних можна віднести Закон України «Про державну 
допомогу сім’ям з дітьми»; Закон України «Про орга-
ни і служби у справах дітей та спеціальні установи 
для дітей»; Закон України «Про охорону дитинства»; 
Закон України «Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми 
та молоддю»; Закон України «Про державну соціальну 
допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам»; 
Закон України «Про основи соціального захисту бездо-
мних осіб і безпритульних дітей»; Закон України «Про 
забезпечення організаційно-правових умов соціально-
го захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьків-
ського піклування»; Закон України «Про внесення змін 
до деяких законів України щодо посилення соціально-
го захисту дітей та підтримки сімей з дітьми»; Поста-
нова Верховної Ради України «Про рекомендації Пар-
ламентських слухань на тему: "Права дитини в Україні: 
забезпечення, дотримання, захист"»; Указ Президента 
України «Про Національну програму «Діти України»; 
Указ Президента України «Про додаткові заходи щодо 
забезпечення виконання Національної програми "Діти 
України" на період до 2005 року»; Указ Президента 
України «Про Національну стратегію профілактики 
соціального сирітства на період до 2020 року»; Указ 
Президента України «Про першочергові заходи щодо 
захисту прав дітей-сиріт, дітей, позбавлених бать-
ківського піклування, та осіб із їх числа»; Постанова 
КМУ «Питання діяльності органів опіки та піклування, 
пов’язаної із захистом прав дитини»; Постанова КМУ 
«Про затвердження Порядку виявлення сімей (осіб), 
які перебувають у складних життєвих обставинах, 
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надання їм соціальних послуг та здійснення соціаль-
ного супроводу таких сімей (осіб)»; Постанова КМУ 
«Про затвердження Порядку провадження діяльності 
з усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням 
прав усиновлених дітей»; Розпорядження Кабінету 
міністрів України «Про схвалення Концепції Держав-
ної соціальної програми «Національний план дій щодо 
реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період 
до 2021 року»; Розпорядження Кабінету міністрів 
України «Про схвалення Національної стратегії рефор-
мування системи інституційного догляду та виховання 
дітей на 2017–2026 роки»; Наказ Міністерства охорони 
здоров’я України, Міністерства освіти і науки Украї-
ни, Міністерства соціальної політики України «Про 
здійснення обстеження для встановлення віку дити-
ни, яка залишилась без піклування батьків та потре-
бує соціального захисту»; Наказ Міністерства соціаль-
ної політики України, Міністерства внутрішніх справ 
України, Міністерства освіти і науки України, Мініс-
терства охорони здоров’я України «Про затвердження 
Порядку розгляду звернень та повідомлень з приво-
ду жорстокого поводження з дітьми або загрози його 
вчинення»; Наказ Міністерства внутрішніх справ Укра-
їни «Про організацію діяльності приймальників-розпо-
дільників для дітей органів Національної поліції Укра-
їни»; Наказ Міністерства соціальної політики України, 
Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства 
освіти і науки, молоді та спорту України, Міністерства 
внутрішніх справ України «Про взаємодію місцевих 
органів виконавчої влади з питань здійснення конт-
ролю за умовами утримання і виховання дітей-сиріт 
та дітей, позбавлених батьківського піклування, які 
виховуються в прийомних сім`ях та дитячих будинках 
сімейного типу, соціального супроводження прийом-
них сімей та дитячих будинків сімейного типу»; Наказ 
Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства 
внутрішніх справ України «Про затвердження форм 
документів про дитину, покинуту в пологовому будин-
ку, іншому закладі охорони здоров’я або яку відмови-
лися забрати батьки чи інші родичі, про підкинуту чи 
знайдену дитину та Інструкцій про порядок їх заповне-
ння» та інші нормативні документи.

Але деякі законодавчі та стратегічні питання 
в нашій державі по захисту прав дитини потребу-
ють удосконалення та доопрацювання так потрібно 
посилення гарантій безпеки дітей в Закон України 
«Про основи Національної безпеки України» допов-
нити нормою щодо недопущення насильства стосовно 
дітей, залучення їх до найгірших форм дитячої праці, 
втягування у злочинну діяльність; обов’язково допов-
нити Закон України «Про охорону дитинства» нормою 
щодо захисту дітей, які перебувають у зоні воєнних 
дій і збройних конфліктів, та дітей, які постраждали 
внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів, дітей 
з числа внутрішньо переміщених осіб, заборони участі 
дітей у воєнних діях і збройних конфліктах; посилити 
з боку держави соціальний захист дітей та підтрим-
ки сімей з дітьми в забезпеченні підтримки батьків 
у виконанні ними батьківських обов’язків та розвитку 
системи соціальних послуг для сімей з дітьми; забез-

печити на законодавчому рівні дотримання житлових 
прав дитини. 

Також потребують вдосконалення на законодавчому 
рівні з боку держави такі питання як: встановлення кри-
мінальної відповідальності за вербування, залучення 
та втягування дітей до участі у військових конфліктах 
чи діях (внесення доповнень до Кримінального кодексу 
України); посилення відповідальності за продаж дітям 
пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв, тютю-
нових виробів (внесення доповнень до Кодексу Укра-
їни про адміністративні правопорушення); розробка 
та затвердження порядку проведення допиту дитини, 
яка є потерпілою, свідком чи підозрюваною, у тому чис-
лі дитини, яка постраждала від сексуального насиль-
ства чи насильства в сім’ї (внесення доповнень до 
Кримінально процесуального кодексу України); розро-
блення та затвердження державної концепції підтрим-
ки та сприяння розвитку дитячого громадського руху 
в Україні та утворення окремого Міністерства України 
у справах охорони сім’ї та дитини.

Висновки. Чина ситуація в Україні засвідчує те, що 
деякі, стратегічні та програмні документи на сьогод-
нішній день залишаються декларативними, що пов’яза-
но з формальністю виконання завдань, широким колом 
заходів які потрібно провести при відсутності достат-
нього фінансування. Однак, крім належного правового 
забезпечення ефективність державної політики в будь-
якій сфері безпосередньо залежить і від кадрового 
потенціалу, від рівня професійної компетентності дер-
жавних службовців, які працюють у зазначеній сфері, 
від кожного конкретного виконавця.
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ПРИНЦИПИ ПРОПОРЦІЙНОСТІ І ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА: 
ПИТАННЯ СПІВВІДНОШЕННЯ

Лученко М. М.,

У статті розглядаються окремі теоретичні аспекти 
співвідношення принципів пропорційності і верховенства 
права. Досліджується значення законності, правової визна-
ченості, заборони дискримінації як елементів верховенства 
права для застосування судами трискладового тексту на 
пропорційність. Доводиться, що пропорційність є прин-
ципом і водночас юридичним інструментом визначення, 
наскільки вимоги верховенства права було дотримано під 
час здійснення владних повноважень у сфері публічного 
управління та інших релевантних сферах.

Ключові слова: пропорційність, верховенство права, 
тест на пропорційність, законність, правова визначе-
ність, недискримінація.

В статье рассматриваются отдельные теоретиче-
ские аспекты соотношения принципов пропорционально-
сти и верховенства права. Исследуется значение законно-
сти, правовой определенности, запрета дискриминации 
как элементов верховенства права для применения судами 
трехэлементного теста на пропорциональность. Аргумен-
тируется, что пропорциональность является принципом 
и одновременно юридическим инструментом определения, 
насколько требования верховенства права были соблюдены 
при осуществлении властных полномочий в сфере публич-
ного управления и в других релевантных сферах.

Ключевые слова: пропорциональность, верховенство 
права, тест на пропорциональность, законность, правовая 
определенность, недискриминация.

The article explores several theoretical aspects of corre-
lation between the principle of proportionality and the rule 
of law as one of the pillars of European legal orders along 
with human rights and democracy. The author offers a brief 
explanation of basic ideas of the Rule of Law doctrine. The 
intrinsic link between the rule of law and other European legal 
values, particularly human rights, is emphasized. Although in 
philosophy of law and legal science there are some attempts to 
argue that this link can be broken, because in several countries 
arbitrary state power can be limited with non-human-rights 
mechanisms, the author shows that human rights is the only 
criteria of institutional, systematic and stable limitation of 
state arbitrariness.

The article also address the question of the role of legality, 
legal certainty, and non-discrimination, as elements of the rule 
of law, in three-pronged test of proportionality employed by the 
European Court of Human Rights in its jurisprudence. It is shown 
that application of the principle of proportionality starts with 
legality and legal certainty issues. The conception of quality of 
law, developed by the European Court of Human Rights is appli-
cable here. If a law is unclear or have retroactive effect, a judge 
can conclude that there is a violation of the rule of law and that 
administrative acts adopted on the basis of this law could be 
disproportionate. Non-discrimination is important on the third 
prong of the test for proportionality helping a court to decide 
whether a concrete measure or restriction imposed on an indi-
vidual or entity is proportionate.

The author concludes that proportionality serves as both 
a principle and legal tool or technique of checking whether 
requirements of the rule of law have been followed by public 

bodies and officials in the sphere of public governance, as well as 
in other relevant spheres.

Key words: proportionality, rule of law, test for proportion-
ality, legality, legal certainty, non-discrimination. 

Постановка проблеми та її актуальність. Принцип 
пропорційності є вагомим інструментом та юридичною 
технікою захисту прав фізичних і юридичних осіб у від-
носинах із суб’єктами публічної влади, що може вико-
ристовуватися адміністративними судами відповідно 
до ч. 2 ст. 2 Кодексу адміністративного судочинства 
України. Водночас пропорційність не можна розгляда-
ти окремо від верховенства права як загальної вимо-
ги до діяльності органів державної влади та місцевого 
самоврядування, їх посадових осіб, інших носіїв публіч-
но-владних повноважень, оскільки оцінюючи пропор-
ційність адміністративних актів судді адміністративних 
судів мають звертатися до елементів верховенства пра-
ва (законності, правової визначеності тощо). Тому як 
перед теорією права, так і перед адміністративно-пра-
вовою наукою стоїть завдання дослідження співвідно-
шення принципів пропорційності і верховенства права.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Принцип 
верховенства права колись був цілковитою загадкою 
для вітчизняної науки, навіть попри його закріплення 
у статті 8 Конституції України. Проте починаючи з почат-
ку 2000-х років вийшло чимало праць вітчизняних уче-
них із верховенства права у царині філософії та теорії 
права (М.І. Козюбра, С.І. Максимов, О.В. Петришин, 
С.П. Погребняк, П.М. Рабінович, М.В. Цвік та ін.), кон-
ституційного права (М.М. Гультай, С.П. Головатий, 
С.В. Шевчук, М.В. Савчин тощо), адміністративного 
права (В.Б. Авер’янов, Д.В. Лученко, В.П. Тимощук 
та ін.), міжнародного права (Г.В. Вайпан, К.В. Горобець, 
О.А. Мірошниченко та ін.). Можна сказати, що проблема-
тика верховенства права, його роль у правовій і політич-
ний системах суспільства, елементи та їх взаємозв’язок 
стали чи не найпопулярнішою темою, яка у тій чи іншій 
мірі присутня в усіх сферах юридичних досліджень.

Питання пропорційності теж посіли своє місце у вітчиз-
няній юридичній науці. Йдеться про праці Ю.Г. Барабаша, 
Ю.О. Євтушок, С.П. Погребняка, Т.І. Фулей, С.В. Шев-
чука, Б. Шлоера, Г.Ю. Юдьківської. Водночас проблеми 
співвідношення принципу пропорційності і верховенства 
права чи його елементів в аспекті адміністративного пра-
ва і процесу не отримали належної уваги у літературі, що 
актуалізує відповідні наукові пошуки.

Метою статті є розкриття окремих теоретичних 
аспектів співвідношення принципу пропорційності і вер-
ховенства права, що може стати підґрунтям як для вирі-
шення релевантних прикладних проблем адміністратив-
ного права, так і для належного застосування принципу 
пропорційності в адміністративному судочинстві.
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Виклад основного матеріалу. Ми, звичайно, не 
ставимо собі за мету розкрити у цій публікації зміст 
верховенства права в усіх його складових. Проте деякі 
позиції варто прояснити, щоб визначення співвідношен-
ня верховенства права і принципу пропорційності було 
більш предметним.

Варто також зазначити, що останнім часом загостри-
лась дискусія навколо терміна на позначення верховен-
ства права. С.П. Головатий запропонував використо-
вувати термін «правовладдя», який він вжив у своєму 
перекладі «Мірило правовладдя» (Rule of Law Checklist), 
ухвалений Комісією за демократію через право (Венеці-
анською комісією) у 2016 р. [12]. На нашу думку, вер-
ховенство права дійсно важко аналізувати методами 
семантики чи тлумачити, використовуючи граматич-
ні засоби інтерпретації, оскільки йдеться про питомо 
англомовний термін, чий переклад з використанням 
певних слів, зумовлений радше традицією, ніж певни-
ми аналітичними чи логічними міркуваннями. Тому, 
справді, намагання витлумачити верховенство права, 
звертаючись до значення слів «верховенство» і «право» 
[15, c. 3] чи до встановлення внутрішньої логіки цього 
виразу (верховенство чого і над чим) [1, c. 129], навряд 
чи є науково плідним. Але саме тому, ми не вбачаємо 
також особливої користі у дебатах навколо того, який 
вираз краще: верховенство права чи правовладдя. Така 
дискусія видається схоластичною, адже обидва ці вира-
зи позначають одне і теж саме – доктрину Rule of law, 
і саме на розкритті змісту цієї доктрини варто концен-
труватися.

Верховенство права є одним з надбань західної тра-
диції права, засадничим принципом правопорядків спо-
чатку західних, а зараз і багатьох інших держав у світі, 
а так само міжнародних організацій і об’єднань (напри-
клад, ООН, Європейський Союз, Рада Європи). Відомо, 
що у континентальній Європі існує також доктрина пра-
вової держави, що своїм корінням йде у німецьку філо-
софію і юриспруденцію XIX століття [18], але, по-перше, 
доктрини верховенства права і правової держави посту-
пово зближувалися протягом ХХ століття [17, c. 25],  
а по-друге, саме для цілей дослідження пропорційності 
це розрізнення не має значення, адже ідея пропорцій-
ності присутня в обох цих доктринах і навіть початково 
народжується саме у Німеччині.

Документи і Ради Європи, і ЄС закріплюють тріа-
ду правових цінностей – верховенство права, права 
людини і демократія. Системний аналіз цих докумен-
тів дозволяє говорити про взаємопов’язаність цих цін-
ностей, перетинання, навіть накладання одне на одне 
[17, c. 25]. Це важливо для розуміння принципу пропо-
рційності з двох причин:

По-перше, принцип пропорційності має значення 
для ефективної дії і втілення в юридичну практику усіх 
названих цінностей.

По-друге, ідею пропорційності, тобто збалансова-
ність прав приватних осіб і публічних інтересів, пред-
ставлених діяльністю публічної влади, буде надзви-
чайно важко обґрунтувати, ігноруючи взаємозв’язок 
між фундаментальними правами, верховенством права 
і демократією.

Важливо розуміти, що передумовою застосування 
принципу пропорційності є уявлення про необхідність 
забезпечення балансу між правами приватних осіб 
і публічними інтересами та примат приватних інте-

ресів перед публічними, оскільки публічний інтерес, 
виражений в потребі публічного порядку чи безпеки, 
вимог суспільної моралі чи здоров’я, розглядається як 
підстава для розумного втручання у приватні інтереси, 
які за відсутності, таких підстав можуть здійснювати-
ся безперешкодно. Сама потреба у забезпеченні такого 
балансу систематично, інституційно виражена у демо-
кратичній державі, яка, на відміну від авторитарної 
держави, мусить забезпечувати баланс між публічним 
і приватним, виконуючи функцію репрезентації волі 
народу. Звичайно, певний баланс присутній і в автори-
тарній державі, адже за відсутності певного погоджен-
ня інтересів держави і суспільства політична система 
стає надто крихкою і режим може бути зруйновано під 
впливом зовнішніх чи внутрішніх катаклізмів. Проте, 
цей баланс визначається передусім інтересами самої 
держави, яка вільна від нього відступати і діяти сва-
вільно, нав’язуючи свої інтереси суспільству. 

Крім того, примат приватних інтересів перед публіч-
ними може бути безперешкодно обґрунтований лише, 
якщо ми визнаємо ідею прав людини. Історія і сучасні 
приклади держав, які скептично налаштовані до кон-
цепції прав людини, показують, що в умовах, коли прав 
не визнаються чи існують лише на папері, публічний 
інтерес завжди домінує над приватним. Саме він ста-
новить основу функціонування держави, яка може на 
власний розсуд обмежувати свободу людини, втруча-
тися в її автономію, обмежувати її розвиток, мотивую-
чи це «бажанням більшості», «державним інтересом», 
«необхідністю єдності» тощо.

Так само й доктрина верховенство права у цілому 
існує у взаємодії з доктриною прав людини. У юри-
дичній науці, зокрема, у філософії права, трапляють-
ся спроби цілковито відмежувати верховенство права  
(а відповідно і його елементи, зокрема і пропорційність) 
від фундаментальних прав. Так, американський юрист 
у сфері філософії права і конституціоналізму П. Гаудер 
доводить, що верховенство права визначається здатні-
стю великої групи людей ефективно захищати дотри-
мання ухвалених у країні законів [2, c. 30]. У свою чер-
гу, вважає Гаудер, цей захист стабільно можливий там, 
де виконуються три підпринципи верховенства права: 
урегульованість (тобто встановлення правил, які регла-
ментують поведінку людей), публічність (оприлюднення 
цих правил) і загальність (ці правила повинні ставитися 
до людей як до рівних і передбачати диференційоване 
відношення до осіб лише там, де це виправдано підста-
вами, які визнають ці підстави як загальні) [2, c. 33]. 
Проте і тут ми бачимо прихований зв’язок з ідеєю прав 
людини. Держава встановлює регулювання, заснова-
не на принципі рівності, а так само дотримується цих 
принципів (наприклад, не ухвалює секретних законів, 
не нівелює Конституцію і закони через нормотворчість 
органів виконавчої влади) лише тоді, коли вона визнає 
для себе зобов’язання, які випливають з прав людини 
і демократичних принципів урядування.

Питання елементного складу верховенства права 
отримало розвиток у працях багатьох вчених [див.: 6; 
7; 14]. Хоча в цих роботах є консенсус із приводу бага-
тьох елементів, щодо інших елементів спори тривають. 
Наприклад, М.І. Козюбра доводить, що елементом вер-
ховенства права є поділ влади [7, c. 15], що підтриму-
ється не всіма вченими з огляду на те, що поділ влади 
більше належить до питань демократії. Щодо пропор-
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ційності, то більшість вчених погоджуються з тим, що 
пропорційність становить вимогу верховенства права 
або випливає з нього. Окремо варто згадати про дум-
ку С.П. Погребняка, який визначає пропорційність як 
загальний принцип права, який через верховенство 
права з’єднується з засадничими цінностями, покладе-
ними в основу правової системи. Безпосередньо пропо-
рційність пов’язується зі змістовним аспектом справед-
ливості [14, c. 202].

У Доповіді Венеціанської комісії про верховенство 
права 2011 р. [3] йдеться про такі елементи (аспекти) 
верховенства права: 1) законність, зокрема, прозорий, 
підзвітний і демократичний процес ухвалення законо-
давства; 2) правова визначеність; 3) заборона свавілля; 
4) доступ до правосуддя, що забезпечують незалежні 
та неупереджені суди, у тому числі під час судового 
розгляду адміністративних актів; 5) дотримання прав 
людини; 6) недискримінація і рівність перед законом.

Отже, пропорційність не виокремлюється тут як 
елемент чи аспект верховенства права. Принцип про-
порційності згадано у виданому Венеціанською комісі-
єю у 2016 р. Переліку контрольних питань для оцінки 
дотримання верховенства права [12], але лише у кон-
тексті неможливості надання зворотної сили нормам, 
які запроваджують юридичну відповідальність. Але 
складники пропорційності відносяться до всіх перелі-
чених аспектів, і всі ці аспекти так чи інакше впливають 
на розуміння і застосування принципу пропорційності.

Законність є першим етапом аналізу пропорційності 
втручання держави у права приватних осіб. Важливо 
відмітити, що йдеться не просто про дотримання закону 
як певних приписів, викладених в акті з такою назвою. 
У Доповіді Венеціанської комісії вказується на певну 
якість законодавства в контексті дотримання належної 
процедури ухвалення. Більш об’ємно доктрина якісного 
закону розкрита у юриспруденції Європейського суду 
з прав людини, де якість означає певні вимоги до норм 
закону (зрозумілість, виконуваність, відповідність під-
законного регулювання закону тощо), а так само про-
цедури його ухвалення, тлумачення і застосування [5].

Важливим є і принцип правової визначеності, який 
також пов’язаний із визначенням пропорційності дер-
жавного втручання на первісному етапі аналізу. Право-
ва визначеність вимагає не лише оприлюднення ухва-
лених законів чи інших нормативно-правових актів, але 
знову ж таки відносної зрозумілості їх змісту з тим, щоб 
приватні особи, залучивши, якщо потрібно, фахівців 
з права, могли прогнозувати і визначати свою поведін-
ку. Правова визначеність стосується також і правоза-
стосування. Практика застосування норм закону при 
вирішенні індивідуально-конкретних справ, зокрема 
і правових спорів, має бути сталою, однаковою в одна-
кових справах, і передбачуваною, раптові і безпідставні 
зміни в адміністративній практиці, винятки, коли на тлі 
однаково вирішуваних справ періодично з’являються ті, 
що вирішуються по-іншому, недопустимі. 

Заборона свавілля стосується пропорційності на 
етапі визначення відповідності рішень, дій або безді-
яльності суб’єктів публічно-владних повноважень зако-
нові, адже існування закону є одним із критеріїв, що 
орган державної влади чи місцевого самоврядування, 
відповідна посадова особа чи інший суб’єкт публічного 
управління не діє суто на власний розсуд. Але заборона 
свавілля водночас стосується і того, що втручання цього 

суб’єкта переслідує певну легітимну мету, а не відбува-
ється через те, що держава вдається до дій, важливість 
яких для суспільства сумнівна, чи дій, які несуть лише 
посилення повноважень держави без жодної суспільно 
корисної цілі, що має досягатися через це, чи чиновник 
шукає власного зиску тощо. Таким чином, заборона 
свавілля з’єднує перший і другий етап аналізу, засно-
ваного на пропорційності. Висновок, що держава чи її 
агент не діють свавільно, тобто мають правову підставі 
для своїх дій і водночас переслідують належну мету, 
здійснюючи їх, дозволяє перейти до третього, ключо-
вого етапу аналізу пропорційності, тобто до визначення 
пропорційності у вузькому сенсі.

Доступ до правосуддя, що забезпечують незалежні 
та неупереджені суди, у тому числі під час судового 
розгляду адміністративних актів, є тим елементом чи 
аспектом верховенства права, який власне забезпечує 
принцип у пропорційності у дії. Хоча не викликає сум-
нівів, що пропорційність має визначати діяльність усіх 
суб’єктів владних повноважень і має враховуватися 
і при оцінці їх рішень, дій або бездіяльності, зокрема, 
і під час відомчого контролю і розгляду скарг, поданих 
в адміністративному порядку, саме система адміністра-
тивних судів є центральним інститутом, що може зму-
сити інші гілки влади, а так само усіх носії управлін-
ських повноважень діяти пропорційно. 

З цього випливає два висновки, важливі для функ-
ціонування верховенства права загалом. По-перше, 
держава має прагнути забезпечити якомога ширший 
і простіший доступ громадян до суду. Доступність пра-
восуддя є ключовою передумовою реальної дії верхо-
венства права [13, c. 34–47]. Може здатися, що це озна-
чає, що чим менше приватні особи відчувають перепон 
у зверненні до суду, тим краще для верховенства пра-
ва. Але це не зовсім так. Справді, звернення до суду 
і, особливо, оскарження рішень, дій або бездіяльності 
суб’єктів владних повноважень не повинно бути обтя-
женим зайвими тягарями чи фільтрами. Зокрема, це 
стосується впровадження досить простих вимог оформ-
лення позовної заяви, помірного розміру судовий збір 
і пільг в його сплаті, надання достатнього часу для 
звернення до суду тощо. Проте має бути встановлено 
розумний баланс, який би попереджав надмірне наван-
таження на судову владу і зловживання процесуальними 
права, зокрема, і на етапі ініціювання судової справи. 
Конкретні механізми такого балансу можуть відрізняти-
ся, але зазвичай йдеться про судовий збір (тобто він не 
має бути ані великим, ані відсутнім взагалі), заборона 
повторного звернення з одним і тим самим позовом, 
обов’язок обґрунтувати свої вимоги тощо. У багатьох 
країнах існує також вимога пройти попередню проце-
дуру адміністративного оскарження [11, с. 101-104]. 
В Україні сьогодні така процедура відсутня, у тому числі 
через відповідну позицію Конституційного Суду Украї-
ни, викладену у Рішенні № 15-рп/2002 від 09.07.2002 р. 
про досудове врегулювання спорів. Водночас ми пого-
джуємося з Д.В. Лученко, що з часом до цієї ідеї можна 
повернутися [9, c. 273], зокрема, коли буде ухвалено 
закон про адміністративну процедуру (Адміністра-
тивно-процедурний кодекс), який оптимізує і зробить 
більш ефективною процедуру розгляду скарг, поданих 
в адміністративному порядку [10].

Водночас, і це другий висновок, з позиції забезпе-
чення дії принципу пропорційності ми не підтримуємо 
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запровадження в Україні інших, крім адміністративно-
го оскарження, способів вирішення публічно-право-
вих спорів (примирення, позасудові арбітражі, медіа-
ція тощо). Важко погодитись з авторами (наприклад, 
О.Д. Сідєльніковим [16]), які доводять, наприклад, 
корисність медіації між приватними особами і суб’єк-
том публічно-управлінських повноважень, між якими 
виник публічно-правовий спір. Крім очевидних коруп-
ційних ризиків, невідповідності суті таких спорів поза-
судовим способам їх вирішення [9, c. 298], варто гово-
рити також про те, що застосування таких способів 
фактично ставить під сумнів обов’язок суб’єкта влад-
них повноважень діяти у відповідності до вимог, викла-
дених у ч. 2 ст. 2 КАС України, зокрема, і вимоги діяти 
пропорційно. Примирення, якщо воно відбувається за 
межами судового процесу, медіація, третейський суд 
тощо, якщо ухвалення рішення обмежує наступне пра-
во звернення до суду для безпосереднього оскарження 
рішень, дій або бездіяльності суб’єкта владних повно-
важень, а не, наприклад, рішення третейського суду чи 
результату медіації послаблює право на судовий захист 
та можливості судового контролю і негативно познача-
ється на стані верховенства права загалом.

Дотримання прав людини, як аспект верховенства 
права, задає рамку для аналізу пропорційності вже 
на третьому етапі, коли суддя має оцінити пропорцій-
ність у вузькому сенсі, тобто збалансованість приват-
них і публічних інтересів, обґрунтованість державного 
втручання у свободу приватних осіб. Це ще один аспект 
нерозривного і дуже важливого зв’язку між правими 
людини і верховенством права як двома доктринами, 
які становлять підмурок правових систем і держав 
країн Європи. Звичайно, можна говорити, що держав-
не свавілля може обмежуватися не лише через права 
людини (інститути обмеження можуть існувати у в релі-
гійних та традиційних суспільствах, де влада держав-
ного суверена обмежена релігійними авторитетами 
чи суспільною владою керівників локальних племен 
[8, c. 342-346]). Проте, лише права людини становлять 
конкретний, незалежний від держави критерій систем-
ного обмеження її влади. 

У практичній площині це особливо помітно саме на 
прикладі пропорційності, адже пропорційність у вузь-
кому сенсі передбачає відповідь на питання, наскільки 
втручання у права людини було потрібне («необхідне 
у демократичному суспільстві» мовою Європейської 
конвенції з прав людини). Якщо втручання було потріб-
ним, то немає порушення не лише прав людини, але 
і верховенства права, якщо ж втручання було непо-
трібним чи надмірним – страждають права, свободи 
і законні інтереси приватних осіб, а у публічній площині 
страждає верховенство права.

Недискримінація і рівність перед законом є тим 
аспектом верховенства права, що доповнює права 
людини. Право не бути дискримінованим саме по собі 
складає окреме фундаментальне право, яке закріпле-
но, зокрема, у статті 14 Конвенції і може розглядати-
ся як окреме порушення її норм, поряд з порушенням 
змістовних прав, а так само може становити окремий 
аспект судового аналізу і визначати, чи було порушення 
взагалі. Крім того, у справі «Релігійна спільнота Свідків 
Єгови проти Австрії» ЄСПЛ вказав, що «стаття 14 [Кон-
венції] не забороняє державі – учаснику ставитися до 
[релігійних] груп по-різному задля усунення «фактичної 

нерівності» між ними; більш того, за певних обставин 
відмова вжити заходи для усунення нерівності за допо-
могою диференційованого ставлення може сама по собі 
утворювати порушення цієї статті». Тому, дискриміна-
ційне ставлення суб’єкта владних повноважень до при-
ватної особи, що знайшло свій вираз у його рішеннях, 
діях чи бездіяльності, так само має враховуватися при 
аналізі пропорційності. Якщо втручання явно відрізня-
ється від тих інших випадків втручання своєю інтенсив-
ністю чи рівнем обмеження свободи приватної особи, 
можна впевнено стверджувати, що відповідне рішення 
чи дія не проходять тест на пропорційність.

Висновки. Пропонований аналіз показує, що у спів-
відношенні з іншими елементами чи аспектами вер-
ховенства права принцип пропорційності не може 
визначатися як ще один його елемент. Скоріше у про-
порційності ми находимо принцип, тест і водночас 
юридичний інструмент визначення, наскільки різні 
аспекти верховенства права і сам цей принцип загалом 
було дотримано під час здійснення владних повно-
важень у сфері публічного управління, а так само 
у й інших сферах, до яких принцип пропорційності 
дотичний (у сучасних джерелах до цих сфер відносять, 
зокрема, і приватне право [4, c. 46–55]). Висновок про 
пропорційність дій держави чи її агентів означає, що 
в індивідуально-конкретній справі було збалансовано 
приватні і публічні інтереси, а при вчиненні таких дій 
(зокрема, і ухваленні нормативно-правових та індиві-
дуально-правових актів) дотримано вимоги верховен-
ства права.
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ОСОБЛИВОСТІ ВОГНЕВОЇ ПІДГОТОВКИ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ  
НА ПОЧАТКОВОМУ ЕТАПІ НАВЧАННЯ

Головацький О. О., Прядко В. М.

У науковій роботі розглядається методика вдоско-
налення поліцейськими навичок володіння вогнепальною 
зброєю. Акцентовано увагу на переході від початкового 
етапу вогневої підготовки до етапу вдосконалення набу-
тих навичок стрільби поліцейськими, які проходять нав-
чання вогневої підготовки. 

Визначено ознаки, які характеризують придбані необ-
хідні навички стрілка і його готовність до вищезазначе-
ного переходу. Запропоновано і обґрунтовано рекоменда-
ції стрілку й інструктору, які передбачають виконання 
пострілу по схемі «рух – постріл – рух».

Ключові слова: поліцейський, вогнева підготовка, 
вогнепальна зброя, постріл, табельна зброя, формування 
навичок, методика навчання, стрілок, службова підго-
товка, психологічна готовність.

В научной работе рассматривается методика совер-
шенствования полицейскими навыков владения огне-
стрельным оружием. Акцентировано внимание на переходе 
от начального этапа огневой подготовки до этапа совер-
шенствования приобретенных навыков стрельбы полицей-
скими, которые проходят обучение огневой подготовке. 

Определены признаки, которые характеризуют приоб-
ретенные необходимые навыки стрелка и его готовность к 
вышеуказанному переходу. Предложены и обоснованы реко-
мендации стрелку и инструктору, предполагающие выпол-
нение выстрела по схеме «движение – выстрел – движение».

Ключевые слова: полицейский, огневая подготовка, 
огнестрельное оружие, выстрел, табельное оружие, фор-
мирование навыка, методика обучения, стрелок, служеб-
ная подготовка, психологическая готовность.

This research article reveals methodology for improving 
policemen’ skills at firearms. Attention is focused on the tran-
sition from the initial stage of firearm training to the stage of 
improving the acquired skills of shooting by police officers. 

The existing methods of training for various types of 
firearms shooting, which have an initial stage and a stage of 
improvement of skills, are analyzed. It is substantiated that 
the transition from one stage to the next is possible only when 
police officers who are trained in firing firearms have made sig-
nificant progress in mastering the elements of the preparation 
of the previous stage.

The mechanism of formation of the skill of bringing to the 
automatism of the mechanisms of switching modes of operation 
of the motor system of the arrow, which allows a positive result 
to be achieved, when the shooter for a certain period of time 
worked out an exercise with a firearm in motion, breaking it into 
separate components, which in the future gives him the oppor-
tunity to professionally execute the shot in motion.

The features characterizing the acquired necessary skills of 
the shooter and his readiness to abovementioned transition are 
defined: the correct awareness of their own mistakes, the ability 
to analyze their own shooting and the actions of other shooters; 
ability to manage their actions in terms of time limit; ability to 
control the shooting technique in competitive conditions; quick 
adaptability to the shooting of “alien” weapons. It is concluded 

that these signs indicate the manifestation of the main qualities 
of the shooter, which ensure the success of shooting: reliability, 
stability, mobility, and also contribute to the formation of move-
ment skills, worked out to automatism.

Recommendations to the shooting instructor and shooters, 
suggesting taking a shot according to the scheme “movement – 
shot – movement”, are proposed and justified.

Key words: policeman, firearm training, firearm, shot, 
department-issued sidearm, skill formation methodic of educa-
tion, shooter, service training, mental set.

Постановка проблеми та її актуальність. Остан-
нім часом спостерігається значне зростання кількості 
злочинів, пов’язаних із використанням вогнепальної 
зброї. При цьому в багатьох випадках зброя використо-
вується проти працівників Національної поліції Укра-
їни, які повинні володіти відповідною професійною 
підготовкою щодо застосування вогнепальної зброї 
з метою протистояння озброєним злочинцям. До вка-
заного слід додати ще один фактор, який підтверджує 
підвищення уваги до високоякісної вогневої підготовки 
органів та підрозділів Національної поліції України під 
час виконання ними своїх функціональних обов’язків. 
Цим фактором є неконтрольоване поширення зброї 
серед населення, у тому числі у середовищі злочин-
ців. Вважаємо, що такому негативному явищу сприяло 
і погіршення суспільно-політичної та економічної ситу-
ації в Україні, і криміналізація суспільства. У результаті 
незаконно отримана зброя, що збувається злочинцями, 
критично впливає на загальну криміногенну ситуацію, 
а застосування зброї створює реальну загрозу громад-
ській безпеці і громадському порядку в цілому в країні. 
Водночас більшість тяжких злочинів, зокрема й теро-
ристичної спрямованості, учиняються саме з викорис-
танням зброї, боєприпасів, вибухових речовин і вибу-
хових пристроїв.

У контексті викладеного наразі маємо офіцій-
ні статистичні дані щодо кількості правопорушень із 
застосуванням вогнепальної зброї та вибухівки, яка 
протягом року збільшилася майже в три рази [1]. Ми 
погоджуємося із думкою експертів, які вважають, що 
причиною цього є недосконалий контроль за перемі-
щенням зброї на території України [2, с. 66]. У свою 
чергу, Служба безпеки України неодноразово засте-
рігала, що небезпека потрапляння вогнепальної зброї 
та засобів ураження у некерований обіг сприяє вико-
ристанню його з терористичною або екстремістською 
метою та може спричинити жертви серед мирного 
населення [3]. На жаль, на даний момент часу в різ-
них регіонах України такі випадки є непоодинокими. 
Відповідно до викладеного постає необхідність у під-
вищенні рівня вогневої підготовки поліцейських вже 
на початковому етапі їх навчання.

Метою статті є визначення особливостей вогневої 
підготовки поліцейських на початковому етапі навчан-
ня, а також розроблення конкретних пропозицій і реко-
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мендацій щодо підвищення рівня вогневої підготовки 
поліцейських в Україні шляхом виконання тренуваль-
них вправ.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Окремі 
аспекти підвищення рівня вогневої підготовки полі-
цейських досліджувалися у працях М.І. Ануфрієва, 
С.М. Банаха, В.Р. Булачека, Г.Н. Будаг’янц, І.С. Виняр-
чука, Ю.Р. Йосипіва, Ю.А. Лапутіної, М.А. Чміля та інших 
авторів.

Виклад основного матеріалу. Варто зазначити, що 
табельна зброя в руках професіонала є не тільки сим-
волом влади, але й дієвим засобом у боротьбі з кримі-
нальними структурами, тому навчання стрільбі зокрема 
з пістолета виступає важливим елементом в системі 
професійної підготовки поліцейських вже на перших 
етапах їх навчання. Вважаємо, що у даному випадку 
слід акцентувати увагу на двох варіантах застосування 
табельної зброї у службовій діяльності: під час стріль-
би на відстані до 25 м, що вимагає хороших професій-
них навичок, знання тактико-технічних характеристик 
табельної зброї, і під час стрільби в умовах безпосеред-
ньої близькості до злочинця на відстані 3–10 м, де необ-
хідні швидка реакція, володіння філігранною технікою 
швидкісної стрільби і тактичними прийомами відходу 
з лінії вогню [4, с. 215].

Враховуючи те, що вогнева підготовка є одним 
з основних предметів професійної службової підготов-
ки поліцейських, відповідно вона спрямована на фор-
мування стійких навичок у поводженні з вогнепальною 
зброєю, навчання поліцейських діяти в умовах, пов’яза-
них із ефективним і правомірним його застосуванням. 
Професійне володіння поліцейськими вогнепальною 
зброєю у подальшому дозволить їм не тільки професій-
но виконувати свої обов’язки, але й в екстремальних 
випадках зберегти своє життя та життя інших людей від 
протиправних посягань злочинців.

У контексті досліджуваного питання варто зазна-
чити, що нормативне забезпечення досліджуваного 
питання передбачене наказом МВС України № 50 від 
26 січня 2016 року «Про затвердження Положення про 
організацію службової підготовки працівників Націо-
нальної поліції України», в якому визначено порядок 
планування, проведення та обліку занять, здійснен-
ня контролю знань, умінь та навичок осіб молодшого, 
середнього та вищого складу Національної поліції Укра-
їни. Відповідно до п. 6 зазначеного підзаконного нор-
мативно-правового акту різновидами службової підго-
товки, серед іншого, є вогнева підготовка. Нагадаємо, 
що вогнева підготовка передбачає комплекс заходів, 
спрямованих на вивчення поліцейським основ стріль-
би з вогнепальної зброї, правомірного її застосування 
(використання) та вдосконалення навичок безпечного 
поводження з нею, швидкісної та влучної стрільби по 
нерухомих і рухомих цілях, з різних положень, в обме-
жений час, в русі тощо [5]. Як неодноразово нами було 
відмічено, що рівень володіння вогнепальною зброєю 
поліцейськими, їх знання нормативної бази щодо засто-
сування цієї зброї, створює основи для особистої безпе-
ки і дотримання громадського порядку в нашій країні.

Наявні методики навчання різним видам стріль-
би з вогнепальної зброї мають початковий етап і етап 
вдосконалення навичок. Перехід від одного етапу 
до наступного можливий лише в тому випадку, коли 
у поліцейських, які навчаються стрільбі з вогнепальної 

зброї, з’явився значний прогрес в освоєнні елементів 
підготовки попереднього.

Відмінною особливістю початкового етапу є те, що 
при виконанні підготовчих вправ у поліцейських фор-
муються базові навички у відпрацюванні елементів 
здійснення пострілу. У той же час частина стрільців 
потребує подолання психологічного бар’єру, що впли-
ває на правильність їх дій (очікування пострілу, почуття 
страху перед бойовою зброєю, звук пострілу, віддача 
зброї після пострілу). При цьому важливим моментом 
є те, що поки той, якого навчають володінню та застосу-
ванню вогнепальної зброї, не досягне стійкого позитив-
ного результату під час виконання підготовчих вправ, 
який не знайде упевненості в собі і в правильності сво-
їх дій зі зброєю, перехід до наступного етапу не дасть 
позитивних результатів, ба більше – може призвести до 
закріплення помилок, що допускаються стрільцем на 
початковому етапі.

У сучасній практиці сформовано ряд ознак, які свід-
чать про те, що навички стрілка сформувалися достат-
ньою мірою, і це дає можливість переходити до ета-
пу вдосконалення навичок. Зокрема, до них належать 
такі: правильне усвідомлення власних помилок, уміння 
аналізувати свою стрільбу і дії інших стрільців; уміння 
управляти своїми діями в умовах ліміту часу; здатність 
керувати своєю стрільбою у змагальних умовах; швидка 
пристосованість до стрільби з «чужої» зброї. Всі вище-
вказані ознаки свідчать про прояв у стрільця основних 
якостей, які забезпечують успішність стрільби: надій-
ність, стабільність, рухливість, про формування нави-
чок руху, відпрацьованих до автоматизму. Відзначимо, 
що на даному етапі стає можливою поступова зміна 
методики навчання і включення до неї нових, більш 
складних елементів.

Практика діяльності поліцейських показує, що 
в більшості випадків застосування зброї під час вико-
нання поставлених перед ними завдань, здійснюється 
безпосередньо в русі або відразу після певних перемі-
щень тіла стрілка (біг, стрибки, перекати, падіння). Від-
повідно до раніше закріплених навичок чітких і точних 
дій стрілка, яким є сам постріл, приєднуються більш 
прості по виконанню, проте значні за кількістю і амплі-
туді рухи тіла. Вся складність завдання полягає в тому, 
що рухова система стрілка повинна миттєво перебуду-
ватися з одного режиму роботи на інший і забезпечити 
успішне досягнення мети. Це висуває особливі вимоги 
щодо змін у рухах поліцейського, який застосовує вог-
непальну зброю.

У зв’язку з цим важливим є формування і подаль-
ше доведення до автоматизму механізмів перемикання 
режимів роботи рухової системи стрілка. У цьому разі 
можна досягти позитивного результату, коли стрілець 
протягом часу відпрацював вправу із вогнепальною 
зброєю у русі, розбиваючи її на окремі складові, що 
у подальшому надасть йому можливість професіональ-
но виконати постріл у русі.

Вважаємо за необхідне розглянути у чому саме 
полягає механізм формування такого навику. Ученими 
доведено, що в процесі освоєння такого навику перш за 
все відбувається відкладення в свідомості образів еле-
ментів складних рухів. При достатньому рівні відпра-
цювання рухів вважається, що сформовані образи зна-
ходяться у підсвідомості людини і відображені в ньому 
як окремими компонентами, так і у вигляді цілісної дії 
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[6, с. 334]. У цей час якраз і відбувається доведення до 
автоматизму рухових навичок.

Вважаємо за необхідне рекомендувати інструкторам 
та поліцейським на початковому етапі навчання за для 
успішного досягнення вищезазначеної мети наступне.

Для поліцейських, які проходять навчання з вогне-
вої підготовки, доречним є виконання таких рекомен-
дацій. По-перше, стрілку не варто поспішати при від-
працюванні пострілу під час руху або безпосередньо 
одразу після переміщення. У цьому  разі поліцейський, 
який навчається стрільби з вогнепальної зброї, повинен 
уважно стежити за інструктором і намагатися самостій-
но визначити, з яких елементів складається зазначена 
дія, а також які із них є вирішальними для її успішного 
виконання. Бажано було б поліцейському уявити, як він 
самостійно виконуватиме поетапне переміщення.

По-друге, поліцейським, які проходять навчання 
з вогневої підготовки на перших заняттях після озна-
йомлення із різними вправами зі стрільби не треба 
прагнути виконувати їх за мінімальний час. Це може 
призвести до закріплення помилкових способів вико-
нання, оскільки, виконуючи дуже швидко вправу і не 
маючи при цьому достатнього рівня вмінь та досвіду, 
стрілець компенсує дефіцит майстерності завдяки яко-
сті виконання [7, с. 10]. Як висновок, якщо навіть полі-
цейський і буде швидко стріляти, то в бойовій ситуації 
такий спосіб не забезпечить належного ступеня надій-
ності і високої результативності.

По-третє, під час виконання вправи поліцейському 
не потрібно очікувати повного закінчення переміщення, 
натомість починати постріл необхідно в процесі руху, 
так, щоб в момент зупинки тіла залишилося тільки завер-
шити вижимання спускового механізму. При цьому пов-
ної зупинки взагалі не повинно бути, оскільки на відмі-
ну від стрільби із стандартного статичного положення, 
виконання стрільби у русі не припиняється завершенням 
відпрацювання спуску. У цьому разі дію можна вважа-
ти закінченою лише тоді, коли стрілець повністю вико-
нає переміщення після пострілу. Схематично це мож-
на відобразити як «рух – постріл – рух». Деякі науковці 
пояснюють це прикладними особливостями даного виду 
стрільби, так як будь-який нерухомий, хоч на мить об’єкт 
є зручною мішенню для ураження. Тому під час тренувань 
дуже важливо до автоматизму відпрацювати різні варіан-
ти відходу від можливого зустрічного вогню [7, с. 13-14].

З приводу рекомендацій для інструкторів варто 
зазначити, що не слід навчати поліцейських відразу 
декільком видам складних стрілецьких вправ. Поступо-
ве навчання певній складній стрілецькій вправі надасть 
можливість поліцейським, які навчаються вогневій під-
готовці, усвідомити ключові моменти щодо виконання 
вправ у русі.

Вважаємо, що інструкторам обов’язково слід звер-
тати увагу на динаміку виконання поліцейськими 
складних вправ із переміщенням, а також із урахуван-
ням інтервалів, необхідних для виконання як окремих 
елементів, так і цілісної дії.

Водночас важливим моментом є постійне допов-
нення процесу навчання новим видам складних стрі-

лецьких вправ прикладами з практики дій досвідчених 
поліцейських-професіоналів, із обов’язковим пояс-
ненням, які моменти привели до успіху, що призвело 
до невдачі, постійно вказувати на значущість трену-
вання, сприяючи формуванню у стрільців упевненості 
в собі [7, с. 15].

Висновки. Отже, запропоновані та узагальнені 
рекомендації у даній науковій роботі не є вичерпними. 
За наявності навчальної програми, тематичних пла-
нів та індивідуальних особливостей поліцейських, які 
навчаються вогневій підготовці, зазначені рекоменда-
ції можуть бути змінені. Вдночас поліцейський повинен 
бути психологічно готовий застосувати вогнепальну 
зброю по відношенню до злочинця, а також він повинен 
бути впевненим у правомірності застосування вогне-
пальної зброї у такій ситуації. Відповідно до викладе-
ного, з метою формування у поліцейських професійних 
навичок застосування вогнепальної зброї незалежно від 
екстремальних ситуацій різного характеру, необхідно 
постійно приділяти увагу та підвищувати рівень вогне-
вої підготовки в органах та підрозділах Національної 
поліції України.
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КЛАСИФІКАЦІЯ КІБЕРЗЛОЧИНІВ У КРИМІНАЛІСТИЦІ
Довженко О. Ю.

У науковій статті розглянуто різноманітні підходи 
до класифікації кіберзлочинів у криміналістиці. Зокрема, 
такі підходи можуть ґрунтуватися на характері злочин-
ного посягання, його способі чи суб’єкті злочину. Найбільш 
поширеною є класифікація за об’єктом злочину. Поєднання 
такої класифікації з наявним поділом злочинів за чинним 
Кримінальним кодексом дало змогу запропонувати власну 
оригінальну класифікацію.

Ключові слова: кіберзлочини, класифікація кіберзлочи-
нів, об’єкт кіберзлочинів, суб’єкт кіберзлочинів, предмет 
кіберзлочинів.

В научной литературе рассматриваются различные 
подходы к классификации киберпреступлений в криминали-
стике. Среди прочего, такие подходы могут основываться 
на характере преступного посягательства, его способе 
или субъекте преступления. Наиболее распространённой 
является классификация по объекту преступления. Объ-
единение такой классификации с существующим разделе-
нием преступлений по действующему Уголовному кодексу 
позволило предложить собственную оригинальную класси-
фикацию.

Ключевые слова: киберпреступления, классификация 
киберпреступлений, объект киберпреступлений, субъект 
киберпреступлений, предмет киберпреступлений. 

The classification of cybercrimes is subject to extensive dis-
pute in the scientific literature. Several approaches have been 
proposed by the researchers. They can be based on the method 
of cybercrime or subject of criminal offence. The latter differ-
entiates between crimes committed by inexperienced users, 
experienced users and those requiring specific knowledge, which 
can be committed only by persons possessing special computer 
education and skills. However, the most widely recognized 
classification is based on the object of crime. This object can 
consist of computer data (crimes like stealing of data or use of 
malware), property rights exercised with the use of computer 
technology (like bank transactions), personal rights of individuals 
(like right to dignity or property and related rights) and others. 
These classifications are yet of importance rather for the theory 
of criminalistics. From the point of view of practical criminalis-
tic action, they may be problematic as they do not correspond 
to the existing provisions of Ukrainian criminal law, including to 
classification of crime under the Criminal Code of Ukraine. The 
combination of the object-based approach with the existing clas-
sification of crime under the Criminal Code of Ukraine enabled 
proposition of an original classification that is based on the sec-
tions of the Code. It includes crimes against personal rights of 
individuals, human dignity, property, public morals and against 
the State. Although imperfect, this classification can be applica-
ble in practice with consideration of the existing state of law and 
useful from the point of view of the law on criminal procedure 
for formal affirmation of criminalistic action. 

Key words: cybercrimes, classification of cybercrimes, 
object of cybercrimes, subject of cybercrimes, matter of cyber-
crimes. 

Постановка проблеми та її актуальність. Кіберзло-
чини є порівняно новим феноменом для кримінального 
права й криміналістики. Відсутнє навіть точне визначен-
ня цього поняття, проте наявне розуміння, що з’явилася 

нова категорія злочинів, що здійснюються в кіберпро-
сторі та становлять не меншу загрозу, ніж «традиційні» 
злочини. На рівні міжнародної спільноти прийнято ряд 
нормативно-правових актів, спрямованих на боротьбу 
з кіберзлочинами. Водночас ця боротьба утруднюєть-
ся відсутністю задовільної дефініції та невизначеністю 
того які саме злочини мають бути віднесені до цієї кате-
горії. Розв’язанню цих питань сприятиме проведення 
класифікації злочинів, що в нормативно-правових актах 
та літературі відносяться до категорії кіберзлочинів. 
Крім того, така класифікація сприятиме розробці норм 
кримінального та кримінального процесуального права, 
спрямованих на боротьбу з такими злочинами.

Аналіз останніх досліджень і публікацій демон-
струє певний інтерес дослідників до даної теми та поча-
ток її розробки в літературі. Зокрема, слід виділити 
дисертацію Є.С. Шевченко, в якому приділено увагу 
криміналістичній класифікації кіберзлочинів, наукові 
розвідки, проведені Ю.М. Піциком (провів класифіка-
цію кіберзлочинів проти власності), О.Ю. Іванченко, 
В.В. Семеновою, О.В. Амеліною та іншими дослідника-
ми. Водночас зберігається потреба в подальшому дослі-
дженні вказаної проблематики, адже загальновизнана 
класифікація кіберзлочинів, що може бути використана 
для розробки відповідних норм кримінального права, 
досі відсутня. Крім того, саме явище кіберзлочинності 
перебуває у постійному розвитку, через що надати пов-
ну та вичерпну класифікацію всіх можливих кіберзло-
чинів наразі навряд чи можливо. Завданням дослідника 
є відстеження всіх проявів кіберзлочинності та постійне 
вдосконалення класифікації кіберзлочинів з урахуван-
ням нових тенденцій.

Мета статті полягає в тому, аби дослідити запропо-
новані класифікації кіберзлочинів, підстави такої кла-
сифікації та на їхній основі запропонувати нову зведену 
класифікацію.

Виклад основного матеріалу. Процес класифікації 
передбачає розподіл явищ, що розглядаються, за гру-
пами чи класами, що полегшує їхню систематизацію. 
З криміналістичної точки зору, систематизації підлягає 
весь обсяг накопиченого криміналістичного наукового 
знання та виділена з нього система криміналістичних 
понять [1, c. 72]. Це дає змогу встановити загальне уяв-
лення про певну групу явищ, співставити окремі яви-
ща та групи явищ між собою, виділити закономірності 
та прогнозувати можливості розвитку явищ, що розгля-
даються, в тому чи іншому напрямку. Отже, криміналіс-
тична класифікація дозволяє піднести розуміння об’єк-
ту дослідження на новий рівень через проникнення до 
його сутності, забезпечує виявлення закономірностей, 
необхідних для його наукового обґрунтування та опи-
су. Водночас вона дає змогу виявити мало досліджені 
та непізнані сторони системи, що розглядається та слу-
гує необхідною ланкою в розслідуванні протиправних 
діянь [8, c. 39]. Криміналістична класифікація злочинів 
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отримує практичне застосування в ході слідчої діяль-
ності, адже вона забезпечує вірне розуміння сутності 
подій, що розслідуються, вибір та застосування методи-
ки розслідування окремих видів злочинів. 

Під час проведення класифікації кіберзлочинів 
доцільно звернутися до міжнародних документів, 
в першу чергу до Конвенції Ради Європи про кіберзло-
чинність [4]. Нею правопорушення в кіберсфері розпо-
діляються на чотири групи (пізніше Додатковим прото-
колом було виділено ще п’яту групу) [2]. Класифікацію 
за Конвенцією можна вважати еталонною, адже наяв-
ні міжнародні та регіональні нормативно-правові акти 
та наукова практика зорієнтовані на прийнятий Конвен-
цією розподіл комп’ютерних злочинів.

Перша група кіберзлочинів включає протиправ-
ні діяння, що посягають на конфіденційність, ціліс-
ність та недоступність комп’ютерних даних й систем, 
таких як несанкціонований доступ, незаконне пере-
хоплення, втручання в бази даних і в систему. Другу 
групу становлять злочини, пов’язані з використанням 
комп’ютерів як засобу здійснення протизаконних дій, 
тобто засобу маніпуляції з інформацією. До них мож-
на віднести комп’ютерне шахрайство та комп’ютерне 
підроблення. Третя група – кіберзлочини, пов’язані зі 
змістом даних, що розміщені в комп’ютерних мере-
жах. Найбільш розповсюдженим та найбільш суворо 
переслідуваним з таких злочинів є діяння, пов’язані 
з дитячою порнографією. Четверту групу злочинів ста-
новлять злочини, пов’язані з порушенням авторського 
права та суміжних прав, при чому встановлення таких 
правопорушень Конвенцією віднесено до компетенції 
національних держав. Нарешті, п’ята група, що була 
запроваджена Додатковим протоколом складається 
з актів расизму та ксенофобії, що скоєні за допомогою 
комп’ютерних мереж.   

Розв’язання цілого ряду завдань в процесі виявлен-
ня та розслідування кіберзлочинів залишалося б досить 
проблематичним без опори на криміналістичну класи-
фікацію. Зростаюча статистика і різноманіття кіберзло-
чинів вимагає їх систематизації за різними підставами. 
Можна виділити декілька запропонованих дослідника-
ми підходів.

Наприклад, Д.А. Ілюшин пропонує класифікацію 
кіберзлочинів за способами скоєння. На його думку, до 
кіберзлочинів можна віднести наступні типи злочинних 
посягань:

1. Неправомірне підключення до мережі Інтернет,  
а саме:

– неправомірне отримання та використання чужих 
даних для доступу до мережі Інтернет (логіну та паро-
лю);

– неправомірне отримання й використання облі-
кових власних облікових даних на чужих електронних 
приладах чи з використанням чужої МАС та ІР адреси 
з метою неправомірного доступу до мережі Інтернет;

– неправомірне підключення до мережі операто-
ра електронного зв’язку з метою ухилення від сплати 
послуг, отриманих в мережі Інтернет.

2. Створення, використання та розповсюдження 
мережевих шкідливих комп’ютерних програм.

3. Незаконне виготовлення, зберігання, розпов-
сюдження, рекламування чи публічна демонстрація 
інформації, що заборонена до вільного обігу, за допо-
могою мережі Інтернет.

– незаконне виготовлення, зберігання, розповсю-
дження, рекламування та публічна демонстрація пор-
нографічних матеріалів, скоєна з використанням мере-
жі Інтернет;

– незаконне отримання та розголошення відомо-
стей, які складають комерційну, податкову чи банківську 
таємницю, скоєне з використанням мережі Інтернет;

– порушення таємниці переписки, телефонних роз-
мов, поштових чи інших повідомлень, що здійснюється 
за допомогою мережі Інтернет;

– образа, нанесена шляхом розповсюдження 
неправдивих відомостей на інформаційних ресурсах 
в мережі Інтернет;

– збудження ненависті чи ворожнечі, а також при-
ниження людської гідності, скоєні за допомогою мере-
жі Інтернет.

4. Порушення авторських та суміжних прав, а також 
незаконне використання товарних знаків за допомогою 
мережі Інтернет.

5. Шахрайство, скоєне в сфері надання послуг 
Інтернет.

– продаж неіснуючих товарів, фіктивних послуг 
та пропозиція фіктивної роботи, скоєні за допомогою 
мережі Інтернет;

– залучення коштів до удаваної благодійності;
– шахрайство в електронних платіжно-розрахунко-

вих системах мережі Інтернет;
– шахрайство в інтернет-казино, букмекерських 

конторах, в розіграшах лотерей та на аукціонах;
– шахрайство, скоєне з використанням фіктивних 

шлюбних інтернет-агенцій;
– створення фінансових пірамід з використанням 

мережі Інтернет.
6. Викрадення електронних реквізитів та продаж 

підроблених кредитних чи розрахункових карт.
7. Незаконне підприємництво в сфері надання 

послуг в мережі Інтернет;
8. Вимагання за допомогою мережі Інтернет.
9. Кібертероризм [3].  
Як можна помітити, Д.А. Ілюшин дотримується під-

ходу, відповідно до якого кіберзлочинами слід вважати 
злочини, скоєні за допомогою глобальної мережі. Іншої 
точки зору дотримується Д.В. Пашнев, який пропонує 
класифікацію кіберзлочинів через засоби їхнього ско-
єння та злочинну ціль. Відповідно до цієї класифікації, 
кіберзлочини поділяються наступним чином.

1. Злочини, в яких засоби комп’ютерних технологій 
є основною метою посягання, тобто посягання здійс-
нюється з метою знищення, викривлення, блокування 
чи порушення встановленого порядку маршрутизації 
комп’ютерної інформації, суттєвого порушення порядку 
роботи комп’ютерних систем та мереж.

2. Злочини в яких засоби комп’ютерних технологій 
є проміжною метою, тобто шляхом вказаних впливів на 
них досягається інша ціль, така як присвоєння чужого 
майна, нелегальне отримання інформації, тощо.

3. Злочини при скоєнні яких засоби комп’ютерних 
технологій є лише автоматизованим засобом протиправ-
ного діяння, такі як фальшивомонетництво, підробка 
документів, печатей, штампів, бланків цінних паперів, 
знаків поштової сплати, квитків, марок акцизного збо-
ру, розповсюдження незаконної інформації, завідомо 
неправдиві повідомлення про загрози суспільній безпе-
ці, знищення чи пошкодження об’єктів власності, тощо.
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4. Злочини в яких комп’ютерні технології є засобом 
інформаційного забезпечення злочинної діяльності, 
такі як незаконний збір і систематизація інформації, 
ведення подвійної бухгалтерії, ведення баз даних щодо 
предметів, вилучених чи обмежених в цивільному обі-
гу, зайняття сутенерством [6, c. 164–166].

Своєрідну класифікацію злочинів, що скоєні за 
допомогою електронних платіжних систем, пропонують 
О.М. Яковлев та Н.В. Оліндер. Як підстави класифіка-
ції ними використовуються об’єкт і предмет злочинного 
посягання, кількість суб’єктів злочину, ознака терито-
ріальності та спосіб скоєння злочину. 

За об’єктом злочинного посягання виділяються зло-
чини, скоєні з використанням платіжних засобів та сис-
тем:

– злочини проти власності (шахрайство, крадіжка, 
вимагання);

– злочини в сфері економічної діяльності (легаліза-
ція доходів, отриманих злочинним шляхом, незаконне 
підприємництво);

– злочини в сфері комп’ютерної інформації (непра-
вомірний доступ до комп’ютерної інформації, створен-
ня та розповсюдження шкідливих програм, призначе-
них для здійснення неправомірних дій);

– злочини проти державної влади, інтересів дер-
жавної служби й служби в органах місцевого самовря-
дування (дача чи отримання хабаря з використанням 
електронних платіжних засобів).

За предметом злочинного посягання автори виділя-
ють злочини, що мають матеріальний предмет посяган-
ня та злочини, що не мають такого предмету. За кількі-
стю суб’єктів виділяють злочини скоєні однією особою 
та групою осіб. За способом скоєння – скоєні зі злов-
живанням вразливості електронної платіжної системи 
та з використанням реквізитів легального користувача 
електронної платіжної системи [9, c. 134–135]. 

В.О. Мещеряков пропонує ще одну підставу для кри-
міналістичної класифікації кіберзлочинів – об’єкт зло-
чинного посягання, під яким він розуміє комп’ютерну 
інформацію як складний багаторівневий об’єкт, який 
складається з набору елементарних операцій на кож-
ному рівні. Виходячи з цього, вчений виділяє наступні 
види злочинів:

– знищення (порушення) комп’ютерної інформації;
– неправомірне заволодіння комп’ютерною інфор-

мацією чи порушення виключного права на її викори-
стання;

– дії чи бездіяльність зі створення (генерації) 
комп’ютерної інформації з заданими властивостями;

– неправомірна модифікація комп’ютерної інфор-
мації [5, c. 76-77].

Ще одну цікаву класифікацію пропонує А.Е. Серьож-
кіна. Її підхід ґрунтується на особистості злочинця 
і його рівні професіоналізму у користуванні комп’ютер-
ними системами. Виходячи з цього, дослідниця пропо-
нує поділити користувачів кримінальних кібертехноло-
гій на три групи:

1. Професійні користувачі, тобто спеціалісти, для 
яких комп’ютер є предметом діяльності чи засобом 
та передумовою діяльності, або інструментом для 
розв’язання професійних завдань.

2. Користувачі, що не володіють навичками програ-
мування, які використовують програмні продукти, що 
не вимагають таких навичок.

3. Випадкові користувачі, тобто дилетанти, які стика-
ються з комп’ютером вперше і здатні користуватися лише 
елементарними програмними продуктами [7, c. 16–17]. 

Розвиваючи цю думку, Є.С. Шевченко пропонує 
класифікацію кіберзлочинів, що ґрунтується на крите-
рії рівня кваліфікації користувача (суб’єкта злочину) 
та його можливостей у виборі злочинних інформацій-
них технологій. 

1. Злочини, скоєні з використанням найпростіших 
інформаційних технологій. Таке протиправне діяння 
може бути здійснене навіть випадковим користувачем 
на не вимагає наявності в злочинця кримінальних нави-
чок та професійних знань в галузі телекомунікаційних 
технологій, а саме:

– незаконне отримання й розголошення відомо-
стей, що складають комерційну, податкову чи банків-
ську таємницю;

– незаконний збір чи розповсюдження інформації 
про приватне життя особи, яка складає його особисту 
чи сімейну таємницю;

– збудження ненависті чи ворожнечі, приниження 
людської гідності;

– порушення авторських та суміжних прав;
– шахрайство (зокрема через фіктивні шлюбні 

агенції);
– вимагання, скоєне з використанням мережі 

Інтернет;
– окремі види кібертероризму (спонсорування 

та пропаганда терористичної діяльності. 
2. Злочини, скоєні досвідченим користувачем із вико-

ристанням інформаційних технологій середнього рівня. 
Такий злочин здатен скоїти професійний користувач, 
що не володіє навичками програмування, проте скоєння 
таких злочинів вимагає наявності певних професійних чи 
кримінальних навичок. Зокрема до них належать:

– неправомірне підключення до мережі оператора 
електрозв’язку з метою ухилитися від сплати отрима-
них послуг мережі Інтернет;

– незаконне виготовлення, зберігання, розпов-
сюдження, рекламування чи публічна демонстрація 
інформації, забороненої до вільного обігу, що скоюєть-
ся з використанням мережі Інтернет;

– порушення авторських і суміжних прав, скоєне 
з використанням мережі Інтернет (незаконне розповсю-
дження екземплярів комп’ютерних програм, баз даних, 
аудіовізуальних чи літературних творів);

– продаж неіснуючих товарів, надання фіктивних 
послуг та пропозиція фіктивної надомної роботи, скоєні 
з використанням мережі Інтернет;

– залучення коштів на удавані благодійні цілі;
– шахрайство в мережі Інтернет, зокрема в онлайн 

казино, букмекерських конторах, лотереях;
– фінансові Інтернет-піраміди;
– кібертероризм.
3. Злочини, скоєні користувачем який володіє спе-

ціальними фаховими знаннями з використанням склад-
них інформаційних технологій, що передбачають вико-
ристання технологічних методів та їхню адаптацію до 
цілей злочинної діяльності. Такі злочини вимагають 
глибоких професійних знань та навичок. До них можна 
віднести такі:

– неправомірне отримання й використання чужих 
облікових даних (логінів, паролів) для доступу до мере-
жі Інтернет;
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– часткову підміну власних облікових даних чужи-
ми для неправомірного доступу до мережі Інтернет;

– створення, використання й розповсюдження 
шкідливих мережевих комп’ютерних програм;

– незаконне отримання й розголошення відомостей, 
що становлять комерційну, податкову чи банківську 
таємницю, скоєне з використанням мережі Інтернет;

– порушення авторських й суміжних прав шляхом 
незаконного створення екземплярів комп’ютерних про-
грам, баз даних, аудіовізуальних та літературних витворів;

– шахрайство в електронних платіжно-розрахунко-
вих системах мережі Інтернет;

– викрадення електронних реквізитів та збут підро-
блених кредитних або розрахункових карт;

– вимагання, скоєне з використанням мережі 
Інтернет та шкідливих програм;

– окремі види кібертероризму [8, c. 54-56]. 
Як уявляється, всі наведені кваліфікації мають певне 

науково-практичне значення та мають право на існуван-
ня. Однак, слід брати до уваги і те, що сфера кіберзло-
чинності далека від врегулювання засобами кримі-
нального права. Бракує і відповідних криміналістичних 
практик, що дозволяли б безпосередньо застосовувати 
описані класифікації. Наразі практично можливим уяв-
ляється застосування класифікацій, що грунтуються на 
об’єкті / предметі злочину, проте них слід пристосува-
ти до класифікації злочинів за чинним Кримінальним 
кодексом. Використання такого підходу дозволяє запро-
понувати наступну класифікацію кіберзлочинів.

1. Злочини проти конституційних прав і свобод 
людини і громадянина. До них можна віднести пору-
шення права на особисте та сімейне життя, порушення 
таємниці листування, порушення авторських і суміжних 
прав, що скоюються за допомогою комп’ютерних техно-
логій чи мережі Інтернет.

2. Злочини проти життя та здоров’я населення, 
зокрема використання мережі Інтернет для розповсю-
дження заборонених чи обмежених у обігу речовин, 
таких як наркотики, психотропні речовини, ліки.

3. Злочини проти честі та гідності особи. До них 
можна віднести використання комп’ютерних технологій 
та мережі Інтернет для розповсюдження відомостей, 
що порочать честь та гідність особи.

4. Злочини проти власності. До них можна віднести 
викрадення грошових коштів з банківських рахунків, 
шахрайство та інші корисливі злочини, що ставлять на 
меті заволодіти власністю іншої особи з використанням 
комп’ютерних технологій і мережі Інтернет.

5. Злочини в сфері комп’ютерної інформації, зокрема 
неправомірний доступ до інформації, а також створення 
та використання шкідливих комп’ютерних програм.

6. Злочини проти суспільної моралі (найбільш відо-
мим прикладом є виготовлення, зберігання й поширен-
ня порнографії, в тому числі дитячої).

7. Злочини проти безпеки держави, в тому числі, 
проти державної таємниці, скоєні з використанням 
комп’ютерних технологій чи мережі Інтернет.

8. Злочини терористичного характеру, зокрема 
заклики до тероризму, фінансування тероризму та без-
посередньо акти кібертероризму. 

Наведена класифікація не є досконалою з точки 
зору криміналістики, адже вона виходить не стільки 
з характеристики діяння, скільки з потреби кваліфі-
кувати це діяння за кримінальним правом. Проте саме 
така класифікація дозволяє використати наявний поня-
тійний апарат Кримінального кодексу для охоплення 
якомога більшої кількості вже виявлених чи потенційно 
можливих кіберзлочинів.

Висновки. Запропоновані криміналістичні класифі-
кації кіберзлочинів слід поділяти підставою, що вико-
ристовуються для класифікації. Більшість з них ґрун-
тується на виділенні спеціального об’єкту чи предмету 
кіберзлочинів. Поєднання такого підходу з чинним кри-
мінальним законодавством України дозволяє створити 
комплексний підхід, що ґрунтується на існуючих в кри-
мінальному праві об’єктах кримінального посягання 
(проти особи, проти власності, проти безпеки держави, 
тощо). Така класифікація потребує подальшого уточ-
нення, проте саме вона уявляється найбільш виправ-
даною з точки зору забезпечення криміналістичних 
заходів засобами кримінального й кримінально-проце-
суального права.
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СПОСОБИ ГОТУВАННЯ, СПОСОБИ ВЧИНЕННЯ  
ЗЛОВЖИВАННЯ ПОВНОВАЖЕННЯМИ ОСОБАМИ,  
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У науковій статті досліджено такі важливі складові 
криміналістичної характеристики зловживання повнова-
женнями особами, які надають публічні послуги, як способи 
готування цього злочину, способи його вчинення та спо-
соби маскування злочинних дій. Доведено, що аналізований 
злочин з огляду на спосіб є повноструктурним, а для спеці-
альних суб’єктів, які перелічені у частині 1 статті 3652 КК 
України та надають публічні послуги, найтиповішим спо-
собом зловживання повноваженнями є вимагання та отри-
мання неправомірної вигоди. 

Ключові слова: кримінальне провадження, криміналіс-
тична характеристика, способи готування, способи вчи-
нення, способи приховування (маскування).

В научной статье исследованы такие важные составля-
ющие криминалистической характеристики злоупотребле-
ния полномочиями лицами, предоставляющими публичные 
услуги, как способы приготовления этого преступления, 
способы его совершения и способы маскировки преступных 
действий. Доказано, что рассматриваемое преступление, 
учитывая способ, является полноструктурным, а для 
специальных субъектов, перечисленных в части 1 ста-
тьи 3652 УК Украины и которые предоставляют публичные 
услуги, типичным способом злоупотребления полномочи-
ями является вымогательство и получение неправомерной 
выгоды.

Ключевые слова: уголовное производство, криминали-
стическая характеристика, способы приготовления, спо-
собы совершения, способы сокрытия (маскировки).

 
In the scientific article, the following important elements of 

the forensic character of abuse of authority by persons provid-
ing public services are investigated, as methods of preparation 
for this crime, methods of its commission and methods of mask-
ing criminal acts. It is proved that the analyzed methodologi-
cal crime is fully structured, and for the special subjects listed 
in paragraph 1 of Article 3652 of the Criminal Code of Ukraine 
and providing public services the most typical way of abuse of 
authority is the extortion and receipt of unlawful benefits.

It has been established that ways of abuse of authority by 
persons providing public services in practically all investigated 
cases are full-structured, that is, existing preparatory actions, 
direct execution in a certain way, and different ways of conceal-
ing criminal consequences.

Typical methods of preparation for such a crime are the 
development of the plan by the organizer, the arrangement of 
agreements, the selection of participants, the division of duties 
between them, falsification of documents, falsified information 
which will facilitate the unhindered implementation of the plan 
of committing a crime, etc. All of these actions are ultimately 
aimed at obtaining unlawful benefits. It has been established 
that it is extremely difficult to prove the way of preparation 
in the process of pre-trial investigation and court proceedings, 
since only legitimate, timely and successful conduct of secret 
investigative (search) actions, conducting of examinations, 

examination of given testimonies, etc. can provide convincing 
evidence of such activity.

The ways of committing abuse of authority by persons pro-
viding public services are diverse, they belong to the elements of 
the objective aspect of this crime, this is an optional feature and 
directly depends on the powers that are assigned to the special 
actors listed in Article 3652 (1) of the Criminal Code of Ukraine. 
At the same time, for all these special actors providing public 
services, the most common way of abusing authority is to extort 
and obtain unlawful benefits.

Masking is provided by a set of measures to conceal the ille-
gal nature of the acts committed: the perpetrators skillfully 
operate gaps in the current legislation; refer to an inadequate 
legal basis for their activities, interpreting it as proper; lobbying 
for legislative changes that allow perceiving the criminal results 
of abuse of authority by those who provide public services as 
legitimate achievements that are implemented within the cur-
rent legal framework; material traces are destroyed (with the 
falsification of documents, too, can act as a way of disguise).

Key words: criminal proceedings, forensic characteristics, 
methods of preparation, methods of committing, methods of 
concealment (disguise).

Постановка проблеми та її актуальність. Зловжи-
вання повноваженнями особами, які надають публічні 
послуги належить до корупційних злочинів, які роз-
слідувати та доказувати вину чи невинуватість певної 
особи вкрай важко. В першу чергу це пов’язане із не 
зовсім вдалою конструкцією статті 3652 КК України, а 
глобальною проблемою є відсутність придатної для 
застосування методики розслідування цього злочи-
ну. Дана публікація покликана пролити світло на таку 
складову криміналістичної характеристики як спосіб 
зловживання повноваженнями особами, які надають 
публічні послуги, що у сукупності з іншими елементами 
криміналістичної характеристики створить в подальшо-
му можливість напрацювання методики розслідування. 
Вказане у своїй сукупності визначає актуальність заде-
кларованої проблематики.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Фахів-
цями із суміжних спеціальностей захищено ряд дис-
ертаційних досліджень, які стосуються криміно-
логічної характеристики корупційних злочинів, їх 
складу, проблем кваліфікації, які ми використовуємо 
при написанні даної статті із належними посиланнями. 
За спеціальністю 12.00.09. у 2018 році захищено дисер-
тацію О.О. Харловим на тему: «Розслідування злочинів 
у сфері професійної діяльності, пов’язаної з наданням 
публічних послуг», яка є вдалим кроком до вирішення 
певної кількості із означених вище проблем. Однак спо-
сіб зловживання повноваженнями особами, які надають 
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публічні послуги не знайшов свого повноструктурного 
висвітлення у згаданій роботі. 

Метою статті є визначити способи готування, спо-
соби вчинення зловживання повноваженнями особами, 
які надають публічні послуги та способи маскування 
злочинних дій.

Виклад основного матеріалу. Оськільки нами 
вже встановлено, що зловживання повноваженнями 
особами, які надають публічні послуги належить до 
корупційних злочинів, то способи такого виду злочинів 
здебільшого є повноструктурними, тобто складаються 
з операцій із підготовки, виконання дій, безпосередньо 
спрямованих на досягнення злочинних цілей, і щодо 
приховання вчиненого діяння. У способах їх здійснення 
відображаються властивості особистості кількох учас-
ників. Ступінь такого відображення може бути різним 
у залежності від ролі кожного суб’єкта, його активнос-
ті, кількості учасників і т. п. [1]. При цьому побутує 
й інша думка, начебто підготовка до корупційних зло-
чинів є необов’язковою [2, с. 8]. На наше переконання, 
що також підкріплене результатами проведеного нами 
опитування, корупційні злочини, зокрема зловживання 
повноваженнями особами, які надають публічні послу-
ги, ретельно готуються: здійснюється підбір співучас-
ників, заздалегідь продумуються способи їх реалізації 
та приховування злочинних наслідків. 

Особливості способів таких злочинів полягають 
у тому, що вони застосовуються не як одиничні дії, а 
найчастіше у вигляді продуманої системи злочинної 
діяльності, яка здійснюється протягом тривалого періо-
ду. Спосіб приховування цих злочинів нерідко є складо-
вим елементом злочинної діяльності, здійснюваної від-
повідно до єдиного задуму, тобто спосіб приховування 
завчасно передбачається. Дії осіб, спрямовані на вчи-
нення і приховування означених злочинів, можуть не 
збігатися за суб’єктом у випадку, якщо приховування 
здійснюється не виконавцем, а іншими заінтересовани-
ми особами. Дії по вчиненню і приховуванню зловжи-
вання повноваженнями особами, які надають публічні 
послуги можуть не збігатися й за задумом, якщо необ-
хідність маскування виникла у зв’язку з непередба-
чуваними обставинами або зміною обстановки. Або ж 
навпаки, приховування зловживання повноваженнями 
особами, які надають публічні послуги, яке проявило-
ся у пасивних діях, може здійснюватися після настання 
наслідків злочинної діяльності [3, с. 505–506].

Розробляється спільний план дій корупціонерів, 
підготовки і прийняття відповідних актів, складання 
інших документів для створення умов, що сприятимуть 
вчиненню злочину. Загальним способом вчинення всіх 
корупційних злочинів є зловживання наданими повно-
важеннями, у нашому випадку своїми повноваженнями 
зловживають особи, які надають публічні послуги. До 
групових способів вчинення таких злочинів віднесено: 
незаконні дії з майном, що перебуває у віданні або на 
яке розповсюджується вплив суб’єкта корупції, отриман-
ня незаконної вигоди суб’єктом корупції чи близькими 
особами, не пов’язане з розкраданням майна, службове 
підроблення, інші види зловживання владою та службо-
вим становищем. На підставі аналізу емпіричних джерел 
до головних способів приховування злочинів, пов’язаних 
з корупцією, віднесено фальсифікацію обліку й звітно-
сті; внесення змін до документів; заміну або виготовлен-
ня фіктивних документів; знищення документів; штатні 

переміщення; знищення матеріальних слідів злочину; 
підписання актів здачі-прийняття замовлених послуг без 
їх існування. Крім того, встановлено, що такий корупцій-
ний злочин як службове підроблення є самим способом 
приховування інших злочинів у сфері службової діяльно-
сті [2, с. 8–9], зокрема і зловживання повноваженнями 
особами, які надають публічні послуги. 

При цьому не всі вище перераховані групові способи 
вчинення та приховування корупційних злочинів одна-
ковою мірою належать й до зловживання повноважен-
нями особами, які надають публічні послуги. Адже цей 
злочин, перш за все, відрізняється від інших корупцій-
них та «службових» злочинів тим, що вчиняється визна-
ченими у частині 1 статті 3652 КК України спеціальними 
суб’єктами. Серед оптимальних критеріїв віднесення 
осіб за професійною ознакою до такого переліку вар-
то вважати: діяння вчинене при виконанні повнова-
жень, пов’язаних із наданням публічних послуг; не 
є державним службовцем, посадовою особою місцевого 
самоврядування, але здійснює професійну діяльність, 
пов’язану з наданням публічних послуг; є працівником 
державної, комунальної, приватної установи, діяльність 
якої пов’язана з наданням публічних послуг [4, с. 44].

Спосіб підготовки зловживання повноваженнями 
особами, які надають публічні послуги можна прослід-
кувати також і з матеріалів емпірики. Так, проведеним 
нами вивченням вироків встановлено, що такий спосіб 
підготовки доводити у процесі досудового розсліду-
вання та судового розгляду вкрай не легко, адже лише 
законне, вчасне і вдале провадження негласних слід-
чих (розшукових) дій, проведення експертиз, перевірка 
наданих показань тощо можуть забезпечити перекон-
ливі докази такої діяльності. Так відбулося у справі 
№201/8471/14-к [5], у цьому випадку в процесі досудо-
вого розслідування та судового розгляду доведено три-
валу підготовку та епізодність вчинення зловживання 
повноваженнями особою, яка надавала публічні послу-
ги. Адже очевидним є факт, що після вступу у злочинну 
змову арбітражний керуючий ОСОБА_2, діючи з умис-
лом, направленим на отримання неправомірної вигоди 
для товариства з обмеженою відповідальністю «СОЛЯ-
РИС» у вигляді набуття права власності на об’єкти неру-
хомості, вчинила цілу низку підготовчих протиправних 
дій, які переслідували мету – отримання неправомірної 
вигоди для товариства з обмеженою відповідальністю 
«СОЛЯРИС». Загальними способами готування у цьо-
му випадку варто вважати розроблення плану, нала-
годження домовленостей, розподіл обов’язків, підроб-
ку документів тощо.

При цьому в процесі досудового розслідування 
та судового розгляду не вдалося доказати такий еле-
мент спеціальної злочинної мети, як отримання непра-
вомірної вигоди для себе.

Також схожі способи готування до зловживання 
повноваженнями особами, які надають публічні послу-
ги прослідковуються по справі 301/2625/14-к [6]. Варто 
відзначити, що способи готування, у порівнянні із пер-
шим розглянутим нами випадком, полягали ще й у роз-
поділі ролей та обмані. 

Вважаємо, що вище описані способи готування до вчи-
нення зловживання повноваженнями особами, які нада-
ють публічні послуги є досить загальними, а тому можуть 
бути притаманні переважній більшості спеціальних 
суб’єктів, які закріплені у частині 1 статті 3652 КК України.
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Додатково підкреслимо, що у юридичній літературі 
серед загальних способів готування до вчинення коруп-
ційного злочину, зокрема і такого, як зловживання пов-
новаженнями особами, які надають публічні послуги, 
виділено й деякі схожі, а також інші способи. Зокрема, 
деякі особи, прагнучи отримати дозвіл на ведення будь-
якої діяльності, вирішують, що краще всього це зроби-
ти за допомогою підкупу. Ті, у кого відсутні корупційні 
зв’язки, намагаються їх налагодити. Встановивши їх, 
вони узгоджують свої дії і послідовність їх здійснення 
з кожним з учасників запланованого злочину.

Іноді корупційні зв’язки встановлюються без 
узгодження майбутніх дій посадових осіб чи осіб, які 
надають публічні послуги. У деяких ситуаціях здійсню-
ється завчасний підкуп за допомогою передачі дорогих 
подарунків і надання безкоштовних послуг близьким 
або самим майбутнім фігурантам по кримінальних про-
вадженнях без попередньої домовленості про виконан-
ня ними яких-небудь дій. При виникненні необхідно-
сті у сприянні чиновника чи особи, яка надає публічні 
послуги до них звертаються за допомогою, а в разі від-
мови шантажують.

Під час досягнення домовленості співучасниками 
розробляється загальний план дій, визначаються роз-
міри та строки отримання незаконної винагороди, вирі-
шуються питання про необхідність залучення до злочи-
ну інших осіб і т. д.

У деяких випадках на стадії підготовки корупційного 
злочину готуються і приймаються нормативні акти, скла-
даються інші документи в цілях створення умов, сприят-
ливих для здійснення запланованого діяння [1].

Вивченням дисертації О.О. Харлова нами встанов-
лено, що хоча ним не приділялася достатня увага спо-
собам готування до розглядуваного злочину, однак 
способи вчинення злочинів, передбачених стаття-
ми 3652 та 3684 КК України ним досліджено на гідному 
рівні. Так, цим дослідником відзначено, що основним 
способом їх вчинення є прийняття рішення всупереч 
нормативно закріплених повноважень уповноваженою 
особою. У той же час, спосіб вчинення злочинів у сфері 
професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних 
послуг характеризується своїми власними властивостя-
ми, притаманними лише даному виду злочинів [4, с. 45]. 

Спосіб вчинення будь-якого злочину належить 
до елементів об’єктивної сторони цього злочину, це 
факультативна ознака, не винятком є і зловживання пов-
новаженнями особами, які надають публічні послуги. 

Об’єктивна сторона конкретного складу злочи-
ну може бути визначена по-різному: по-перше, коли 
у диспозиції статті вказується лише суспільно небез-
печне діяння (дія або бездіяльність); по-друге, коли 
у ній передбачено не лише діяння, а й суспільно 
небезпечні наслідки. У першому випадку склади зло-
чинів належать до формальних або усічених, а в дру-
гому – до матеріальних. Склад злочину, передбачений 
у статті 3652 КК України, – матеріальний. Відповідно 
ознаками об’єктивної сторони зловживання повно-
важеннями особами, які надають публічні послуги 
є такі: 1) діяння – зловживання своїми повноваження-
ми; 2) наслідки – істотна шкода охоронюваним законом 
правам або інтересам окремих громадян, державним 
чи громадським інтересам або інтересам юридичних 
осіб; 3) причинний зв’язок між діянням та наслідками 
[7, с. 81–82]. 

Якщо зловживання владою або службовим ста-
новищем як спосіб вчинення низки злочинів містить 
і наукові тлумачення [8, 9], і висновки, які слідують із 
судової практики [10], і є емпіричні дослідження, які 
підтверджують, що воно може бути вчинено як шляхом 
дії, так і шляхом бездіяльності [7, с. 83] (при цьому 
відсоток неактивних дій (бездіяльності) є мізерним, 
і коливається від 3 до 5 [8, с. 7]), то із зловживанням 
повноваженнями, як способом вчинення злочинів ситу-
ація більш проблематична. Такий спосіб вчинення при-
таманний двом нормам КК України, зокрема, статтям 
3641 та 3652 КК. Крім того, сама диспозиція частин пер-
ших означених статей КК України містить вказівку на 
таке зловживання своїми повноваженнями суб’єктом, 
при цьому розкриваючи, що таке зловживання владою 
або службовим становищем, законодавець не визначає, 
що таке зловживання повноваженнями [7, с. 83]. 

Є наукова думка, що законодавець такий стан речей 
створив виправдано, оскільки надання публічних послуг 
здійснюється з метою задоволення певного соціального 
інтересу чи потреби, формулюванням яких наштовху-
ється на труднощі, але при цьому вимагає диференціа-
ції по способу вчинення [9, с. 79]. 

Інші дослідники є більш прагматичними та вважа-
ють, що зловживання повноваженнями – це вчинене всу-
переч інтересам фізичних та юридичних осіб будь-яке 
використання особою наданих їй повноважень у зв’яз-
ку зі здійсненням професійної діяльності з надання 
публічних послуг. Зловживанням визнається не будь-
яке діяння, а лише таке, що стосується: а) професій-
ної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг; 
б) наданих особі повноважень. При вчиненні цього зло-
чину дії чи бездіяльність суб’єкта посягання суперечать 
як загальним принципам, меті та завданням функціо-
нування відповідної установи (аудиторської фірми чи 
компанії, нотаріальної контори, трудового арбітражу), 
так і загальній меті та змісту надання публічних послуг, 
для забезпечення якого така особа мала відповідні 
права та була наділена відповідними повноваженнями. 
Компетенція особи, котра здійснює професійну діяль-
ність, пов’язану з наданням публічних послуг, визна-
чається, зокрема, законами, постановами, наказами, 
положеннями, інструкціями, актами індивідуальної дії 
та договорами (щодо незалежного посередника). Влас-
не зловживання може виявлятися у вчиненні суб’єктом 
певних протиправних дій, наданні невідповідних чи не 
у повному обсязі послуг, встановленні певних заборон, 
створенні перепон для реалізації громадянами перед-
бачених законодавством прав і свобод, що в цілому 
сприяє отриманню неправомірної вигоди [11].

М.В. Рябенко цілком виправдано вважає, що базо-
вим словосполученням, яке й визначає зміст поняття 
«зловживання повноваженнями» є власне використан-
ня повноважень. Цей дослідник, провівши глибокий 
аналіз різних наукових, правових точок зору підкрес-
лює, що щодо розуміння змісту поняття «зловживання 
повноваженнями» у теорії кримінального права склало-
ся декілька підходів. Перший підхід – вузький, він базу-
ється на тому, що це вчинення суспільно небезпечного 
діяння виключно в межах повноважень особи. Другий 
підхід – широкий, відповідно до нього використання 
повноважень включає вчинення таких діянь: 1) у межах 
службових повноважень особи; 2) безпосередньо не 
пов’язаних з обов’язками особи по службі, а які ґрун-
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туються на її авторитеті, зв’язках; 3) виходять за межі 
її службових повноважень. Тобто, згідно з таким широ-
ким трактуванням зловживання повноваженнями охо-
плює й їх перевищення, коли особа, вчиняючи діяння, 
виходить за їх межі. М.В. Рябенко також переконує нас 
у тому, що таке ж широке розуміння поняття «злов-
живання» міститься і в Конвенції ООН проти корупції. 
Згідно зі статтею 19 цієї Конвенції умисне зловживання 
службовими повноваженнями або службовим станови-
щем визнається здійснення будь-якої дії чи утримання 
від здійснення дій, що є порушенням законодавства, 
державною посадовою особою під час виконання сво-
їх функцій з метою одержання будь-якої неправомірної 
вигоди для самої себе чи іншої фізичної або юридич-
ної особи. Тобто, зловживання владою або службовим 
становищем (повноваженнями) охоплює і перевищення 
[7, с. 84–85].

Основний елемент способу вчинення корупційного 
злочину складається з двох частин – вчинення дії (або 
бездіяльності) та отримання незаконної матеріальної 
вигоди для себе, близьких, інших осіб або задоволення 
інших у тому числі й особистих інтересів [1].

Роблячи висновки про способи вчинення злочинів, 
передбачених статтями 3641 та 3652 КК України, О.О. Хар-
лов виходив із повноважень, якими наділені спеціаль-
ні суб’єкти, які перелічені у частині 1 статті 3652 КК 
України. На наше переконання, такий підхід є цілком 
логічним та виправданим. Так, цим дослідником кон-
статовано, для прикладу, що враховуючи повноважен-
ня, якими наділені аудитори, а також думки практич-
них працівників, найчастіші способи вчинення злочинів 
даними особами можуть бути такими: використання 
під час аудиторської перевірки документи, які містять 
ознаки підробки (25,8 % прокурорів та 23,9 % слід-
чих); зміна інформації в облікових документах під час 
здійснення аудиторської перевірки (12,4 % прокурорів 
та 14,3 % слідчих); не внесення інформації в облікових 
документах під час здійснення аудиторської перевір-
ки (8,6 % прокурорів та 7,6 % слідчих); вказівка в облі-
кових документах неіснуючої інформації про проведен-
ня операцій підприємством, установою, організацією 
(12,5 % прокурорів та 17,3 % слідчих); навмисний про-
пуск інформації про певні операції проведені підпри-
ємством, установою, організацією (15,1 % прокурорів 
та 13,9 % слідчих).

Нотаріуси найчастіше вчиняють розглядуваний 
нами злочин такими способами, як підробка витягу 
з державного реєстру прав власності на майно (такої 
думки 21,8 % опитаних прокурорів та 22,4 % опита-
них слідчих органів досудового розслідування); вне-
сення недостовірної інформації до офіційної бази 
даних (34,1 % прокурорів та 34,9 % слідчих) та викори-
стання документів, під час проведення нотаріальних 
операцій, з явними ознаками підробки (15,1 % прокуро-
рів та 16,1 % слідчих).

Оцінювачі віддають перевагу підробці результатів 
оцінки (15,3 % прокурорів та 21,9 % слідчих); викорис-
танню під час проведення оцінки недостовірних мате-
матичних даних (25,3 % прокурорів та 31,4 % слідчих) 
та внесенню до інформації про результати оцінки недо-
стовірної інформації (18,2 % прокурорів та 16,1 % слід-
чих). Також ними завищується або занижується оці-
ночна вартість об’єкта оцінки, всупереч нормативно 
визначених вимог (17,4 % прокурорів та 18,3 % слідчих).

Судові експерти зловживають своїми повнова-
женнями в спосіб підробки результатів експертного 
дослідження (7,2 % прокурорів та 4,4 % слідчих); вико-
ристання під час проведення дослідження зразків, що 
не відповідають правильній процедурі їх вилучення  
(6,2 % прокурорів та 8,8 % слідчих); порушення під час 
визначених норм зберігання зразків для експертно-
го дослідження (8,9 % прокурорів та 8,2 % слідчих) чи 
навмисного пошкодження експертного зразка, необхід-
ного для подальшого дослідження (10,1 % прокурорів 
та 14,7 % слідчих).

Арбітражними керуючими найчастіше допуска-
ється підробка документів під час ліквідації суб’єк-
та-банкрота (21,1 % прокурорів та 22,2 % слідчих); вне-
сення недостовірної інформації до установчих даних 
суб’єкта-банкрота (8,5 % прокурорів та 4,3 % слідчих); 
видача недостовірної інформації про майно та активи 
суб’єкта-банкрота (11,5 % прокурорів та 7,2 % слідчих); 
завищення або заниження активів суб’єкта-банкро-
та (23,1 % прокурорів та 20,7 % слідчих), а також прове-
дення незаконних фінансових операцій (17,9 % проку-
рорів та 18,6 % слідчих). 

Незалежні посередники, члени трудового арбітра-
жу, а також третейські судді (під час виконання цих 
функцій) для ефективного зловживання своїми повно-
важеннями застосовують такі способи, як прийняття 
завідомо неправомірного рішення під час вирішення 
трудових спорів (22,5 % прокурорів та 22,2 % слідчих); 
підробка документів, які є підставою прийняття рішен-
ня (18,1 % прокурорів та 22,7 % слідчих); підробка 
рішення щодо трудового спору (14,6 % прокурорів 
та 18,9 % слідчих).

Державні та приватні виконавці при своїх злов-
живаннях допускають підробку офіційних документів 
у виконавчій справі щодо майна, активів, які потребу-
ють арешту, вилучені (13,2 % прокурорів та 15,5 % слід-
чих) [4, с. 46-52].

Для всіх означених спеціальних суб’єктів, які нада-
ють публічні послуги найтиповішим способом злов-
живання повноваженнями є вимагання та отримання 
неправомірної вигоди (такої думки 39,5 % опитаних про-
курорів та слідчих органів досудового розслідування) 
[4, с. 52]. 

Приблизно така ж статистика і динаміка щодо спо-
собів вчинення зловживання повноваженнями особами, 
які надають публічні послуги слідує також із дослідже-
ної нами емпірики, зокрема оприлюднених вироків  
[5; 6; 12–15].

Для приховування злочинів розглядуваної категорії 
насамперед маскується протиправний характер вико-
нуваних дій. У цих цілях використовуються прогалини 
в нормах права, приймаються рішення про внесення до 
них змін, щоб створити сприятливі можливості для коруп-
ційних діянь; виконуваним протиправним діям надаєть-
ся вигляд законних шляхом посилання на незастосовні 
в даному випадку норми; проводяться формальні обго-
ворення, виконуються інші процедури, а також склада-
ються і використовуються фальсифіковані документи, що 
містять фактичні підстави для вчинення дій.

Деякі дії з приховання відбуваються за межами 
способу вчинення зловживання повноваженнями осо-
бами, які надають публічні послуги. Вже після початку 
перевірок законності виконаних дій раніше складені 
документи можуть фальсифікуватися або знищуватися. 



1-2019
2727

Протидія злочинності: проблеми практики  
та науково-методичне забезпечення

У практиці зустрічаються і випадки встановлення коруп-
ційних зв’язків з особами, які здійснюють відомчі або 
позавідомчі перевірки, а також досудове провадження 
за фактами зловживань [1].

Також серед способів приховування зловживання 
повноваженнями особами, які надають публічні послу-
ги не останнє місце посідає знищення матеріальних слі-
дів злочину [3, с. 506].

Висновки. Отже, нами встановлено, що способи 
зловживання повноваженнями особами, які надають 
публічні послуги практично у всіх досліджених випад-
ках є повноструктурними, тобто наявні підготовчі дії, 
безпосереднє вчинення у певний спосіб та різні спосо-
би приховування злочинних наслідків. 

Для цього злочину характерними є такі способи готу-
вання, як розробка плану організатором, налагодження 
домовленостей, підбір учасників, розподіл між ними 
обов’язків, підробка документів, фальсифіковані відо-
мості з яких сприятимуть безперешкодній реалізації пла-
ну вчинення злочину тощо. Всі означені дії в кінцевому 
результаті направлені на отримання неправомірної виго-
ди. Встановлено, що спосіб підготовки доводити у проце-
сі досудового розслідування та судового розгляду вкрай 
не легко, адже лише законне, вчасне і вдале проваджен-
ня негласних слідчих (розшукових) дій, проведення екс-
пертиз, перевірка наданих показань тощо можуть забез-
печити переконливі докази такої діяльності.

Способи вчинення зловживання повноваженнями 
особами, які надають публічні послуги є різноманітни-
ми, вони належать до елементів об’єктивної сторони 
цього злочину, це факультативна ознака та напряму 
залежать від повноважень, якими наділені спеціальні 
суб’єкти, які перелічені у частині 1 статті 3652 КК Укра-
їни. При цьому для всіх цих спеціальних суб’єктів, які 
надають публічні послуги найтиповішим способом злов-
живання повноваженнями є вимагання та отримання 
неправомірної вигоди. 

Маскування забезпечується комплексом заходів по 
приховуванню протиправного характеру виконуваних 
дій: злочинці вміло оперують прогалинами чинного 
законодавства; посилаються на неналежну право-
ву основу своєї діяльності, трактуючи її як належну; 
лобіюють законодавчі зміни, що дозволяють сприймати 
злочинні результати зловживання повноваженнями осо-
бами, які надають публічні послуги як законні здобутки, 
що реалізовані в рамках чинного правового поля; зни-
щуються матеріальні сліди (при цьому підробка доку-
ментів теж може виступати способом маскування). 
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ВИКОРИСТАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗНАНЬ  
ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ НЕЗАКОННОГО ЗБИРАННЯ  

ТА РОЗГОЛОШЕННЯ КОМЕРЦІЙНОЇ АБО БАНКІВСЬКОЇ ТАЄМНИЦІ
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Використання спеціальних знань у діяльності правоохо-
ронних органів є важливим напрямом підвищення ефектив-
ності виявлення, розкриття і розслідування злочинів.

Під час розслідування незаконного збирання з метою 
використання або використання відомостей, що станов-
лять комерційну таємницю, а також розголошення комер-
ційної або банківської таємниці виникають питання, вирі-
шення яких неможливе без використання спеціальних знань 
і залучення спеціалістів та експертів.

Ключові слова: спеціаліст, експерт, комерційна таєм-
ниця, банківська таємниця, дослідження, експертиза.

Использование специальных знаний в деятельности 
правоохранительных органов является важным направле-
нием повышения эффективности выявления, раскрытия и 
расследования преступлений.

При расследовании незаконного сбора с целью исполь-
зования или использование сведений, составляющих ком-
мерческую тайну, а также разглашении ко-ммерческой или 
банковской тайны возникают вопросы, решение которых 
невозможно без использования специальных знаний и при-
влечения специалистов и экспертов.

Ключевые слова: специалист, эксперт, коммерческая 
тайна, банковская тайна, исследования, экспертиза.

The use of specialist knowledge in the activities of law 
enforcement bodies is an important direction in increasing the 
effectiveness of detecting, disclosing and investigating crimes.

When investigating illegal gathering for the purpose of using 
or using information constituting commercial secrets, as well as 
disclosing commercial or banking secrets, questions arise which 
can not be resolved without the use of specialized knowledge 
and the involvement of experts and experts.

Despite the fact that the issue of using specialist knowledge 
in criminal proceedings was studied thoroughly, the forms of 
using special knowledge in investigating the illegal collection 
and disclosure of commercial or banking secrets in the scientific 
literature are not properly reflected.

In our opinion, when investigating a given crime, the use of 
special knowledge may take place in the following forms:

1) the use of special knowledge directly by the investigator, 
the court, which the law provides the right to collect and eval-
uate evidence; 2) the use of specialized knowledge of a special-
ist who is involved in criminal proceedings during investigative 
(search) actions; 3) use of special knowledge of an expert who is 
involved in conducting an examination (research).

In investigating such crimes as the illegal collection and disclosure 
of commercial or banking secrecy, the use of specialist knowledge 
plays a key role in ensuring a prompt and impartial investigation, 
provides for obtaining evidence of forensic evidence and facilitates 
the investigation of this category of criminal acts. Special knowledge 
in the investigation of these crimes is used in various forms (in the 
examination, consultation, participation of a specialist (specialist) in 
investigators (investigators) and other procedural actions.

Key words: specialist, expert, commercial secret, bank 
secrecy, research, examination.

Постановка проблеми та її актуальність. Інтенсив-
не використання злочинцями нових способів і засобів 
вчинення незаконного збирання або використання відо-
мостей, що становлять комерційну таємницю, а також 
розголошення комерційної або банківської таємниці 
змушує слідчого звертатися до фахівців і використо-
вувати нові форми спеціальних знань за їх участі при 
розслідуванні вказаних злочинів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання 
використання спеціальних знань при розслідуванні зло-
чинів досить активно досліджувалось та обговорюва-
лось науковцями. Серед вчених, які займались розв’я-
занням цього питання, потрібно виділити Р.С. Бєлкіна, 
С.Ф. Бичкову, А.І. Вінберга, Г.І. Грамовича, О.О. Ейсма-
на, Г.Г. Зуйкова, В.Я. Колдіна, І.П. Крилова, В.М. Махо-
ва, В.О. Образцова, М.І. Порубова, Є.Р. Россинську, 
М.О. Селіванова, І.М. Соротягіна, В.І. Шиканова.

Крім того, хочеться зазначити, що значний внесок 
у вивчення зазначеного питання зробили також такі 
українські науковці, як В.Г. Гончаренко, А.В. Іщен-
ко, Н.І. Клименко, М.В. Костицький, В.С. Кузмічов, 
В.К. Лисиченко, В.Г. Лукашевич, Г.М. Надгорний, 
М.В. Салтевський, М.Я. Сегай, В.Ю. Шепітько та багато 
інших. Безумовно, проведені дослідження є вагомим 
внеском у розвиток теоретичних засад використання 
спеціальних знань у кримінальному провадженні, однак 
в опублікованих працях зосереджувалася увага, голов-
ним чином, на загальній їх характеристиці. Водночас 
у науці висловлюються різні за змістом позиції до розу-
міння цього поняття.

Одним із перших визначення поняття «спеціальні 
знання» у кримінальному провадженні сформулював 
О.О. Ейсман. На його думку, спеціальні знання – це 
знання, що не є загальнодоступними, загальновідоми-
ми та не мають масового поширення, тобто такі, якими 
володіє певне коло осіб –  спеціалісти [1, с. 19].

Найбільш вдале, на нашу думку, визначення спе-
ціальних знань було сформоване В.Г. Гончаренком, 
який під спеціальними знаннями у кримінально-проце-
суальному значенні пропонує розуміти знання в науці, 
техніці або мистецтві, застосовані для отримання дока-
зової інформації спеціально підготовленими особами 
[2, с. 24].

Але, незважаючи на те, що питання використання 
спеціальних знань у кримінальному провадженні вивча-
лося так ґрунтовно, форми використання спеціальних 
знань під час розслідування незаконного збирання 
та розголошення комерційної або банківської таємниці 
у науковій літературі належно не відображені.

Метою статті є визначення основних форм викори-
стання спеціальних знань при розслідуванні незаконно-
го збирання та розголошення комерційної або банків-
ської таємниці.
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Виклад основного матеріалу. Вивчення наукової 
літератури щодо форм використання спеціальних знань 
дозволило зробити певні узагальнення.

Статтею 69 Кримінального процесуального кодексу 
України (далі – КПК України) передбачено, що  експер-
том у кримінальному провадженні є особа, яка воло-
діє науковими, технічними або іншими спеціальними 
знаннями, має право відповідно до Закону України 
«Про судову експертизу» на проведення експертизи 
і якій доручено провести дослідження об’єктів, явищ 
і процесів, що містять відомості про обставини вчинен-
ня кримінального правопорушення, та дати висновок 
з питань, які виникають під час кримінального прова-
дження і стосуються сфери її знань.

У ст. 71 КПК України зазначено, що спеціалістом 
у кримінальному провадженні є особа, яка володіє спе-
ціальними знаннями та навичками застосування тех-
нічних або інших засобів і може надавати консультації 
під час досудового розслідування і судового розгляду 
з питань, що потребують відповідних спеціальних знань 
і навичок. Спеціаліст може бути залучений для надання 
безпосередньої технічної допомоги (фотографування, 
складення схем, планів, креслень, відбір зразків для 
проведення експертизи тощо) сторонами криміналь-
ного провадження під час досудового розслідування 
і судом під час судового розгляду [3].

Деякі з науковців вважають, що і слідчий зобов’я-
заний володіти спеціальними знаннями. Наприклад, 
Ю.А. Чаплинська вважає, що слідчий за своєю базовою 
підготовкою повинен володіти спеціальними знаннями 
у різних галузях права, а також криміналістики, судо-
вої медицини і психіатрії. Але досудове розслідування 
у будь-якому кримінальному провадженні вимагає від 
нього також глибоких знань і в інших галузях науки, 
техніки, мистецтва та ремесла. Зважаючи на це, осо-
бливе значення в організаційному і тактичному забез-
печенні досудового розслідування має використання 
працівниками слідчих підрозділів «спеціальних знань» 
[4, с. 90]. 

Тому, на нашу думку, під час досудового розсліду-
вання кримінальних проваджень використання спеці-
альних знань може відбуватися у таких формах: 

1) застосування спеціальних знань безпосередньо 
слідчим, судом, яким закон надає право збирати й оці-
нювати докази (ст. 93, ст. 94 КПК України); 

2) використання спеціальних знань спеціаліста, 
який у кримінальному провадженні залучається під 
час проведення слідчих (розшукових) дій (ст. 71 КПК 
України); 

3) використання спеціальних знань експерта, який 
залучається для проведення експертизи (досліджен-
ня) об’єктів, явищ і процесів, що містять відомості про 
обставини вчинення кримінального правопорушення, 
та надання висновку з питань, які виникають під час 
кримінального провадження і стосуються сфери його 
знань (ст. 69 КПК України) [3].

Говорячи про використання допомоги спеціалістів 
під час розслідування незаконного збирання з метою 
використання або використання відомостей, що ста-
новлять комерційну таємницю, а також розголошення 
комерційної або банківської таємниці необхідно зазна-
чити, що під час проведення низки слідчих (розшуко-
вих) дій початкового та наступного етапів розслідування 
вказаних злочинів залучення спеціалістів є необхідним.

Зокрема, у разі вчинення незаконного збирання 
комерційної таємниці з метою використання шляхом 
викрадення документів, в яких подібного роду відо-
мості містяться, до проведення слідчих (розшукових) 
дій, зокрема, огляду місця події, огляду конфіденцій-
ної документації, огляду сховища (сейфу) необхідним 
заходом є запрошення спеціалістів у галузі організації 
забезпечення захисту комерційної таємниці підпри-
ємства, конфіденційного діловодства та інших спеці-
алістів підрозділів або відділів економічної безпеки 
суб’єктів господарської діяльності. Можливим є також 
використання спеціальних знань зазначених осіб без 
залучення їх до проведення слідчих дій, зокрема, отри-
мання консультацій у разі необхідності.

У разі вчинення незаконного збирання з метою вико-
ристання відомостей, що становлять комерційну таєм-
ницю підприємства, шляхом перехоплення інформації, 
що циркулює у технічних засобах і приміщеннях, під час 
проведення огляду місця події, огляду відповідних тех-
нічних засобів, приміщень необхідним є використання 
допомоги спеціалістів, зокрема, електриків, фахівців 
у галузі кабельного господарства, зв’язківців, інжене-
рів зв’язку, програмістів, фахівців із захисту інформа-
ції та інформаційних комп’ютерних систем, архітекто-
рів, фахівців з організації функціонування димохідних 
каналів, інженерів з техніки безпеки на підприємстві, 
працівників охорони та інших осіб. У деяких випадках, 
відповідно до вищесказаного, доцільним є використан-
ня спеціальних знань даних осіб без залучення їх до 
проведення слідчих (розшукових) дій.

Говорячи про використання спеціальних знань екс-
перта, який залучається для проведення експертизи 
(дослідження) під час розслідування незаконного зби-
рання та розголошення комерційної таємниці, необ-
хідно зазначити, що судова експертиза є практичною 
діяльністю із застосування спеціальних наукових знань 
тієї чи іншої галузі в кримінальному процесі [5, с. 4]. 

Проведення експертизи – це слідча дія, яка полягає 
у дослідженні експертом за дорученням слідчого суд-
ді (суду) речових доказів та інших матеріалів з метою 
встановлення фактичних даних і обставин, що мають 
значення для правильного розслідування кримінально-
го провадження.

У випадку вчинення незаконного збирання з метою 
використання комерційної таємниці шляхом викраден-
ня документів, в яких вона міститься, зазвичай, призна-
чаються і проводяться наступні експертизи: 

1) криміналістичні експертизи речових доказів: 
а) почеркознавча; б) лінгвістична; в) технічна експер-
тиза документів (експертиза реквізитів документів, 
експертиза друкарських форм та експертиза матеріа-
лів документів); г) хімічна; д) трасологічна експертиза 
(експертиза слідів злому, інструментів та ін.); 

2) експертиза слідів рук (дактилоскопічна експертиза);
3) інженерно-технічні експертизи речових доказів: 

а) технічна експертиза транспортних та інших засобів 
доставки документів; б) технічна експертиза сховищ 
конфіденційних документів та ключів від них; в) техніч-
на експертиза охоронної сигналізації приміщень, в яких 
зберігалися документи, що містять відомості, що ста-
новлять комерційну таємницю; 

4) судово-медична (біологічна) експертиза речових 
доказів: а) експертне дослідження потожирових виді-
лень, плям слини, сечі, поту, інших виділень; б) екс-



30
ПІВДЕННОУКРАЇНСЬКИЙ

ПРАВНИЧИЙ ЧАСОПИС30

Протидія злочинності: проблеми практики  
та науково-методичне забезпечення

пертне дослідження волосся; в) експертне досліджен-
ня крові, частинок шкіри людини (які залишилися на 
гострих кромках сейфу тощо); 

5) експертиза телекомунікаційних систем та засобів; 
6) експертизи об’єктів інтелектуальної власності;
7) комплексна судово-медична і криміналістична 

експертизи тощо [6, с. 89].
Характеризуючи почеркознавчу експертизу, необ-

хідно зазначити, що під час розслідування незаконного 
збирання з метою використання відомостей, що станов-
лять комерційну або банківську таємницю, основними 
завданням її є ідентифікація виконавця рукописного 
тексту або підпису.

Залежно від класу вирішуваних завдань почеркозна-
вчі експертизи можуть бути ідентифікаційними, класи-
фікаційними та діагностичними [7, с. 67].

З метою вирішення завдань ідентифікаційного 
характеру перед експертом ставляться такі запитання: 
1) Ким із зазначених осіб виконано підпис, рукописний 
текст (його частина), цифровий запис; 2) Чи викона-
но підпис (текст, фрагмент тексту, цифровий запис) 
конкретною особою (підозрюваним); 3) Чи виконаний 
підпис від імені певної особи конкретною особою (підо-
зрюваним, обвинуваченим) або іншою певною особою; 
4) Чи виконаний текст документа і підпис у ньому одні-
єю особою (підозрюваним, обвинуваченим, іншою осо-
бою); 5) Інші питання.

Необхідно зазначити, що іноді під час розслідування 
злочинів у сфері комерційної таємниці може виникнути 
необхідність у проведенні почеркознавчої експертизи 
з метою вирішення завдань діагностичного характе-
ру з постановкою перед експертом наступних запитань:  
1) Чи придатний певний текст, підпис для дослідження 
з метою ідентифікації особи виконавця; 2) Чи виконано 
рукопис навмисно зміненим почерком (скорописним, 
друкованим, незвичною рукою); 3) Чи виконано підпис із 
зміною його ознак; 4) Чи виконано підпис (текст) з наслі-
дуванням почерку (підпису) певної особи; 5) Чи не вико-
нано підпис (рукопис) у незвичних умовах (відсутність або 
обмеження зорового контролю, незвична поза, незвичне 
тримання приладу для писання, температура навантажен-
ня тощо); 6) Чи не перебувала особа (підозрюваний, від-
повідальна за документ) яка виконала підпис (рукопис), 
в якому містяться відомості, що складають комерційну 
таємницю підприємства, у незвичайному стані (захворю-
вання, травми, стомлення, хвилювання, алкогольне або 
наркотичне сп’яніння під дією фармакологічних препара-
тів збуджуючої дії тощо); 7) Інші питання [7, с. 70].

Лінгвістична експертиза мовлення (синонім – «судо-
во-авторознавча експертиза») визначає фактичні дані 
про особу автора (чи виконавця) тексту та про умови 
створення мовного повідомлення (мотивацію, цілі, 
настанову автора, збиваючі фактори, викривлення 
відбитої у свідомості інформації, адаптацію мовних 
засобів до можливостей адресата, маскування мовної 
ситуації шляхом диктування, навмисного викривлення 
писемного мовлення, створення тексту у співавторстві 
тощо) [7, с. 75].

Технічна експертиза документів вирішує питання, 
пов’язані з дослідженням матеріалів документів, тех-
нічних прийомів та способів їх виготовлення, а також 
внесення в них змін [7, с. 79].

Під час розслідування злочинів у сфері комерційної 
таємниці може виникнути необхідність визначення спо-

собів зміни рукописних реквізитів документів, в яких 
містяться відомості, що становлять комерційну таєм-
ницю, облікових документів відділів конфіденційної 
документації суб’єктів господарської діяльності тощо. 
У цьому разі технічна експертиза розв’язує такі питан-
ня: 1) Чи не піддавався запис у документі змінам шля-
хом підчищення (дописки, домальовування) штрихів;  
2) Чи не піддавався запис зміні шляхом витравлюван-
ня; 3) Чи не дописана літера (цифра, слово, частина 
тексту) в конкретному місці досліджуваного документа;  
4) Чи не додрукований фрагмент тексту до основного 
тексту документа; 5) Чи не нанесено підпис з попе-
редньою технічною підготовкою (олівцем, копіюван-
ням, перетискуванням тощо)? 

У разі необхідності встановлення часу виготовлен-
ня документів експертизою вирішуються такі питання: 
1) Що було виконано раніше: підпис чи текст, відтиск 
печатки (штампа) чи підпис, текст чи відтиск печатки 
(штампа); 2) Чи не замінялися аркуші в наданому на 
дослідження документі; 3) Чи відповідає час виготов-
лення документа даті, яка вказана в ньому, або він 
виготовлений пізніше; 4) Інші питання.

Під час дослідження ознак матеріалів і технічних 
засобів, за допомогою яких були виготовлені досліджу-
вані документи, експерт вирішує такі питання: 1) Одна-
ковим чи різним є папір, на якому виготовлені дослі-
джувані документи (бланки, записи); 2) У який спосіб 
та якою барвною речовиною виконаний текст (запис) 
документа (фрагменти) (чорнилом, пастою, олівцем, 
через копіювальний папір, стрічку друкарської маши-
ни, тонером або чорнилом принтера персонального 
комп’ютера, за допомогою копіювально-множильного 
апарата); 3) На однаковому за видом друкуючому при-
строї (друкарській машині, принтері) чи на різних вико-
наний текст документа (на всіх аркушах документа);  
4) Інші питання [7, с. 80-85].

На вирішення дактилоскопічної експертизи під час 
розслідування незаконного збирання з метою викори-
стання відомостей, що становлять комерційну таєм-
ницю підприємства, вчиненого, зокрема, шляхом 
викрадення документів, в яких такі відомості містять-
ся, шляхом перехоплення інформації, що становить 
комерційну таємницю і циркулює у технічних засобах 
і приміщеннях, шляхом перехоплення усної інформації, 
а також розголошення комерційної таємниці можуть 
бути поставлені такі питання: 1) Чи є на предметах, 
вилучених на місці події, сліди пальців рук; 2) Чи при-
датні ці сліди для ідентифікації особи; 3) Якою рукою 
і якими пальцями залишено сліди; 4) Якими ділянками 
долонної поверхні залишено сліди; 5) У результаті якої 
дії (торкання, захоплення тощо) залишено сліди рук;  
6) Чи відобразилися в слідах особливості рук особи, 
яка залишила сліди (відсутність пальців, наявність шра-
мів тощо), і які саме; 7) Який приблизний зріст особи, 
котра залишила сліди рук на місці події; 8) Протягом 
якого часу могли зберігатися сліди на даному об’єкті 
в конкретних умовах місця події; 9) У якій послідовності 
утворені сліди рук, виявлені на місці події; 10) Чи зали-
шені сліди рук, вилучені в різних місцях, однією осо-
бою; 11) Чи залишені сліди рук, вилучені на місці події, 
даною особою (відповідальною за документ особою, 
керівником, конкретним працівником підрозділу еко-
номічної безпеки підприємства, відділу конфіденційної 
документації, іншими працівниками, підозрюваним)?
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Під час вчинення незаконного збирання та розго-
лошення комерційної таємниці досить часто є харак-
терним утворення слідів знарядь та інструментів, які 
виникають внаслідок подолання різного роду перешкод 
з метою проникнення в приміщення, де зберігаються 
документи, в яких містяться відомості, що становлять 
комерційну таємницю або циркулює і оброблюється 
подібного роду інформація, зокрема, на сейфах, мета-
левих шафах, замках, дверях і вікнах, стінах, стелях, 
підлогах тощо.

У даному випадку на вирішення трасологічної екс-
пертизи слідів злому, інструментів можуть ставитися 
такі питання: 1) Чи є на предметах речової обстанов-
ки місця події (двері, вікна тощо) сліди знарядь злому; 
2) У результаті яких дій (розріз, розруб, розпил, сверд-
ління) утворилися ці сліди; 3) З якого боку (із зовніш-
нього чи внутрішнього) зроблений злом (руйнування) 
перешкоди; 4) Яка послідовність утворення слідів; 
5) Якими знаряддями й інструментами утворені сліди 
злому; 6) Чи відобразилися в слідах характерні ознаки 
цих знарядь та інструментів (дефекти, сліди обробки 
тощо); 7) Які особливості способу злому; 8) Які сліди 
(частки речовин) могли утворитися на застосованих для 
злому знаряддях та інструментах при здійсненні злому; 
9) Які сліди (частки речовин) могли утворитися на тілі 
й одязі особи при здійсненні злому; 10) Чи залишені слі-
ди, виявлені на місці події, знаряддям (інструментом), 
вилученим у підозрюваного; 11) Інші питання [7, с. 112].

Під час розслідування незаконного збирання та роз-
голошення комерційної таємниці досить часто виникає 
необхідність у призначенні і проведенні експертизи 
комп’ютерної техніки і програмних продуктів.

На експертизу можуть бути поставлені наступні 
питання: 1) Комп’ютер якої моделі надано на дослі-
дження? Якими є технічні характеристики його систем-
ного блока і периферійних пристроїв; 2) Які технічні 
несправності має даний комп’ютер або його окремі 
блоки та пристрої, і як ці несправності впливають на 
роботу комп’ютера (блока, пристрою); 3) Чи містить-
ся на даному носії якась інформація, і якщо так, яке її 
цільове призначення; 4) Коли і ким були створені дослі-
джувані файли; 5) У який період часу створені файли, 
та яка дата останнього редагування; 6) Чи не вносились 
у програми даного системного продукту які-небудь 
корективи, що змінювали виконання певних операцій; 
7) Чи містилася на носії інформація, що була знищена, 
якщо так, то яка саме; 8) З якого з наданих комп’ютерів 
здійснювався вихід у мережу Інтернет, за якими адре-
сами, в який період часу; 9) Яким є механізм утрати 
інформації з локальних обчислювальних мереж і роз-
поділених баз даних; 10) Чи можна за допомогою дано-
го програмного продукту реалізувати функції, перед-
бачені технічним завданням на його розроблення;  
11) Чи містяться на досліджуваному комп’ютері про-
грамні продукти, які можуть використовуватися для 
злому пароля та несанкціонованого доступу до комп’ю-

терних мереж; 12) Чи можливе вирішення певного 
завдання за допомогою даного програмного продук-
ту; 13) Яким є рівень професійної підготовки в галузі 
програмування і роботи з комп’ютерною технікою осо-
би, яка виконала дані дії з комп’ютером і програмним 
забезпеченням; 14) Інші питання [7, с. 164].

Характеризуючи експертизу спеціальних технічних 
засобів негласного зняття інформації, яка проводиться 
під час розслідування незаконного збирання з метою 
використання або використання відомостей, що ста-
новлять комерційну таємницю суб’єкта господарської 
діяльності, а також розголошення комерційної таємни-
ці, необхідно зауважити, що технічні засоби невідомого 
призначення, вилучені по даній категорії кримінальних 
проваджень, потребують експертного дослідження на 
предмет їх відношення до спеціальних технічних засо-
бів негласного зняття інформації, визначення їхніх так-
тико-технічних можливостей.

Висновки. Під час розслідування таких злочинів, 
як незаконне збирання та розголошення комерційної 
або банківської таємниці, використання спеціальних 
знань відіграє ключову роль для забезпечення швидко-
го та неупередженого розслідування, забезпечує отри-
мання криміналістично значимої доказової інформації 
і сприяє розслідуванню даної категорії злочинних діянь. 
Спеціальні знання при розслідуванні вказаних злочи-
нів використовуються у різних формах (при експерти-
зі, консультації, участі спеціаліста (фахівця) у слідчих 
(розшукових) та інших процесуальних діях.
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АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПІДСЛІДНОСТІ  
КРИМІНАЛЬНИХ ПРОВАДЖЕНЬ
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Стаття присвячена дослідженню дискусійних серед нау-
ковців окремих питань поняття та сутності підслідності 
кримінальних проваджень. Досліджуються основні складові 
частини правового інституту підслідності кримінальних 
проваджень, їх риси та властивості. Аналізуються вислов-
лені вченими підходи щодо вдосконалення правил визна-
чення підслідності кримінальних проваджень, усунення 
наявних у кримінальному процесуальному законодавстві 
прогалин і суперечностей. Вивчаються проблемні питання 
шляхів удосконалення законодавчого регулювання питань 
визначення підслідності кримінальних проваджень. 

Ключові слова: кримінальне провадження, загальні 
положення, підслідність, органи досудового розслідування.

Статья посвящена исследованию дискуссионных среди 
ученых отдельных вопросов понятия и сущности под-
следственности уголовных производств. Исследуются 
основные составные части правового института подслед-
ственности уголовных производств, их черты и свойства. 
Анализируются высказанные учеными подходы по совер-
шенствованию правил определения подследственности 
уголовных производств, устранение существующих в уго-
ловном процессуальном законодательстве пробелов и про-
тиворечий. Изучаются проблемные вопросы путей совер-
шенствования законодательного регулирования вопросов 
определения подследственности уголовных производств.

Ключевые слова: уголовное производство, общие 
положения, подследственность, органы досудебного рас-
следования.

The article is devoted to the research of the discussion 
among the scientists and practitioners about the concept and 
essence of the investigation of criminal proceedings, as well as 
the competence of the bodies of pre-trial investigation. Among 
scholars in the field of criminal process, there are differences 
in views on understanding the nature of the investigation, the 
separate problems of differentiating the competence of various 
organs of pre-trial investigation are resolved ambiguously. The 
article deals with the main components of the legal institute 
of investigation of criminal proceedings, their features and 
properties. The reform of the pre-trial investigation bodies, as 
well as the initiation of investigating facilities in the newly cre-
ated pre-trial investigation bodies, is accompanied by a number 
of difficulties and conflicts. Attention is drawn to the signs of 
criminal proceedings, which determines their jurisdiction to a 
certain body of pre-trial investigation. The issue of selection of 
types of investigation, including in view of the latest changes 
and amendments to the existing criminal procedural legisla-
tion, was studied. The scientists’ approaches to improving the 
rules for determining the scope of criminal proceedings, and 
the elimination of gaps and contradictions in the criminal pro-
cedural law are analyzed. There is a need for normative con-
solidation of the rules of investigation exclusively in the CPC 
of Ukraine and emphasizes the inadmissibility of consolidating 
such provisions in other legislative acts. Problematic issues of 
ways of improving the legislative regulation of issues of ter-
ritorial jurisdiction of criminal proceedings are explored, in 

particular in situations that provoke controversy disputes, with 
a view to preventing them in the future. On the basis of the 
study, proposals were made to introduce changes and additions 
to the current CPC of Ukraine.

Key words: criminal proceedings, terms, conscience, bodies 
of pre-trial investigation.

Постановка проблеми та її актуальність. Акту-
альність дослідження підслідності кримінальних про-
ваджень зумовлена тим, що в науці кримінального 
процесу є чисельні розбіжності у підходах до розумін-
ня сутності такої правової категорії взагалі та шляхів 
вирішення окремих проблем розмежування компетен-
ції органів досудового розслідування зокрема. Про-
цеси реформування вже чинних органів досудово-
го розслідування, а тим більше утворення і початок 
діяльності слідчих апаратів у новостворених органах 
досудового розслідування супроводжуються низкою 
непорозумінь і конфліктів, окремі з яких набули широ-
кого розголосу в засобах масової інформації, мережі 
Інтернет, що аж ніяк не сприяє досягненню завдань 
кримінального судочинства та утвердженню авторите-
ту органів охорони правопорядку та їх посадових осіб. 
Наявність такого роду проблем, у свою чергу, усклад-
нює розроблення науково обґрунтованих пропозицій 
для вдосконалення чинного кримінального процесу-
ального законодавства та подолання низки негативних 
явищ, які виникають у діяльності органів досудового 
розслідування та прокуратури. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослі-
дженню різних аспектів правового регулювання під-
слідності кримінальних проваджень приділили увагу 
у своїх працях такі вчені, як І.В. Гловюк, В.К. Волоши-
на, В.О. Гринюк, Ю.І. Кицан, А.А. Омаров, В.В. Пав-
ловський, А.А. Патик, М.А. Погорецький та інші. Під-
слідність кримінальних проваджень була предметом 
дисертацій Ю.І. Кицана [1] і А.А. Омарова [2]. Окремі 
питання підслідності в контексті загальних положень 
досудового розслідування досліджувалися в дисертаці-
ях В.К. Волошиної [3] та В.В. Павловського [4]. 

Метою статті є розроблення науково обґрунтованих 
пропозицій щодо удосконалення чинного кримінально-
го процесуального законодавства в частині регулюван-
ня підслідності кримінальних проваджень.

Виклад основного матеріалу. Згідно зі ст. 19 Кон-
ституції України органи державної влади та органи міс-
цевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані 
діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спо-
сіб, що передбачені Конституцією та законами Украї-
ни. Зазначене конституційне положення повинно бути 
покладено в основу визначення компетенції усіх дер-
жавних органів та їх посадових осіб, зокрема і органів 
досудового розслідування. Одним із ключових елемен-
тів системи компетенції органів досудового розсліду-
вання є визначення їх предмета відання. М.С. Горо-
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децька цілком слушно зауважує, що саме по собі вірне 
визначення предмета відання окремого суб’єкта в зако-
нодавстві є запорукою ефективного кримінального про-
вадження. Правильне визначення предмета відання 
суб’єкта згодом під час правозастосовної діяльності 
стане основою здійснення провадження «законним» 
суб’єктом, що становить умову забезпечення права 
людини на справедливий суд [5, с. 184]. На нашу дум-
ку, до цього варто додати, що здійснення провадження 
саме належним суб’єктом є важливою умовою допусти-
мості отриманих доказів у кримінальному провадженні. 
На жаль, не є унікальними у правозастосовній практи-
ці ситуації, коли зібрані в кримінальному провадженні 
докази визнавалися судом недопустимими саме через 
порушення встановленим кримінальним процесуаль-
ним законодавством правил підслідності. Наприклад, 
суд встановив, що стороною обвинувачення не дове-
дено правомірності проведення слідчих дій військо-
вим прокурором та слідчим військової прокуратури 
Чернівецького гарнізону в рамках досудового розслі-
дування цього кримінального провадження, яке, на 
думку суду, не було підслідне та піднаглядне військо-
вій прокуратурі Чернівецького гарнізону, з 5 вересня 
2016 року до 14 вересня 2016 року, тобто до момен-
ту визначення підслідності заступником прокурора 
в установленому законом порядку. З цієї ж підстави 
суд визнає недопустимим доказом протокол огляду 
місця події від 8 вересня 2016 року, який складений 
слідчим військової прокуратури Чернівецького гарні-
зону. Суд визнає недопустимим доказом покази поня-
тих, оскільки такі особи були присутні як поняті 
підчас проведення неповноважним суб’єктом слідчої 
дії. За результатами судового розгляду суд ухвалив 
виправдувальний вирок [6]. Отже, можна констатувати, 
що правильне визначення підслідності кримінального 
провадження має важливе значення як для реалізації 
прав та законних інтересів особи, так і для реалізації 
завдань кримінального судочинства в частині притяг-
нення винних до відповідальності. 

Наявні у правозастосовній практиці проблеми під 
час визначення підслідності кримінальних проваджень 
навряд чи можливо пояснити виключно суб’єктивними 
чинниками, а саме неправильним застосуванням кри-
мінального процесуального законодавства окремими 
посадовими особами. Чимало питань виникає також 
щодо якості чинного кримінального процесуального 
законодавства, наявності у ньому окремих прогалин 
і суперечностей. Насамперед варто звернути увагу на 
ту обставину, що і в доктрині кримінального проце-
су, і в законодавстві одночасно вживаються терміни 
«підслідність», «юрисдикція», «компетенція», «повно-
важення». При цьому чинний КПК України не містить 
нормативного визначення зазначених понять. У науці 
кримінального процесу приділено чимало уваги дослі-
дженню проблематики підслідності і вироблено кілька 
підходів до розуміння цього правового явища. Якщо уза-
гальнити висловлені вченими позиції, то можна конста-
тувати наявність двох основних підходів до визначення 
поняття підслідності: у першому випадку підслідність 
визначають через ознаки кримінального провадження 
(кримінальної справи) за якими воно належить до віда-
ння певного органу досудового розслідування, у дру-
гому випадку – підслідність визначають як складову 
частину компетенції органу досудового розслідування. 

До прикладу, М.С. Строгович визначав підслідність як 
властивість справи, відповідно до якої вона належить 
до відання того чи іншого слідчого або категорії слід-
чих [7, с. 41]. В.В. Вапнярчук визначає підслідність як 
сукупність встановлених кримінальним процесуальним 
законом ознак кримінального провадження, відповідно 
до яких вона належить до відання певного органу досу-
дового розслідування [8, с. 276]. М.А. Погорецький, 
В.О. Гринюк  визначають підслідність як сукупність 
встановлених законом ознак кримінального проваджен-
ня, залежно від яких законодавець відносить його до 
компетенції того чи іншого органу досудового розсліду-
вання [9, с. 62]. Отже, як ключову, домінуючу власти-
вість підслідності згадані автори виділяють саме ознаки 
кримінального провадження. 

З.З. Зінатуллін, М.С. Салахов, Л.Д. Чулюкін під 
підслідністю пропонують розуміти систему встановле-
них законом повноважень органів розслідування щодо 
ведення певного кола кримінальних справ залежно від 
їх юридичних властивостей із метою досягнення чітко-
сті та оперативності під час провадження попередньо-
го (досудового) розслідування [10, с. 14]. Ю.І. Кицан 
пропонує визначати підслідність як частину компетенції 
органів досудового розслідування, яка полягає у праві 
й обов’язку розслідувати певну категорію кримінальних 
справ [11, с. 161]. Отже, згадані дослідники розгляда-
ють підслідність як складову частину компетенції орану 
досудового розслідування. Певною мірою компроміс-
ною можна вважати позицію А.А. Омарова, який ствер-
джує, що зміст інституту підслідності складає система 
приписів, якими встановлюються правила визначення 
органу, що має здійснювати досудове розслідування 
кримінального правопорушення [12, с. 22], у свою чер-
гу, інститут підслідності має розглядатися як сукупність 
кримінальних процесуальних норм, що містять прави-
ла, дотримання яких дає змогу визначити орган, який 
має здійснювати досудове розслідування кримінально-
го правопорушення [12, с. 22, 28]. Підсумовуючи викла-
дене, вважаємо, що під час визначення досліджуваного 
поняття насамперед слід виходити з того, що підслід-
ність є складовою частиною компетенції орану досудо-
вого розслідування, юридичним засобом окреслення 
предмету відання відповідного органу. Власне ознаки 
кримінального провадження є лише юридичним засо-
бом для визначення підслідності і в підсумку – компе-
тенції – відповідного органу досудового розслідування. 
Законодавець в окремих випадках ототожнює терміни 
«підслідність» і «компетенція». Зокрема, відповідно до 
частини другої ст. 218 КПК України у разі, якщо слід-
чому із заяви, повідомлення або інших джерел стало 
відомо про обставини, які можуть свідчити про кримі-
нальне правопорушення, розслідування якого не нале-
жить до його компетенції, він проводить розслідування 
доти, доки прокурор не визначить іншу підслідність 
[13, с. 61–62].

Серед учених у галузі кримінального процесу трива-
ють дискусії щодо виділення видів (ознак, правил) під-
слідності. Одразу варто зауважити, що основний масив 
позицій щодо виділення тих чи інших видів підслідно-
сті було розроблено науковцями на основі дореформе-
ного кримінального процесуального законодавства. 
У зв’язку з набранням чинності КПК України 2012 року, 
а також численних змін до цього нормативно-правово-
го акту, наявні підходи потребують перегляду та уточ-
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нення. Тому вважаємо за доцільне зосередити увагу 
на позиціях учених, які досліджували підслідність на 
основі КПК України 2012 року. На думку Ю.І Кицана, 
треба виділяти шість видів підслідності: 1) предметну 
(родову); 2) територіальну; 3) персональну; 4) альтер-
нативну; 5) за зв’язком справ 6) за визначенням проку-
рора (виключна, імперативна, універсальна) [14, с. 8]. 
А.А. Омаров виділяє шість основних видів підслідності: 
1) предметну, 2) персональну, 3) підслідність за зв’яз-
ком проваджень, 4) альтернативну, 5) універсальну, 
6) територіальну підслідність [12, с. 86]. В.В. Вапнярчук 
виділяє предметну (родову), персональну, предмет-
но-персональну, за зв’язком проваджень, альтернатив-
ну, територіальну, імперативну, виключну підслідність 
[8, с. 276]. У літературі практично відсутні обґрунто-
вані заперечення щодо виділення таких видів підслідні 
як предметна, персональна, за зв’язком проваджень. 
Однак виділення нині такого виду підслідності, як аль-
тернативна, викликає певні сумніви, оскільки у почат-
ковій редакції КПК України вона була відсутня; згодом 
Законом України від 7 жовтня 2014 р. ст. 216 було 
доповнено частиною шостою, яка передбачала, що 
«у кримінальних провадженнях щодо злочинів, перед-
бачених ст. ст. 209, 258, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 
261 Кримінального кодексу України, досудове розсліду-
вання здійснюється слідчим того органу, який розпочав 
досудове розслідування» [15]. Ці правові положення 
були скасовані Законом України 12 лютого 2015 р. [16].

Потреба виділення відносно нового виду підслідності, 
а саме предметно-персональної зумовлена створенням 
та початком діяльності Національного антикорупційно-
го бюро України (далі – НАБУ). У літературі зазначалося, 
що під час визначення предметної підслідності зако-
нодавцем враховуються принципи організації, умови 
та специфіка діяльності кожного з органів досудового 
розслідування, оскільки від правильного визначення 
можливостей того чи іншого органу під час розслідуван-
ня певного виду злочинів залежить ефективність такої 
діяльності [17, с. 30–33]. П. 1 ч. 5. ст. 216 КПК України 
визначено, що детективи Національного антикорупцій-
ного бюро України здійснюють досудове розслідування 
злочинів, передбачених ст. ст. 191, 206-2, 209, 210, 
211, 354 (стосовно працівників юридичних осіб публіч-
ного права), 364, 366-1, 368, 368-2, 369, 369-2, 410 КК 
України. Крім того, п. 3 ч. 5 ст. 216 КПК України перед-
бачає здійснювання розслідування злочинів, передба-
чених ст. 369, ч. 1 ст. 369-2 КК України, але одночасно 
встановлюються умови, які належать до персонального 
виду підслідності (п. 2 ч. 5 ст. 216 КПК України 2012 р.), 
ознакою предметної підслідності – розміром предмета 
злочину або завданої ним шкоди (п. 3 ч. 5 ст. 216 КПК 
України). Варто зауважити, що законодавець, визнача-
ючи підслідність НАБУ, у п. 2 ч. 1 ст. 17 Закону України 
«Про Національне антикорупційне бюро України» [18] 
передбачив право НАБУ за рішенням директора Наці-
онального бюро, погодженим із прокурором, витре-
бовувати від інших правоохоронних органів оператив-
но-розшукові справи та кримінальні провадження, що 
стосуються кримінальних правопорушень, віднесених 
законом до підслідності Національного бюро, та інших 
кримінальних правопорушень, які не належать до його 
підслідності. У зв’язку з цим варто погодитися з позиці-
єю М.А. Погорецького і С.Г. Волкотруба, які стверджу-
ють, що під час розроблення нового та вдосконалення 

чинного кримінального процесуального законодавства 
України варто відмовитися від практики закріплення 
кримінальних процесуальних норм в інших законодав-
чих актах України, оскільки такі положення явно супе-
речать вимогам частини третьої ст. 9 КПК України, яка 
передбачає, що закони та інші нормативно-правові акти 
України, положення яких стосуються кримінального 
провадження, повинні відповідати КПК України, а під 
час здійснення кримінального провадження не може 
застосовуватися закон, який суперечить КПК України 
[19, с. 78]. Такий підхід заслуговує на підтримку.

Стосовно таких видів підслідності, як імперативна, 
або за визначенням прокурора, варто вказати на потре-
бу подальшого вдосконалення чинного кримінального 
процесуального законодавства для того, що сформулю-
вати чіткі правила для прокурора, керуючись якими він 
міг визначати підслідність кримінального провадження 
власним рішенням. Наявний стан справ, коли прокуро-
ру надане право своїм рішенням визначити підслідність 
того чи іншого кримінального провадження будь-яко-
му органу досудового розслідування, навряд чи можна 
вважати припустимим, особливо у світлі вимог засад 
верховенства права та правової визначеності.

Відповідно до правил територіальної підслідності 
кримінальне провадження повинен здійснювати слід-
чий того органу досудового розслідування, під юрис-
дикцією якого перебуває місце вчинення кримінального 
правопорушення (ст. 218 КПК України). Однак якщо міс-
це вчинення кримінального правопорушення невідоме 
або його вчинено за межами України, місце проведення 
досудового розслідування визначає відповідний проку-
рор з урахуванням місця виявлення ознак кримінально-
го правопорушення, місця перебування підозрюваного 
чи більшості свідків, місця закінчення кримінально-
го правопорушення або настання його наслідків тощо 
(ч. 2 ст. 218 КПК України).

У літературі можна натрапити на твердження, що 
у слідчій практиці визначення місця вчинення злочину 
не зумовлює особливих труднощів у тому разі, коли міс-
це його вчинення і місце настання злочинних наслідків 
збігаються. Проблеми у вирішенні цих питань виникають 
тоді, коли такі місця не збігаються, а також під час вчи-
нення злочину у співучасті та в деяких інших випадках, 
що трактуються різними науковцями неоднозначно [1]. 
Наприклад, З.З. Зінатулін, М.С. Салахов, Л.Д. Чулюкін, 
вважають, якщо не збігається місце вчинення суспільно 
небезпечних дій (бездіяльності) і їх злочинних наслід-
ків, то місцем вчинення злочину слід вважати те, де 
були вчинені дії, які призвели до злочинного результату 
[10, с. 30–31]. А.А. Патик наводить приклади з катего-
рії «чорного» гумору, коли працівники правоохорон-
них органів, користуючись нагодою відсутності свідків, 
перетягують труп з одного на інший бік проїжджої части-
ни (на територію обслуговування іншого підрозділу), або 
відштовхують труп від берега, куди його прибило течією 
річки, і подібних «сценаріїв» багато [20, с. 155–164]. На 
нашу думку, якщо невідоме місце вчинення злочину, а 
так само у разі вчинення триваючих злочинів, досудове 
розслідування повинен проводити той орган, слідчі яко-
го таке правопорушення виявили.

Висновки. Підсумовуючи та узагальнюючи вислов-
лені думки вчених щодо розуміння сутності підслід-
ності, вважаємо що під час визначення її поняття 
слід виходити з розуміння підслідності як складової 
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частини компетенції органу досудового розслідуван-
ня. Отже, підслідність – це сукупність правил, згідно 
з якими визначається орган досудового розслідування, 
уповноважений розслідувати конкретне кримінальне 
провадження. Чинне кримінальне процесуальне зако-
нодавство потребує удосконалення, зокрема всі норма-
тивні положення щодо підслідності кримінальних про-
ваджень повинні бути закріплені саме в КПК України 
і неприпустиме закріплення в інших законодавчих актах 
положень, які дублюють, доповнюють, а тим більше – 
суперечать положенням КПК України.
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ІНСТИТУТ СУДОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ І СПЕЦІАЛЬНИХ 
ЕКОНОМІЧНИХ ЗНАНЬ У ПРАВОВИХ СИСТЕМАХ ЄВРОПИ І США

Федчишина В. В.

Стаття присвячена науковому аналізу вивчення право-
вих джерел використання спеціальних економічних знань 
у встановленні і розслідуванні кримінальних злочинів. Роз-
слідування злочинів усе більш залежить від експертної 
науки. Збільшення кількості тяжких міжнародних злочинів 
вимагає тіснішої співпраці між країнами. Дуже важливо, 
щоб кожній країні були доступні методи експертних дослі-
джень, які застосовуються в інших країнах. 

Досліджено теоретичний і практичний досвід спів-
робітництва із використанням спеціальних економічних 
знань у правових системах Європи і США. Розкрито основні 
принципи в роботі судових експертів-економістів. 

Ключові слова: судова експертиза, докази, ENFSI, між-
народні мережі судово-експертних установ, спеціальні еко-
номічні знання, межі компетенції, судовий експерт-еконо-
міст, оцінка висновку експерта-економіста.

Статья посвящена научному анализу изучения право-
вых источников использования специальных экономических 
знаний в установлении и расследовании уголовных престу-
плений. Расследование преступлений все более зависит от 
экспертной науки. Увеличение количества тяжких между-
народных преступлений требует тесного сотрудничества 
между странами. Очень важно, чтобы каждой стране были 
доступны методы экспертных исследований, которые при-
меняются в других странах.

Исследован теоретический и практический опыт сотруд-
ничества с использованием специальных экономических знаний 
в правовых системах Европы и США. Раскрыты основные прин-
ципы работы судебных экспертов-экономистов.

Ключевые слова: судебная экспертиза, доказатель-
ства, ENFSI, международные сети судебно-экспертных 
учреждений, специальные экономические знания, пределы 
компетенции, судебный эксперт-экономист, оценка заклю-
чения эксперта-экономиста.

The article is devoted to the scientific analysis of the study 
of legal sources of the use of special economic knowledge in the 
establishment and investigation of criminal offenses at the inter-
national level. Creation of international networks of forensic 
institutions is evidence of the interest of States in the interac-
tion and strengthening of international cooperation in the field 
of forensic expertise in order to achieve the advanced level of 
forensic examination and the quality of their compliance with 
international standards. The investigation of crimes increasingly 
depends on expert science. Increasing the number of serious 
international crimes requires closer cooperation between coun-
tries. It is very important that every country has access to expert 
research methods that are used in other countries. International 
cooperation of expert institutions will facilitate the exchange 
of experience in innovations. The analysis of normative docu-
ments, which regulates the procedure for attracting specialists 
from other countries for joint conducting of forensic examina-
tions, includes expert committees of leading experts of other 
countries. Joint expert commissions, in particular, the European 
Network of Forensic Experts (ENFSI), according to the norms of 
procedural legislation of Ukraine, also participate in conduct-

ing forensic examinations. Changes that have taken place in the 
economic, social, political and legal spheres of our state, create 
a real threat to the development of the state, require special 
attention and increased attention to the issues of qualitative 
conducting of examinations. The international policy of Euro-
pean integration requires the implementation of international 
standards of the functioning of legal institutions in the fight 
against economic offenses in the practice of criminal justice.

The theoretical and practical experience of cooperation with 
the use of special economic knowledge in the legal systems of 
Europe and the USA is researched. The basic principles of work 
of judicial experts-economists are revealed.

Key words: forensic examination, evidence, ENFSI, interna-
tional networks of forensic expert institutions, special economic 
knowledge, competency boundaries, judicial expert-economist, 
assessment of the expert-economist’s conclusion.

Постановка проблеми та її актуальність. Націо-
нальна судова економічна експертиза не може існувати 
в межах окремої держави. Забезпечення функції забез-
печення правоохоронної діяльності у боротьбі з еконо-
мічними правопорушеннями неможливе без інтеграції 
з міжнародною спільнотою. 

Ефективному розвитку інтеграційного процесу 
у галузі судової експертизи різних держав світу сприяє 
накопичений досвід нормативно-правового регулюван-
ня судово-експертної діяльності та реалізація перспек-
тивних підходів до використання позитивних новеліза-
цій, нових шляхів і підходів до взаємодії.

Виклад основного матеріалу. У сучасному сві-
ті функціонує п’ять систем, які об’єднують (за різни-
ми принципами) наукові резерви судово-експертних 
установ різних держав: європейська, південно-афри-
канська, судово-екологічна, трасологічна й азіатська 
[1, с. 14].

Із опублікованого в 2012 р. рапорту (доповіді) Ради 
Європи щодо європейської системи оцінки справедли-
вості [2] слідує, що в Європі не погоджено єдині стан-
дарти щодо ролі судових експертів у судочинстві.

Це свідчить про відсутність гармонізації в узгоджен-
ні критеріїв визнання допустимості доказів у країнах 
Європейського Союзу.

На рівні міжнародних правил це врегульовано Кон-
венцією про надання правової допомоги у кримінальних 
справах між Державами-членами Європейського Союзу 
від 29.05.2000 р. [3]., введеною в дію Радою відповідно 
до статті 34 Договору про Європейський Союз. 

У розділі IV «Міжнародне співробітництво в облас-
ті судової експертизи» (ст. ст. 22, 23, 24) Закону «Про 
судову експертизу» визначено порядок проведення 
судової експертизи за дорученням відповідного органу 
чи особи іншої держави, з якою Україна має угоду про 
взаємну правову допомогу і співробітництво. Законо-
давчо встановлено порядок залучення фахівців з інших 
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держав для спільного проведення судових експертиз, 
і надано право керівникам державних спеціалізованих 
установ, що проводять судові експертизи, включати до 
складу експертних комісій провідних фахівців інших 
держав. Такі спільні експертні комісії здійснюють судо-
ві експертизи за нормами процесуального законодав-
ства України [4].

Створення міжнародних мереж судово-експертних 
установ є свідченням зацікавленості держав у взаємо-
дії і посиленні міжнародного співробітництва у галузі 
судової експертизи з метою досягнення передового рів-
ня проведення судових експертиз і відповідності якості 
їх проведення міжнародним стандартам. 

Тому необхідно встановлювати міжнародні наукові 
зв’язки з установами судових експертиз та криміналіс-
тики інших держав, проводити спільні наукові конфе-
ренції, симпозіуми, семінари, обмінюватися стажиста-
ми, науковою інформацією і друкованими виданнями, 
здійснювати спільні видання в галузі судової експерти-
зи і криміналістики. Міжнародне співробітництво екс-
пертних установ сприятиме обміну досвідом в новаціях.

Однак проблематика формування єдиних загальних 
принципів надання міжнародної правової допомоги [5], 
створення європейських стандартів у судово-експерт-
ній діяльності [6] та підходів до їх оцінки, залишаються 
невирішеними. Необхідно вирішувати шляхи гармоніза-
ції національних принципів судово-експертної діяльно-
сті держав у відповідності до міжнародних правових 
і професійних стандартів. У процесі пошуку критеріїв 
доцільно максимально враховувати можливий діапазон 
потенціалу окремих європейських країн – Нідерландів, 
Німеччини, Франції, Англії та Уельсу, Чеської Республі-
ки, Ісландії, неєвропейських країн (США та Австралії). 
Важливо, щоб висновок, складений експертами однієї 
держави, був доказом для іншої. У європейських краї-
нах поняття «експерт» загалом визначається опосеред-
ковано, посиланням на відповідні відомчі положення.

Часто статус експерта також визначає відповідний 
державний орган (наприклад, суд або інший, спеціаль-
но призначений) [7]. 

У більшості країн Європейського Союзу Міністер-
ство юстиції або іншому уповноваженому органу пра-
восуддя (як, наприклад, в Угорщині, Румунії, Сербії 
та Словенії) або призначається експерт безпосередньо 
через веб-сайти (як у Данії, Ірландії, Англії та Уельсі) 
уповноважені присвоювати статус експерта [8, с. 7]. 
У 10 країнах: в Албанії, Вірменії, Австрії, Бельгії, Хор-
ватія, Естонія, Франція, Нідерланди, Норвегії та Польщі 
на короткий термін або тільки на термін повноважень 
вправі суд призначати судових експертів.

Із 1995 року функціонує Європейська мережа судо-
во-експертних установ (ЕNFSI). У її складі налічується 
64 експертні установи із 36 країн. Це найбільша у світі 
об’єднана організація судово-експертних установ, що 
отримала міжнародне визнання. Серед країн, інститути 
яких входять в європейську мережу, - Вірменія, Австрія, 
Азербайджан, Бельгія, Болгарія, Великобританія, Угор-
щина, Греція, Грузія, Данія, Іспанія, Ірландія, Італія, 
Литва, Латвія, Нідерланди, Норвегія, Польща, Руму-
нія, Росія, Сербія, Словаччина, Словенія, Туреччина, 
Швеція, Швейцарія тощо. Сьогодні для спеціалізованої 
діяльності ЕNFSI діють два постійні комітети: Постійна 
комісія з якості та компетенції (QCC), яка формує полі-
тику щодо забезпечення якості та компетенції; надан-

ня порад експертним робочим групам та членам ENFSI 
і допомагає лабораторіям ENFSI дотримуватися найкра-
щих практик та міжнародних стандартів та Постійний 
комітет із досліджень та розвитку (RDSC), який розро-
бляє та підтримує стратегію досліджень та розвитку 
ENFSI: надає поради та інформацію експертним робо-
чим групам і членам ENFSI щодо відповідних тем дослі-
джень та розробок; сприяє спільним дослідженням між 
лабораторіями на міжнародному рівні; сприяє навчаль-
но-тренувальним курсам у спеціалізованих сферах 
через брокерську діяльність.

Представники ENFSI з метою підтримання гармоніза-
ції процедур та методів експертизи здійснюють співро-
бітництво в галузі досліджень та розробок, постійний 
обмін інформацією та досвідом. 

У складі ENFSI діють сімнадцять експертних робочих 
груп, які з глибокими знаннями та великою сумлінні-
стю досліджують: тваринні, рослинні та ґрунтові сліди; 
цифрову обробку зображень; ДНК; документи; нарко-
тики; вибухові речовини; відбитки пальців; вогнепаль-
ну зброю/ГБР; дослідження пожеж та вибухів; судова 
інформаційна технологія; аналіз судової експресії мов-
лення та звуку; почерк; знаки; фарби та скло; аналіз 
дорожньо-транспортних пригод; текстиль та волосся [9].

Міжнародна політика євроінтеграції зобов’язує вті-
лювати в практику кримінального судочинства міжна-
родні стандарти функціонування правових інститутів 
в боротьбі з економічними правопорушеннями. Цьому 
раніше не приділялася загальноохоплююча і згуртована 
увага. Експертні робочі групи з проблематики дослі-
дження економічних правопорушень у складі ENFSI від-
сутні. Однак спеціальні економічні знання потребують 
взаємопов’язаних глобалізованих знань, і це має вели-
ке значення. Це є ключовою проблемою формалізації 
і моделювання спеціальних економічних знань.

Однак в Європі немає єдиної позиції щодо цілого 
ряду наявних питань, які стосуються залучення експер-
та, порядку і форм надання висновків.

Із 2010 року в Нідерландах як гарантія відповідної 
компетенції експертів – осіб із спеціальними знання-
ми функціонує офіційний реєстр експертів (Nederlands 
Register Gerechtelijk Deskundigen – NRGD, Голландський 
реєстр судових експертів) [10]. Основна вимога до екс-
пертів – високий рівень спеціальних знань визначеної 
наукової дисципліни і вміння забезпечити якість вида-
них висновків, етичні та професійні вимоги, пов’язані 
з такими цінностями, як незалежність, неупередже-
ність і професіоналізм експерта, юридична компетент-
ність [11].

Основним завданням експерта у кримінальному про-
цесі в Німеччині є співпраця експерта з судом чи про-
куратурою за його спеціальними економічними знан-
нями, які є основою рішення, або під час вирішення 
факту доказування, тобто призначений суддею експерт 
у Німеччині неупереджено виконує функції «помічника 
суду» в межах предметної компетенції [7].

Дослідження доказів у Франції відбувається під час 
досудового слідства, тому переважно експертів при-
значають із офіційних реєстрів, які складаються з двох 
типів списків: національного списку, який формується 
касаційним судом і охоплює територію всієї країни, 
та списку обласних судів. Особи, внесені до офіційного 
реєстру, гарантуються досвідом професійної економіч-
ної діяльності, пов’язаної із спеціалізацією знань [7].
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В Ісландській судовій системі, яка ґрунтується 
на роботі професійних суддів, які приймають рішен-
ня одноосібно без участі присяжних і без присяжних, 
експерту-економісту відведено роль «експерта-судді». 
Під час судового засідання їм відведено місце поряд із 
професійним суддею. Завдання «експерта-судді» – слу-
жити суду своїми спеціальними предметними знання-
ми, ставлячи правильні запитання учасникам процесу, 
та давати належну оцінку зібраним доказам [12].

У Чехії інститут судових експертиз є специфічним: 
експерт-економіст вправі надавати свої послуги всім 
державним установам - не тільки судам. Однак всі екс-
перти, і експерт-економіст зокрема, повинні утримати-
ся від надання послуг приватним організаціям. 

Реєстр експертів у Чеській Республіці ведеться за 
128 спеціалізаціями видів знань. За надання замовнику 
експертом-економістом неправдивого висновку нале-
жить компенсація, тому передбачено обов’язкове стра-
хування цивільної відповідальності осіб зі спеціальни-
ми знаннями [13].

В Англії та Уельсі експерту-економісту відведено 
роль свідка-експерта. Його основне завдання – допо-
магати суду досягти матеріальної істини через надан-
ня об’єктивної та неупередженої думки щодо фактів, 
складених у межах і на основі спеціальних економічних 
знань [14].

В англійській системі немає офіційних списків судо-
вих експертів. Експертами-економістами можуть бути 
лише досвідчені особи, які достатньою мірою володіють 
спеціальними економічними знаннями предметної ква-
ліфікації, і загальновизнано як контроль якості роботи 
експерта, що повинні відповідати науковим критеріям.

Процесуальна позиція експерта в Сполучених Шта-
тах тісно пов’язана зі специфікою загального права. Як 
і в англійській системі, судовий експерт сприймається 
як особливий вид свідків у справі – зміст його свідчень 
є думкою про відповідні факти у процесі, які повинні 
забезпечити їх правильне тлумачення. 

Ситуація, в якій фахівець у певній галузі спеціаль-
них знань свідчить як свідок, за винятком із правил, 
встановлених Федеральними правилами доказування 
(FRE), опитування свідків не може стосуватися їх вра-
жень і думок про факти [15].

Критерії, за якими правило 702 FRE визначає вимоги 
до експерта: «свідок, який, опираючись на свої знання, 
навички, досвід, навчання чи освіту може бути кваліфі-
кований як експерт, вправі дати свідчення у формі вис-
новку. Така людина буде допущена тільки в тому разі, 
якщо «наукові, технічні та інші знання, якими володіє 
експерт, є доречними в контексті оцінки відповідних 
фактів». Це положення визначає порядок залучення 
експертів – фахівців зі спеціальними знаннями та свід-
ків у кримінальному процесі США. Конкретні особи, щоб 
представити свої спеціальні знання та діяти у ролі екс-
пертів в Сполучених Штатах визначають сторони у суді. 
Немає офіційних реєстрів експертів, і сторони обира-
ють кандидатів на ринкових умовах. Під час подання 
заявки, на сайті зазначається одночасно який з п’яти 
критеріїв, визначених у принципах 702 FRE, відповідає 
вимогам для кандидата. Рішення про використання спе-
ціальних економічних знань вирішується після голосу-
вання, тобто за участю сторін передбачено лише про-
цедуру попереднього оцінювання судом кандидата на 
свідка [16, с. 3].

Звичайно, думка, сформована експертом, підлягає 
окремій оцінці із використання фактичних спеціальних 
знань [17], і, згідно з доктриною, науково підтвердже-
ний висновок експерта повинен формуватися точними 
і надійними методами [18], відповідати загальновизна-
ному критерію науки [19].

В Австралії немає офіційних реєстрів експертів, 
і в принципі є експерти, вказані сторонами. Експерт 
повинен діяти незалежно [20], і жодним чином не бути 
пов’язаним та не мати зобов’язань перед учасниками 
процесу [21]. За положеннями ст. 79 Закону про докази, 
висновок експерта визнається як доказ, якщо «у екс-
перта є спеціальні знання, що базуються на підготовці, 
освіті або досвіді» [22]. Довести, що висновок сфор-
мовано на підставі спеціальних знань, і є допустимим 
доказом, спираючись на прецедентне право австра-
лійських судів, експерт повинен відповідати вимогам 
щодо обсягу спеціальних економічних знань на основі 
освіти, додаткового навчання та професійної досвідче-
ності, довівши, що володіє такими знання [23].

Крім того, є чотири принципи загальних правил 
судових експертів-економістів та їхніх позицій, яких 
треба дотримуватися під час призначення експертів:

1) експерт повинен мати достатній обсяг спеці-
альних знань та досвіду, щоб надійно виконувати свої 
обов’язки; 

2) спеціальні знання – межі компетенції, якими 
володіють експерти.

3) основи правил (принципів надання висновку) – 
експерту треба дозволити більший і найширший доступ 
до прямих доказів. 

4) загальне правило знань – треба оцінювати, чи 
насправді у конкретній справі потрібні спеціальні знан-
ня [24].

В Австралії визнано, що поняття «спеціальні знан-
ня» – це фраза недооцінена, що є проблемою, оскільки 
не має формальних методів оцінки кваліфікації [25]. 
На підставі чинних правил можна визнавати спеціальні 
знання без академічної освіти, тобто лише практичний 
досвід. Тому представники австралійського вчення під-
креслюють, що під час проведення експертного еконо-
мічного дослідження важливим елементом має бути те, 
чи використання спеціальних знань описано ґрунтовно, 
так, щоб можна визнати надійним. 

Для протидії економічним злочинам важливим 
є проведення відповідних наукових досліджень і своє-
часний обмін інформацією між практиками та науковця-
ми,і отримання доказів із-за кордону, співробітництва 
спеціальних служб.

Кримінальне процесуальне законодавство Поль-
щі однозначно не визначає поняття «експерт». Що 
стосується концепції «експерта», то ст. 193 §1 Кри-
мінально-процесуального кодексу Польщі зумовлює: 
якщо викладення обставин, що мають відношення для 
вирішення справи вимагає спеціальної інформації, то 
потрібна експертна думка або експерти. 

Хоча в кримінальному праві Польщі поняття «спе-
ціальні знання» вже давно використовується, однак 
визначення терміна немає. Концепцією передбачаєть-
ся, що це знання, які перевищують загальнодоступні 
знання в межах визначеної діяльності [27]. Тому рівень 
спеціальних знань визначається належною освітою 
і професійним досвідом - це ті знання та навички, які 
виходять за рамки середнього і практичного [28]. Така 
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норма узгоджується зі змістом ст. 195 КПК Польщі, згід-
но з якою експертом може бути «будь-яка особа, яка 
має відповідні знання в спеціальній галузі» [29].

Останніми роками розслідування злочинів усе більш 
залежить від експертної науки. Збільшення кількості 
тяжких міжнародних злочинів вимагає тіснішої співп-
раці між країнами. Саме тому дуже важливо, щоб 
кожній країні були доступні методи експертних дослі-
джень, які застосовуються в інших країнах. Співпраця 
у рамках цього проекту поширюватиметься на ті галузі, 
в яких бракує розуміння, де необхідно застосовувати 
порівняльний метод, де саме необхідне дослідження. 
Експерти займаються конкретними видами експерт-
ної науки: методикою почеркознавства, аналітичними 
методами порівняння людських голосів, а також інтер-
претацією отриманих доказів в ході розслідування кри-
мінальних злочинів.

Висновки. Судова експертиза охоплює велику кіль-
кість наукових дисциплін, і багато актуальних проблем 
експертної науки важко вирішити, використовуючи 
тільки ресурси в одній країні. Тому міжнародна співп-
раця дає cуттєві переваги її розвитку. 

Підтримуючи наукову концепцію видатного поль-
ського вченого-криміналіста з дослідження криміна-
лістичної проблематики організованої фінансово-еко-
номічної злочинності Хуберта Колецкого, необхідною 
умовою ефективного виявлення і розслідування еконо-
мічних правопорушень є глибокі знання. З цією метою 
доцільно створити Інститут судово-економічних екс-
пертиз, і серед основних можливостей використання 
спеціальних економічних знань визначити проблеми 
і тематику, зокрема: понятійні питання – дефініцію 
понять економічних правопорушень, визначення від-
мінних ознак, склад її класифікації (типології); визна-
чення діагностичних, прагматичних і майбутніх цілей 
і направлень їх практичного використання; прагма-
тичні цілі і прагматичне значення криміналістично-
го аналізу способів здійснення і розкриття окремих 
видів – категорій, груп, типів економічних правопо-
рушень, а також як основу оптимального формування 
профілактики і ефективного проведення оператив-
но-розшукових дій; порядок направлення на судово-е-
кономічну експертизу, визначення діапазону можли-
востей і цілей; особливості експертного дослідження 
сутності і видів слідів та можливості їх використання 
в процесі кримінального провадження; визначення 
причин процесуального затягування і недостатності 
доказів у кримінальних правопорушеннях щодо еко-
номічних правопорушень із погляду криміналістики 
[30, с. 95, 97].

Міжнародна політика євроінтеграції сприяє запро-
вадженню в Україні позитивного досвіду використання 
спеціальних економічних знань у встановленні і розслі-
дуванні кримінальних правопорушень, дотримання меж 
компетенції спеціальних економічних знань і повнова-
жень судового експерта-економіста під час вирішення 
поставлених завдань, оцінки висновку експерта-еконо-
міста як одного із доказів в рамках кримінального про-
вадження.

Враховуючи це, у сучасних дослідників виникає 
інтерес до теоретичного і практичного досвіду взаємної 
правової допомоги і співробітництва із використанням 
спеціальних економічних знань у правових системах 
Європи і США.
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ДО ПИТАННЯ ПРОВОКАЦІЇ ЗЛОЧИНУ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ 
НЕГЛАСНИХ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ У ПЛОЩИНІ 
ПРАКТИКИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ

Шевченко Ю. А.

Наукова стаття присвячена питанню підбурювання до 
вчинення злочину з боку службових осіб під час проведення 
оперативно-розшукової діяльності чи негласних слідчих 
(розшукових) дій. Зокрема, у роботі аналізується чинне 
законодавство, яке регулює таку діяльність службових 
осіб, а також стала практика Європейського суду з прав 
людини. Як висновок із проведеного дослідження до уваги 
пропонуються орієнтовні критерії належного здійснення 
оперативно-розшукової діяльності, а також проведення 
негласних слідчих (розшукових) дій, в межах яких здійсню-
ється підбурювання до вчинення злочину, а також за якими 
не будуть наявні порушення прав людини і докази не будуть 
визнані недопустимими. 

Ключові слова: провокація злочину, підбурювання, 
оперативно-розшукова діяльність, службова особа, нег-
ласні слідчі (розшукові) дії, Європейський суд з прав людини, 
стала практика, досудове розслідування, права людини.

Научная статья посвящена вопросу подстрекатель-
ства к совершению преступления со стороны должност-
ных лиц в ходе проведения оперативно-розыскной деятель-
ности или негласных следственных (розыскных) действий.  
А именно в роботе анализируются действующее законо-
дательство, которое регулирует такую деятельность 
лиц, а также практика Европейского суда по правам чело-
века. Как вывод с проведенного исследования к вниманию 
предлагаются ориентировочные критерии надлежащего 
осуществления оперативно-розыскной деятельности, а 
также проведения негласных следственных (розыскных) 
действий, в границах которых осуществляется подстре-
кательство к совершению преступления, а также за кото-
рыми будут присутствовать нарушения прав человека и 
доказательства будут признаны недопустимыми.

Ключевые слова: провокация преступления, подстре-
кательство, оперативно-розыскная деятельность, долж-
ностное лицо, негласные следственные (розыскные) дей-
ствия, Европейский суд по правам человека, повсеместная 
практика, досудебное расследование, права человека.

The article is devoted to the question of incitement to 
commit a crime on the part of officials in the course of opera-
tive-search activity carrying out or secret investigative (search) 
actions. In particular, the work analyzes the existing criminal 
procedural law, legislation on operational and investigative 
activities that regulates such activities of officials, as well as 
the practice of the European Court of Human Rights. During the 
analysis, considerable attention is paid to the legal positions of 
the European Court of Human Rights, which should be used as 
the main benchmark for incitement to commit an offense by offi-
cials. Such a requirement is due to the fact that Ukraine is a 
member of the Council of Europe. Consequently, in accordance 
with the Constitution of Ukraine, valid international treaties, 
binding agreement of which provided by Verkhovna Rada of 
Ukraine, is a part of the national legislation of Ukraine. Since 
the moment of ratification of Convention for the Protection of 
Human Rights and Fundamental Freedoms, Ukraine, as well as 

a number of other legal European countries, has undertaken to 
adhere to the minimum standards of human rights guaranteed 
by the Convention in the national legal system. These commit-
ments have been developed in national legislation, which states 
that the European Convention on Human Rights and Fundamen-
tal Freedoms of 1950 and the practice of the European Court of 
Justice are the source of law in Ukraine, and the national legal 
system must take into account the precedents elaborated by the 
European Court of Human Rights. As a conclusion from the study, 
it is suggested to take into account benchmarks that are system-
atized on the basis of a number of judgments of the European 
Court of Human Rights on the proper operative-search activity 
carrying out, as well as secret investigatory (search) actions, 
which perform incitement to commit a crime, according to which 
no human rights violations and evidence will not be recognized 
inadmissible.

Key words: provocation of crime, incitement, opera-
tive-search activity, official, secret investigation (search) action, 
European Court of Human Rights, to become a practice, pre-trial 
investigation, human rights.

Постановка проблеми та її актуальність. Сьогод-
ні питання захисту прав людини на стадії досудово-
го розслідування під час здійснення кримінального 
провадження уповноваженими службовими особами 
відповідних органів є надзвичайно актуальним. Така 
актуальність зумовлена численними скаргами, з якими 
особи звертаються до Європейського суду з прав люди-
ни (далі – Європейський суд, Суд) за захистом своїх 
порушених прав. Слід сказати, що переважна більшість 
скарг у контексті статті 6 Європейської конвенції з прав 
людини і основоположних свобод (далі – Конвенція, 
Європейська конвенція), яка стосується криміналь-
них проваджень, спрямована на те, щоб Суд встано-
вив неправомірне поводження з боку правоохоронних 
органів щодо скаржника. Не стали виключенням заяви 
щодо проведення службовими особами підбурення до 
вчинення злочину заявниками в межах здійснення опе-
ративно-розшукової діяльності чи негласних слідчих 
(розшукових) дій. Як правило, результати, отримані під 
час проведення таких дій, лягають в основу доказуван-
ня вини особи. Проте якщо ці дії були здійснені з пору-
шенням вимог національного законодавства, а також не 
відповідно до сталої практики Європейського суду, то 
може постати логічне запитання: а чи є допустимими 
докази у такому випадку та чи можна такі докази ста-
вити в основу обвинувачення? Не досить чітка норма-
тивно-правова регламентація питання підбурювання до 
вчинення злочину у національному законодавстві може 
породжувати такі наслідки, як порушення прав люди-
ни, а також визнання доказів, які отримані внаслідок 
проведення оперативно-розшукової діяльності чи нег-
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ласних слідчих (розшукових) дій, недопустимими. Тож 
убачається необхідність дослідження цього питання.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Різні 
аспекти проблеми провокації злочину з боку службо-
вих осіб правоохоронних органів під час проведення 
оперативно-розшукової діяльності чи негласних слід-
чих (розшукових) дій були предметом дослідження 
багатьох науковців, серед яких М.В. Багрій, О.А. Білі-
чак, В.В. Вапнярчук, С.О. Гриненко, С.В. Давиденко, 
В.А. Динту, О.М. Дроздов, В.В. Комашко, С.С. Кудінов, 
Д.Б. Сергєєва, А.В. Панова, С.С. Тарадойна, В.Г. Ува-
ров, С.Б. Фомін, Р.М. Шехавцов та інші вчені. Проте 
питання проведення аналізу практики Суду, а також 
систематизації критеріїв, що були вироблені у різних 
справах та сформували сталу практику Європейського 
суду у цій площині, досі залишається нерозглянутим.

Метою статті є проведення аналізу чинного законо-
давства, що регулює коло повноважень службових осіб 
правоохоронних органів під час проведення підбурю-
вання до вчинення злочину в межах оперативно-роз-
шукової діяльності чи негласних слідчих (розшукових) 
дій, а також аналіз позиції Європейського суду з цього 
питання. Не менш важливою й основною метою стат-
ті є вироблення орієнтовних критеріїв, які вважається 
доцільним запровадити у національне законодавство, 
щодо належного здійснення оперативно-розшукової 
діяльності, а також проведення негласних слідчих (роз-
шукових) дій, в межах яких здійснюється підбурювання 
до вчинення злочину, а також за якими не будуть наяв-
ні порушення прав людини і докази не будуть визнані 
недопустимими.

Виклад основного матеріалу. Стаття 246 Кримі-
нального процесуального кодексу України (далі – КПК 
України) визначає основні умови щодо ініціюван-
ня проведення негласних слідчих (розшукових) дій. 
Зокрема частина 2 статті 246 КПК України передбачає, 
що підставою проведення негласних слідчих (роз-
шукових) дій є неможливість отримання відомостей 
про злочин та особу, яка його вчинила, в інший спо-
сіб. Частина 3 цієї статті презюмує, що можливість чи 
неможливість отримання відомостей має бути визначе-
на слідчим, детективом, прокурором, слідчим суддею 
стосовно цієї чи інших подібних негласних слідчих (роз-
шукових) дій. Важливою умовою також є те, що неглас-
ні слідчі (розшукові) дії можна проводити у криміналь-
ному провадженні виключно щодо тяжких чи особливо 
тяжких злочинів [1]. 

Вимогам, зазначеним вище, також відповідає зміст 
Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність», 
а саме частини 1 статті 6, де передбачено, що підста-
вами для проведення оперативно-розшукової діяльно-
сті вважаються такі як наявність достатньої інформа-
ції, одержаної в установленому законом порядку, що 
потребує перевірки за допомогою оперативно-розшуко-
вих заходів і засобів, про: злочини, що готуються; осіб, 
які готують вчинення злочину; осіб, які переховуються 
від органів досудового розслідування, слідчого суд-
ді, суду або ухиляються від відбування кримінального 
покарання; тощо [2].

Проте норми, що регулюють здійснення службови-
ми особами оперативно-розшукової діяльності та про-
ведення негласних слідчих (розшукових) дій, згадані 
вище, не є досконалими під час здійснення заходів, що 
включають провокацію злочину, оскільки може йтися 

про такі наслідки, як визнання доказів, отриманих під 
час проведення оперативно-розшукової діяльності або 
негласних слідчих (розшукових) дій, недопустимими, а 
також про порушення прав людини.

Відповідно до статті 9 Конституції України чин-
ні міжнародні договори, згода на обов’язковість яких 
надана Верховною Радою України, є частиною наці-
онального законодавства України [3]. З моменту 
ратифікації Європейської конвенції Україна, як і ряд 
інших правових європейських держав, узяла на себе 
зобов’язання дотримуватись мінімальних стандартів 
прав людини, гарантованих Конвенцією, у національ-
ній правовій системі. Ці зобов’язання отримали розви-
ток у статті 17 Закону України «Про виконання рішень 
та застосування практики Європейського суду з прав 
людини», де зазначено, що Європейська конвенція 
з прав людини і основоположних свобод 1950 року 
та практика Європейського суду є джерелом права 
в Україні, і національна правова система повинна вра-
ховувати прецеденти, вироблені Європейським судом 
з прав людини [4].

Так, до прикладу можна привести рішення Євро-
пейського суду по справі «Раманаускас проти Литви», 
у якому за обставинами справи заявник, який працю-
вав прокурором, повідомив, що через особистого зна-
йомого до нього звернулась особа, яку він раніше не 
знав, і яка, насправді, була офіцером спеціального 
антикорупційного відділу поліції. Офіцер запропонував 
заявнику винагороду в розмірі 3000 доларів за обіцянку 
отримати виправдання третьої особи. Заявник спочат-
ку відмовився, але згодом погодився, оскільки офіцер 
багаторазово повторював свою пропозицію. Офіцер 
повідомив своє керівництво, і пізніше заступник Гене-
рального Прокурора дозволив йому імітувати злочинне 
діяння дачі цієї «винагороди». Незабаром заявник при-
йняв хабар від офіцера. 

У серпні 2000 року його визнали винним у отриман-
ні хабара у розмірі 2500 доларів і засудили до позбав-
лення волі. Вирок було залишено без змін апеляційним 
судом. Залишаючи без задоволення касаційну скаргу 
заявника, Верховний Суд зазначив, що не було доказів 
того, що перша розмова із заявником відбулась за вка-
зівками поліції; що державні органи були повідомлені 
лише після того, як заявник погодився взяти хабар, 
і що, даючи дозвіл на наступні дії офіцера, вони лише 
долучались до злочинного діяння, яке вже вчинялось. 
Згідно з позицією Верховного Суду, питання провокації 
не мало наслідків для правової кваліфікації поведінки 
заявника. 

Проте, розглянувши цю справу, Європейський суд 
вказав, що підбурювання з боку поліції має місце тоді, 
коли відповідні працівники правоохоронних органів або 
особи, які діють за їхніми вказівками, не обмежуються 
пасивним розслідуванням, а з метою встановлення зло-
чину, тобто отримання доказів і відкриття криміналь-
ного провадження, впливають на суб’єкта, схиляючи 
його до вчинення злочину, який в іншому випадку не 
був би вчинений. Суд, щоб встановити, чи обмежилися 
офіцери лише «пасивним розслідуванням протиправ-
ної діяльності», повинен врахувати, що: у справі немає 
доказів, які б підтверджували, що заявник раніше вчи-
няв злочини, зокрема пов’язані з корупцією; як засвід-
чують записи телефонних розмов, заявник неодноразо-
во зустрічався із офіцером з ініціативи останнього (цей 
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факт, очевидно, спростовує наведені Урядом доводи 
про те, що правоохоронні органи жодного разу не тис-
нули на заявника і не вдавалися до погроз). Навпаки, 
через контакти, встановлені з ініціативи офіцерів, 
правоохоронні органи явно схиляли заявника до про-
типравних дій, хоча, крім чуток, не було об’єктивних 
доказів для припущення, що заявник займається неза-
конною діяльністю. Цих міркувань досить для обґрун-
тування висновку, що дії працівників правоохоронних 
органів вийшли за межі пасивного розслідування наяв-
ної протиправної діяльності. Оскільки доводи заявника 
не були повністю необґрунтованими, саме прокурату-
ра мала довести, що факту підбурення не було. У разі 
відсутності таких доказів національні суди зобов’язані 
були проаналізувати факти у справі та вжити відповід-
них заходів, щоб встановити істину, а також з’ясува-
ти, чи мало місце підбурювання [5]. Отже, мало місце 
порушення статті 6 Європейської конвенції.

Аналогічної думки дотримався Європейський суд під 
час розгляду справи «Тейшейра де Кастро проти Порту-
галії», де заявника було засуджено за злочин у сфері 
обігу наркотичних засобів та їх аналогів, зазначивши, 
що суспільний інтерес не може виправдати використан-
ня доказів отриманих за допомогою провокацій полі-
ції. При цьому Суд зробив висновок, що співробітники 
поліції не розслідували in an essentially passive manner 
(у суто пасивній манері) злочинну діяльність заявни-
ка, а здійснювали на нього такий вплив, щоб він вчи-
нив злочин. Він установив, що їхні дії вийшли за межі 
функцій негласних агентів, оскільки вони спровокували 
злочин і не було підстав вважати, що його було б вчи-
нено без їхнього втручання. Також Суд підкреслив, що 
в актах судових органів Португалії йдеться, що заявник 
був засуджений в основному на підставі показань двох 
поліцейських [6].

У справі «Таранекс проти Латвії» Суд вказав, що 
перший крок – з’ясувати, чи було б зазначене право-
порушення вчинене без втручання влади. Визначення 
підбурювання, яке Суд дав раніше, передбачає, що 
підбурювання поліції відбувається тоді, коли відповід-
ні працівники правоохоронних органів або особи, які 
діють за їхніми вказівками, не обмежуються лише роз-
слідуванням злочинної діяльності за принципом пасив-
ного характеру, але надають такий вплив на суб’єкта, 
що підбурює його до вчинення правопорушення, яке 
в іншому випадку не було б вчинене, а також для того, 
щоб зробити можливим доведення правопорушення, 
тобто забезпечити докази та порушити кримінальне 
переслідування. Вирішуючи, чи було розслідуван-
ня «суто пасивним», Суд вивчає причини, що лежать 
в основі таємної операції та поведінку органів влади, 
що її проводять. Відтак, звертаючись до цієї справи, 
Суд наголошує, що всі телефонні дзвінки та приватні 
зустрічі, під час яких заявник нібито попросив аген-
та виплатити хабар, як про це стверджував Урядовий 
уповноважений, відбулися за ініціативою або навіть 
наполяганням агента, а не заявника. Суд приділяє осо-
бливе значення події 18 грудня 2001 року, коли агент 
наполягав на очікуванні прибуття заявника, якого не 
було в офісі, а також відмовився отримати копію рішен-
ня від іншої особи та наполягав на обговоренні певних 
питань із заявником [7].

У справі «Люді проти Швейцарії» Європейський суд 
закріпив ще одну важливу умову. Він вказав, що хід 

розслідування справи не може здійснюватись лише за 
рішенням самого таємного агента. Докази можна було 
б вважати прямими, якби контроль за діями і рішення-
ми агента здійснювався безпосередньо його керівниц-
твом чи слідчим суддею. Суд зазначив, що такі докази 
можуть ставити під сумнів хід усього розслідування. 
Також порушенням прав заявника стало те, що під час 
судового розгляду сторона захисту, подавши відповід-
не клопотання, була позбавлена можливості допитати 
агента як свідка у цьому кримінальному провадженні, 
оскільки як такий він залучений не був [8]. 

Рішенням у справі «Худобін проти Росії» Суд під-
креслив, що необхідно встановлювати ясну і перед-
бачувану процедуру щодо здійснення слідчих дій так 
само, як і спеціального контролю, щоб забезпечити 
доброчесність з боку органів державної влади та дотри-
мання належних цілей з боку правоохоронних органів. 
У цій справі міліцейська операція була санкціонована 
простим адміністративним рішенням структурного під-
розділу, який надалі проводив операцію. Як убачається 
з матеріалів справи, в тексті цього рішення містило-
ся дуже мало інформації щодо причин і цілей запла-
нованої «перевірочної закупівлі». Крім того, операція 
не перебувала під судовим контролем або будь-яким 
іншим незалежним контролем. За відсутності повної 
системи перевірки під час проведення операції роль 
більш пізнього контролю з боку суду першої інстан-
ції стає вирішальною. Європейський суд зазначає, що 
в суді першої інстанції були допитані лише три свідка: 
Т., М. (товариш заявника, який був присутній під час 
його затримання) і мати заявника. Співробітники мілі-
ції, які проводили «перевірочну закупівлю», жодного 
разу не були допитані в суді, хоча сторона захисту про-
сила, щоб їх допитали [9, п. 135].

Отже, Європейський суд вказує, що порушення пра-
ва на справедливий суд наявне тоді, коли національ-
ні суди всіх інстанцій беруть до уваги ті докази, які 
були здобуті службовими особами проти винного під 
час проведення спеціального завдання, у рамках якого 
здійснювалась провокація злочину в активній манері. 
А саме порушення статті 6 Конвенції полягає у тому, що 
докази, які слід було б визнати недопустимими, стають 
плацдармом для пред’явлення обвинувачення, а відтак 
й винесення обвинувального вироку. 

Цікавим є рішення по справі «Мілінііне проти Лит-
ви», де Європейський суд остаточно визначив межі 
законних дій службової особи, які в подальшому уне-
можливлюють визнання доказів недопустимими під 
час проведення негласних слідчих (розшукових) дій. 
За обставинами справи заявниця, яка працювала суд-
дею, хотіла продати свій автомобіль. Зустрівшись зі 
знайомим для обговорення деталей продажу, останній 
негласно записував розмову на диктофон. Пізніше ця 
ж особа подала скаргу в спеціальний антикорупційний 
підрозділ поліції, стверджуючи, що заявниця зажадала 
від нього хабар у вигляді нового автомобіля за винесен-
ня рішення у цивільній справі на його користь. Заступ-
ник генерального прокурора санкціонував застосуван-
ня «моделі симуляції злочинної поведінки» на термін 
в один рік. У жовтні 1998 року заявниця була затримана 
в своєму кабінеті під час отримання іншого хабара від 
знайомого, а через 2 роки засуджена до позбавлення 
волі на 4 роки з позбавленням права обіймати посади 
публічної служби строком на 5 років. 
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Протидія злочинності: проблеми практики  
та науково-методичне забезпечення

Відхиляючи її касаційну скаргу, Верховний Суд вка-
зав, що попередня інформація про її готовність прийня-
ти хабар підтверджена тим, що вона прийняла пропози-
цію без будь-якого зовнішнього тиску. Така пропозиція 
не може розглядатися як активне підбурювання до вчи-
нення злочину. Більше того, Верховний Суд зазначив, 
що всупереч доводам заявниці поліцейські не могли 
припинити розслідування після отримання нею першого 
грошового внеску, оскільки для цілей кваліфікації її дій 
потрібно встановити, чи виконає вона свою обіцянку, 
вирішивши справу на користь позивача. 

У цій справі ініціатива підбурювання до вчинення 
злочину належала приватній особі, а не представнику 
держави. Проте з урахуванням того, що ця особа мала 
поліцейську підтримку, роблячи заявниці пропозицію 
про виплату значної суми, і була забезпечена техніч-
ними засобами для запису їхньої розмови, можна зро-
бити висновок, що поліція впливала на хід подій. Але 
Європейський суд не погодився з вимогами заявниці 
про те, що поліція допустила зловживання, з огляду на 
її обов’язок перевіряти заяви про кримінальне правопо-
рушення і важливість протидії впливу судової корупції 
на верховенство права в демократичному суспільстві. 
Вирішальним фактором є не роль поліції, а поведін-
ка вказаної особи і заявниці. Тому Європейський суд 
визнає, що в підсумку можна стверджувати, що поліція 
«приєдналася» до злочинної діяльності, а не ініціювала 
її, тобто має місце пасивне підбурювання [10]. А отже 
правоохоронні органи в уособленні держави забезпе-
чили спрямованість на запобігання, попередження зло-
чинної діяльності, що без сумніву є необхідним в демо-
кратичному суспільстві.

Висновки. Зважаючи на вищенаведене, можна 
сформулювати орієнтовні критерії належного здійс-
нення оперативно-розшукової діяльності, а також про-
ведення негласних слідчих (розшукових) дій, в межах 
яких здійснюється підбурювання до вчинення злочи-
ну, а також за якими не будуть наявні порушення прав 
людини і докази не будуть визнані недопустимими: 

1) такі дії службової особи повинні бути передбаче-
ні чинним законодавством; 

2) дії службової особи не повинні мати криміналь-
но-караний характер. Тобто повинні бути запроваджені 
чіткі межі повноважень, в яких підбурювання до зло-
чину буде вважатись законним (наприклад, за підбу-
рювання до підкупу службову особу можна притягти до 
кримінальної відповідальності за статтею 370 Кримі-
нального кодексу України); 

3) повинні існувати механізми координації роботи 
службової особи під час проведення оперативно-розшу-
кової діяльності або негласних слідчих розшукових дій, 
які включатимуть підбурювання до вчинення злочину, 
у вигляді судового контролю, тобто ухвали слідчого 
судді. Оскільки виконання спеціального завдання не 
може відбуватись за рішенням самого виконавця (слід-
чого, детектива) або його безпосереднього керівника; 

4) повинна існувати спрямованість на запобігання, 
попередження злочинної діяльності, що без сумніву 
є необхідним в демократичному суспільстві; 

5) слідство загалом має проводитись in 
an essentially passive manner, як було вказано Євро-
пейським судом у рішенні «Тейшейра де Кастро проти 

Португалії». Тобто слід виключити повторні пропози-
ції, тиск на особу, нав’язливі нагадування, умовлян-
ня, погрози і таке інше.

Література
1. Кримінальний процесуальний кодекс України : 

Закон України від 13 квітня 2012 року № 4651-VI. Верхо-
вна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/
show/4651-17.

2. Про оперативно-розшукову діяльність : Закон 
України від 18 лютого 1992 року № 2135-XII. Верховна Рада 
України. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2135-
12/conv/print1360050276201189.

3. Конституція України від 28 червня 1996 року 
№ 254к/96-ВР. Верховна Рада України. URL: http:// 
zakon4.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80.

4. Про виконання рішень та застосування практики 
Європейського суду з прав людини : Закон України від 
23 лютого 2006 року № 3477-IV. Верховна Рада України. 
URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3477-15.

5. Judgment of European Court of Human in case of 
RAMANAUSKAS v. LITHUANIA (Application no. 74420/01) 
dated 05.02.2008. The HUDOC database. URL: https:// 
hudoc.echr.coe.int/eng#{%22fulltext%22:[%22Ramanauskas%
22],%22documentcollectionid2%22:[%22GRANDCHAMBER%22,
%22CHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-84935%22]}.

6. Judgment of European Court of Human in case of 
TEIXEIRA DE CASTRO v. PORTUGAL (Application no. 25829/94) 
dated 09.06.1998. The HUDOC database. URL: https://
hudoc.echr.coe.int/eng#{%22fulltext%22:[%22\%22CASE%20
OF%20TEIXEIRA%20DE%20CASTRO%20v.%20PORTUGAL\%22%22
],%22documentcollectionid2%22:[%22GRANDCHAMBER%22,%2
2CHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-58193%22]}.

7. Judgment of European Court of Human in 
case of TARANEKS v. LATVIA (Application no. 3082/06) 
dated 02.12.2014. The HUDOC database. URL: https:// 
hudoc.echr.coe.int/eng#{%22fulltext%22:[%22\%22CASE%20
OF%20TARANEKS%20v.%20LATVIA\%22%22],%22documentcolle
ctionid2%22:[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22],%22i
temid%22:[%22001-148268%22]}.

8. Judgment of European Court of Human in case 
of LÜDI v. SWITZERLAND (Application no 12433/86) 
dated 15.06.1992. The HUDOC database. URL: https:// 
hudoc.echr.coe.int/eng#{%22fulltext%22:[%22Ludi%22],%22d
ocumentcollectionid2%22:[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAM
BER%22],%22itemid%22:[%22001-57784%22]}.

9. Judgment of European Court of Human Rights in 
case of KHUDOBIN v. RUSSIA (Application no 59696/00) 
dated 26.10.2006. The HUDOC database. URL: https:// 
hudoc.echr.coe.int/eng#{%22fulltext%22:[%22KHUDOBIN%22]
,%22documentcollectionid2%22:[%22GRANDCHAMBER%22,%22
CHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-77692%22]}.

10. Judgment of European Court of Human Rights in 
case of MILINIENE v. LITHUANIA (Application no 74355/01) 
dated 24.06.2008. The HUDOC database. URL: https:// 
hudoc.echr.coe.int/eng#{%22fulltext%22:[%22Milinien
%C4%97%20v.%20Lithuania%22],%22documentcollectionid2
%22:[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22],%22item
id%22:[%22001-87142%22]}.

Шевченко Ю. А.,
студентка

Інституту прокуратури і кримінальної юстиції
Національного юридичного університету  

імені Ярослава Мудрого



1-2019
4545

Правова система: теорія і практика

Магновський І. Й., 2019

УДК 342.537
DOI https://doi.org/10.32850/sulj.2019.1-11

ПРАВОВА ПРИРОДА ПАРЛАМЕНТСЬКИХ ПРОЦЕДУР: 
ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

Магновський І. Й.

Стаття присвячена дослідженню правової природи пар-
ламентських процедур, під якими розуміють здійснення 
функцій або окремих дій парламенту й парламентських 
органів, а також виявленню їх особливостей. Окреслено 
мету парламентських процедур, яка полягає у забезпе-
ченні безперебійної роботи законодавчого органу його 
організаційним чинником функціонування та перетворення 
у життя найважливіших конституційних принципів, що 
покладені в основу державного механізму. Виділено чис-
ленність і різноманітність парламентських процедур, 
оскільки вони зумовлені багатьма факторами, серед яких 
такі: природа парламенту як єдиного органу за наявності 
можливостей кожного обранця вплинути на схвалення пар-
ламентських актів; чисельність законодавчої інституції; 
партійна система, яка регламентує порядок формування 
парламенту; реальна потреба суспільства у новому зако-
нодавстві в її якісному і кількісному вираженні; консти-
туційно-правовий статус легіслатури тощо. Указано, що 
парламентська процедура характеризується нормативною 
визначеністю, регламентується відповідними процедур-
ними нормами права, де засобом здійснення такої регла-
ментації виступають процедурні норми конституційного 
права, що об’єктивують певний порядок реалізації учасни-
ками конституційно-правових відносин своїх прав, обов’яз-
ків, повноважень тощо. 

Ключові слова: правова природа, парламентська про-
цедура, парламент, конституційно-правова процедура, 
юридична процедура.

Статья посвящена исследованию правовой природы пар-
ламентских процедур, под которыми понимают осущест-
вление функций или отдельных действий парламента и 
парламентских органов, а также выявлению их особенно-
стей. Определена цель парламентских процедур, которая 
заключается в обеспечении бесперебойной работы законо-
дательного органа его организационным фактором функ-
ционирования и претворения в жизнь важнейших конститу-
ционных принципов, положенных в основу государственного 
механизма. Отмечено многочисленность и разнообразие 
парламентских процедур, поскольку они обусловлены мно-
гими факторами, среди которых природа парламента как 
единого органа при наличии возможностей каждого избран-
ника повлиять на одобрение парламентских актов; числен-
ность законодательной институции; партийная система, 
которая регламентирует порядок формирования парла-
мента; реальная потребность общества в новом законо-
дательстве в её качественном и количественном выра-
жении; конституционно-правовой статус легислатуры и 
тому подобное. Указано, что парламентская процедура 
характеризуется нормативной определённостью, регла-
ментируется соответствующими процедурными нормами 
права, а средством осуществления такой регламентации 
выступают процедурные нормы конституционного права, 
объективирует определённый порядок реализации участ-
никами конституционно-правовых отношений своих прав, 
обязанностей, полномочий и тому подобное. 

Ключевые слова: правовая природа, парламентская 
процедура, парламент, конституционно-правовая проце-
дура, юридическая процедура.

The article is devoted to research the legal nature of parlia-
mentary procedures, which are understood as the implementa-
tion of functions or actions of the parliament and parliamentary 
bodies, as well as the identification of their peculiarities. The 
purpose of parliamentary procedures, which consists in ensuring 
the uninterrupted work of the law-making body, it’s an organ-
izational factor for the functioning and transformation of the 
most important constitutional principles that underlie the state 
mechanism. A large number and variety of parliamentary pro-
cedures are noted, as they are caused by many factors, among 
which : the prerogative of the parliament as the only body in the 
presence of opportunities for each elected member to influence 
the approval of parliamentary acts; the number of legislative 
institutions; party system that regulates the procedure for the 
formation of parliament; the real need of society in the new leg-
islation in its qualitative and quantitative terms; constitutional 
and legal status of the Legislature and others. It is alleged that 
any parliamentary procedure consists of successive actions less 
in scope of execution. In particular, the legislative procedure 
includes the procedure for the introduction of the bill, its reg-
istration, consideration in the committees, expert and legal, if 
necessary, in the departments, in plenary sessions, as well as in 
the final version of the approval. Certain features of parliamen-
tary procedures, which constitute an independent form of the 
constitutional-legal procedure, which in turn are a kind of legal 
procedure, are specified. Specified that the procedure is char-
acterized by normative certainty, is regulated by the relevant 
procedural rules of law, and with the implementation of such 
a regulation are procedural norms of constitutional law, which 
objectify a certain procedure for the implementation of their 
rights, duties, powers, etc. by the participants in constitution-
al-legal relations. It was stated that parliamentary procedures as 
an independent type of legal procedures, which are socially char-
acterized, are characterized by an appropriate structure and a 
certain length of time, are legally significant actions, standard-
ize on the basis of normative legal acts the question of the pro-
cedure of work of the Parliament in order to achieve the proper 
result in the expression of constitutional and legal norms with 
respect to subjects of constitutional law. 

Key words: legal nature, parliamentary procedure, parlia-
ment, constitutional and legal procedure, legal procedure. 

Постановка проблеми та її актуальність. Необхід-
ність дослідження правової природи парламентських 
процедур, що сприятиме їх ефективному здійсненню 
визначена нинішнім станом вітчизняної практики держа-
вотворення, а також відсутністю поглибленої й всебіч-
ної теоретичної розробки цієї проблеми у національному 
праві. Це засвідчує про наукову та практичну значущість, 
актуальність і перспективність даної тематики.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вагомий 
внесок на сучасному етапі державотворення у вивчення 
питань проведення парламентських процедур в Україні 
зробили науковці, як: М.О. Баймуратов, Ю.Г. Барабаш, 
О.В. Батанов, О.П. Васильченко, А.З. Георгіца, І.В. Гри-
щенко, О.П. Євсєєв, В.С. Журавський, А.М. Колодій, 
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К.О. Колесник, О.О. Майданник, О.В. Марцеляк, 
Р.С. Мартинюк, Н.А. Мяловицька, Р.М. Павленко, 
В.Ф. Погорілко, С.Г. Серьогіна, І.Є. Словська, О.В. Сов-
гиря, Ю.М. Тодика, В.М. Шаповал, Ю.С. Шемшученко, 
О.Ф. Фрицький, О.Н. Ярмиш та ряд інших, напрацю-
вання котрих містить корисний за обсягом фактичний 
матеріал та спонукає до подальших правових дослі-
джень особливостей їх сутності. 

Метою статті є зосередження уваги у загальнотео-
ретичному аспекті на правовій природі парламентських 
процедур, що сприятиме їх результативності в умовах 
сьогодення.

Виклад основного матеріалу. Парламентські про-
цедури мають соціальний характер. Вони є різновидом 
інших соціальних процедур і стосуються широкої сфери 
людської життєдіяльності. Прикладом інших соціальних 
процедур можна вважати ритуали, церковні обряди, 
правила етикету, процедури проведення соціологічних 
та політологічних досліджень тощо. Соціальний харак-
тер парламентських процедур полягає у тому, що саме 
вони безпосередньо сприяють перетворенню у життя 
суспільства найважливіших конституційних принципів, 
які покладено в основу функціонування державного 
механізму та розвитку громадянського суспільства 
[1, с. 62–65].

За словами відомого дослідника парламентського 
права Г.М. Роберта термін «парламентська процедура» 
означає ту сукупність правил і звичаїв, на підставі якої 
чинилися справи в англійському парламенті [2, с. 24].

Досліджуючи правову природу та порядок реаліза-
ції парламентських процедур вітчизняні вчені-консти-
туціоналісти розуміють під ними: здійснення функцій 
або окремих дій парламенту й парламентських органів 
[3, с. 334–344]; процес забезпечення, організаційний 
чинник функціонування парламенту з метою здійснен-
ня його конституційних функцій і повноважень; проце-
суальний порядок, форми і методи прийняття рішень, 
зміст яких спрямовано на реалізацію парламентських 
функцій [4, с. 33]; сукупність послідовних дій, спря-
мованих на виконання парламентом своїх функцій 
[5, с. 136]; сукупність самостійно розроблених парла-
ментом правил, встановлених прийомів та засобів, які 
регулюють організаційно-правові аспекти його діяль-
ності, сприяють перетворенню у життя конституцій-
них принципів державного механізму та забезпечують 
конструктивну та безперебійну роботу законодавчого 
органу [6, с. 23–34]; нормативно визначений процес 
реалізації парламентом прав і обов’язків, що складають 
в сукупності його компетенцію з метою забезпечення 
ефективного регулювання суспільних відносин, глибо-
кої поступальної їх трансформації тощо [7, с. 46].

Метою парламентських процедур окремі науковці 
вважають забезпечення безперебійної роботи законо-
давчого органу та перетворення у життя найважливі-
ших конституційних принципів, які покладено в основу 
державного механізму; сприяння виробленню підходів 
до проблем суспільного розвитку і способів їх вирішен-
ня тощо [6, с. 23]. Зокрема, Б.М. Топорнін, визначаючи 
метою правил парламентської процедури в нових держа-
вах сприяння виробленню підходів до проблем суспіль-
ного розвитку і способів їх вирішення, вважає: 1) вони 
є своєрідним керівництвом парламентською практикою 
і в силу цього сприяють перетворенню у життя най-
важливіших конституційних принципів (народовладдя, 

панування права, розподілу влад тощо), які покладені 
в основу державного механізму; 2) вони допомагають 
виробити механізм політичного діалогу між законодав-
чою і виконавчою владою у пошуках спільних рішень 
і компромісів з метою подолання кризових явищ; 3) без 
опанування новими демократичними правилами парла-
ментського провадження неможливо створити ні рин-
кової економіки, ні демократичної системи управління, 
ні ділової системи прав і свобод людини; 4) ці правила 
надають депутатам усі можливості, включаючи піль-
ги, привілеї та імунітети, для нормального здійснен-
ня ними своїх обов’язків; 5) у державах із розвинутою 
багатопартійністю вони активно регулюють відносини 
між депутатами і політичними партіями [8, с. 2–4].

Загалом науковці наголошують, що парламентські 
процедури є процесом забезпечення, організаційним 
чинником функціонування парламенту з метою здійс-
нення його конституційних функцій і повноважень; про-
цесуальним порядком, формами й методами прийняття 
рішень, зміст яких спрямований на реалізацію парла-
ментських функцій [9, с. 338–339].

Парламентські процедури є досить численними 
й різноманітними, оскільки зумовлені багатьма фак-
торами, серед яких природа парламенту як єдиного 
органа при наявності можливостей кожного обранця 
вплинути на схвалення парламентських актів; чисель-
ність законодавчої інституції; партійна система, яка 
регламентує порядок формування парламенту; реальна 
потреба суспільства у новому законодавстві в її якісно-
му і кількісному виразі; конституційно-правовий статус 
легіслатури тощо [10, с. 52–53]. 

За терміном дії, як указує В.Ф. Погорілко, виділя-
ють постійні та тимчасові парламентські процедури, за 
механізмом реалізації – складні (комплексні) і прості 
[11, с. 638]. 

О.Л. Сівков зазначає, що будь-яка парламентська 
процедура складається із послідовних дій менших за 
обсягом виконання. Зокрема, законодавча процедура 
включає порядок внесення законопроекту, його реє-
страцію, розгляд у комітетах, експертному та юри-
дичному, за необхідності, управліннях, на пленарних 
засіданнях, а також схвалення в остаточній редакції 
[12, с. 24–25].

Загальний порядок функціонування парламенту, 
підкреслює Є.О. Ігнатов, включає такі форми парла-
ментських процедур як сесії, пленарні засідання і засі-
дання у комітетах, комісіях, фракціях і депутатських 
групах, слухання пленарні й у комітетах (комісіях) 
[13, с. 54–55].

І.В. Грищенко зауважує, що парламентські процеду-
ри – це нормативно визначений процес реалізації пар-
ламентом прав і обов’язків, що складають у сукупності 
його компетенцію, з метою забезпечення ефективного 
регулювання суспільних відносин, глибокої поступаль-
ної їх трансформації. Парламентські процедури можна 
класифікувати за такими основними підставами: напря-
ми (сфери) діяльності; термін діяльності; кількість 
і рівень підпорядкованості суб’єктів; механізм реаліза-
ції повноважень [7, с. 46]. 

Зі свого боку, Н.С. Лихачов відзначає певні риси 
парламентських процедур, що становлять собою само-
стійний різновид конституційно-правової процедури, 
яка в свою чергу є різновидом юридичної процеду-
ри. Ураховуючи це, парламентські процедури наділе-
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ні властивостями конституційних процедур. Зокрема, 
процедурні приписи, як правило, адресуються суб’єк-
там владних відносин, мають зазвичай імперативний 
характер та спрямовані на досягнення результату, що 
є публічним, конституційно-правовим. Парламентська 
процедура характеризується нормативною визначе-
ністю, регламентується відповідними процедурними 
нормами права. Засобом здійснення такої регламента-
ції виступають процедурні норми конституційного пра-
ва, що об’єктивують певний порядок реалізації учас-
никами конституційно-правових відносин своїх прав, 
обов’язків, повноважень тощо. Парламентська проце-
дура складається із певної послідовності дій суб’єк-
тів її реалізації тобто вона представляє собою певну 
сукупність дій парламенту, його палат, парламентських 
органів. Такі дії здійснюються у певній послідовності 
і в свою чергу пронизані глибокою внутрішньою єдні-
стю, яка може бути простою, такою, що складається із 
декількох взаємообумовлених юридично значимих дій 
і рішень суб’єктів, пов’язаних єдиними цілями і зада-
чами (ці дії і рішення поділяються на певні стадії, які, 
окрім спільних цілей і завдань, мають свої конкретні 
цілі, завдання і коло учасників), або складною, такою 
що складається із цілого комплексу взаємопов’язаних 
процедур [14, с. 23–25]. При цьому дослідник підсу-
мовує, що парламентська процедура – це самостій-
ний різновид конституційно-правових процедур, має 
соціальний характер, регламентується відповідними 
нормативно-правовими актами та іншими джерела-
ми права, являє собою унормовану модель алгоритму 
послідовних юридично значущих процесуальних дій 
парламенту, його палат, парламентських органів чи 
окремих депутатів та спрямована на досягнення певної 
мети (результату) [14, с. 29].

Варто сказати, що в науці конституційного права теж 
немає єдиної точки зору щодо класифікації парламент-
ських процедур. Наприклад, А.В. Сероус, наголошую-
чи на тому, що найбільш оптимальною є класифікація 
парламентських процедур у залежності від функцій 
парламенту, поділяє парламентські процедури за цим 
критерієм на: 1) парламентські процедури, які забез-
печують реалізацію законодавчої функції парламенту 
(парламентські процедури, що забезпечують ефек-
тивність законодавчого процесу – порядок здійснення 
законодавчої ініціативи; процедури, пов’язані з проход-
женням законопроекту в парламенті, тобто процедури, 
що становлять законодавчий процес); 2) парламентські 
процедури, які забезпечують реалізацію представниць-
кої функції (зокрема, здійснення правил внутрішнього 
розпорядку, порядок створення і функціонування вну-
трішніх органів парламенту і його палат; парламентські 
процедури, пов’язані з взаємодією парламенту з вико-
навчою владою); 3) парламентські процедури, пов’я-
зані з реалізацією представницькими органами влади 
контрольних повноважень (контроль за виконанням 
бюджету, запити та інтерпретації, парламентські роз-
слідування); 4) парламентські процедури, пов’язані зі 
статусом і порядком діяльності парламентарів (парла-
ментські запити, позбавлення депутата недоторканно-
сті) [15, с. 29].

Ю.А. Тихомиров за цим критерієм поділяє парла-
ментські процедури на законодавчі, представницькі, 
конституційні, внутрішньо організаційні й контрольні 
[16, с. 144]. Х.В. Приходько залежно від обсягу ком-

петенції і призначення суб’єктів виділяє парламент-
ські процедури, що охоплюють діяльність народних 
депутатів України, депутатських об’єднань, парла-
ментської опозиції та коаліції депутатських фракцій, 
комітетів (тимчасових спеціальних і слідчих комісій), 
постійних делегацій, органів спеціалізованого пар-
ламентського контролю – Уповноваженого Верховної 
Ради України з прав людини та Рахункової палати 
[17, с. 339]. 

І.М. Степанова та Т.Я. Хабрієва за рівнем субор-
динації суб’єктів реалізації поділяють парламентські 
процедури на внутрішньо парламентські (законодавчі, 
організаційні, контрольні), міжінституційні (президент – 
парламент – уряд – судова влада), федеративно-інсти-
туційні (парламент – парламентські інститути суб’єктів 
федерації, місцеве самоврядування); процедури в сфе-
рі відносин публічно-правової відповідальності (парла-
мент – виборці) [18, с. 14].

В.Е. Теліпко встановлені чинним законодавством 
процедури розгляду і прийняття актів Верховною 
Радою України поділяє на загальні і спеціальні. До 
загальних парламентських процедур відносяться про-
цедури здійснення Верховною Радою України функ-
цій, у яких виявляється її соціальне призначення як 
законодавчого органу держави, а саме процедури 
законотворення, формування органів судової і вико-
навчої влади та здійснення парламентського контро-
лю за діяльністю останніх. Спеціальні парламентські 
процедури виявляються у спеціальному ускладненому 
чи спрощеному відносно загальних парламентських 
процедур порядку розгляду Верховною Радою Укра-
їни окремих питань, віднесених до її повноважень. 
Такі процедури розгляду питань і прийняття рішень 
застосовуються Верховною Радою тоді, коли ці питан-
ня безпосередньо не обумовлені здійсненням нею 
законодавчої діяльності, участю у формуванні органів 
державної влади або здійсненням функцій парламент-
ського контролю [19]. 

Висновки. Отже, підсумовуючи все вищевказане 
слід констатувати, на наше переконання, що парла-
ментські процедури як самостійний різновид правових 
процедур, у яких закладено соціальний характер, від-
значаються відповідною структурою та певною трива-
лістю, є юридично значущими діями, унормовують на 
основі нормативно-правових актів питання порядку 
роботи парламенту для досягнення належного резуль-
тату у вираженні конституційно-правових норм щодо 
суб’єктів конституційного права.
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НОВОЧАСНИЙ СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ  
ВДОСКОНАЛЕННЯ ЗАКОНОДАВЧОГО ПРОСТОРУ УКРАЇНИ 
В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ПРАВ, СВОБОД І ЗАКОННИХ ІНТЕРЕСІВ 

УЧАСНИКІВ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ
Ребезюк В. М.

У науковій статті досліджується питання вдоскона-
лення законодавчого простору в забезпеченні прав, свобод 
і законних інтересів учасників кримінального провадження 
у світлі євроінтеграційного напрямку розвитку україн-
ського правового поля, в оптимізації кримінального зако-
нодавства.

Досліджуються шляхи вдосконалення кримінальної 
юстиції в нашій країні, що це складне завдання, в контексті 
якого повинна бути реалізована ціла програма послідовних 
і взаємно визначених дій. Основними векторами в напрямку 
процесу побудови ідеальної правової системи з погляду 
забезпечення прав, свобод і законних інтересів людини 
повинні стати такі принципи:

- засвоєння передових досягнень у сфері законодавчих 
технологій у провідних демократіях світу;

- відтворення у національному законодавстві передових 
ідей щодо посилення гарантій прав і свобод людини;

- дослідження практики міжнародних органів та органі-
зацій щодо діяльності із забезпечення прав, свобод і закон-
них інтересів людей, зокрема Європейського суду з прав 
людини;

- аналіз і вивчення позитивного досвіду прецедентного 
права країн з англо-американською правовою системою.

Ключові слова: законодавчий простір, правові стан-
дарти, забезпечення прав, кримінальне провадження, євро-
інтеграція, ефективний захист.

В научной статье исследуется вопрос усовершенство-
вания законодательного пространства в обеспечении прав, 
свобод и законных интересов участников уголовного произ-
водства в свете евроинтеграционного направления разви-
тия украинского правового поля, в оптимизации уголовного 
законодательства.

Исследуются пути совершенствования уголовной юсти-
ции в нашей стране, сложная задача, в контексте которой 
должна быть реализована целая программа последова-
тельных и взаимно определенных действий. Основными 
векторами в направлении процесса построения идеальной 
правовой системы с точки зрения обеспечения прав, свобод 
и законных интересов человека должны стать следующие 
принципы:

- усвоение передовых достижений в области законода-
тельных технологий в ведущих демократиях мира;

- воспроизведение в национальном законодательстве 
передовых идей относительно усиления гарантий прав и 
свобод человека;

- исследование практики международных органов и 
организаций о деятельности по обеспечению прав, свобод и 
законных интересов людей, в частности Европейского суда 
по правам человека;

- анализ и изучение положительного опыта прецедент-
ного права стран с англо-американской правовой системе.

Ключевые слова: законодательное пространство, 
правовые стандарты, обеспечение прав, уголовное произ-
водство, евроинтеграция, эффективная защита.

The article deals with the issue of improving the legislative 
space in ensuring the rights, freedoms and legitimate interests 
of participants in criminal proceedings in the light of the euroin-
tegration direction of development of the Ukrainian legal field, 
in optimization of criminal legislation. The ways of improving 
criminal justice, in our country, are being studied, that this is a 
complex and complex task, in the context of which a whole pro-
gram of consistent and mutually determined actions should be 
implemented. The main vectors in the direction of the process 
of constructing an ideal legal system from the point of view of 
ensuring the rights, freedoms and legitimate interests of man 
should become the following guidelines:

- mastering of advanced achievements in the field of legisla-
tive technology in the leading democracies of the world;

- reproduction in national legislation of advanced ideas on 
strengthening the guarantees of human rights and freedoms;

- study of the practice of international bodies and organiza-
tions on activities to ensure the rights, freedoms and legitimate 
interests of people, in particular the European Court of Human 
Rights;

- analyzation and study of the positive experience of the 
case law of countries with the Anglo-American system of law. 
The process of developing and introducing an effective legal 
mechanism for protecting the rights of individuals in the field 
of criminal proceedings is based on the constitutional principles 
of our state and international pariah acts on these issues. The 
procedural procedure for criminal proceedings is carried out only 
by the criminal procedural law, which should not contradict the 
provisions of the Constitution of Ukraine, international treaties, 
the consent to be bound by which is provided by the Verkhovna 
Rada of Ukraine.

At the same time, the current integration processes require 
appropriate improvement and rethinking of many legal insti-
tutes of criminal proceedings, which is caused by a conceptually 
new approach and practice of applying the latest CPC of Ukraine.

The proper provision and realization of the rights and the 
legitimate interests of each person is a decisive component of 
the formation and development of the rule of law, its main and 
ultimate goal. The right to protect any person who needs it is 
provided by the state, its competent legislative, administrative 
and judicial bodies.

Key words: legislative space, legal standards, rights protec-
tion, criminal proceedings, eurointegration, effective protection.

Постановка проблеми та її актуальність. Виносячи 
на розсуд цілком нагальне і актуальне питання, а що 
ж обумовлює необхідність проведення вдосконален-
ня національного законодавства у забезпеченні прав, 
свобод та законних інтересів учасників кримінального 
провадження? 

Можемо без помилково констатувати – це євроінте-
граційний курс нашої держави, саме у рамках глобаль-



50
ПІВДЕННОУКРАЇНСЬКИЙ

ПРАВНИЧИЙ ЧАСОПИС50

Правова система: теорія і практика

ного підвищення правових стандартів забезпеченості 
гуманістичного початку в усіх сферах нашого суспіль-
ства, а кримінальне судочинство являє собою об’єкт 
особливої уваги світової спільноти. Визнання та повага 
даних стандартів, загальновизнаних принципів у галузі 
забезпечення прав людини та відповідних норм між-
народних документів, їхнє приведення у відповідність 
з національним законодавством є тією необхідною умо-
вою повноправного членства України у міжнародному 
співтоваристві. Запорукою успішної побудови правової 
держави на основі формування якісної системи про-
цесуальних гарантій, стане ефективне забезпечення 
прав, свобод та законних інтересів людини у галузі 
кримінального провадження. «Утвердження і забезпе-
чення прав і свобод людини і громадянина є головним 
обов’язком держави», – зазначається у ч. 2 ст. 3 Кон-
ституції України [1, с. 5].

Метою  статті є дослідження та аналіз шляхів вдо-
сконалення кримінального судочинства, в нашій дер-
жаві, що це є складна та комплексна задача, у контек-
сті розв’язання якої має бути реалізована ціла програма 
послідовних та взаємообумовлених дій.

Основними векторами в напрямку започаткованого 
процесу побудови ідеальної правової системи з точки 
зору забезпеченості прав, свобод і законних інтересів 
людини повинні стати такі орієнтири:

– перейняття передових досягнень у галузі законо-
давчої техніки в передових демократичних країнах світу;

– відтворення у національному законодавстві пере-
дових ідей щодо посилення гарантій прав та свобод 
людини;

– дослідження практики міжнародних органів 
та організацій щодо діяльності із забезпечення прав, 
свобод та законних інтересів людини, зокрема Євро-
пейського суду з прав людини; 

– аналіз та дослідження позитивного досвіду пре-
цедентного права країн з англо-американською систе-
мою права.

Виклад основного матеріалу. Сьогодні в Україні 
стан справ у сфері забезпечення охорони прав, свобод 
та законних інтересів учасників кримінального про-
вадження, їхня практична реалізація є тим наріжним 
каменем розвитку будь-якої сучасної країни, зокрема 
України та її суспільства загалом. 

У нашій державі немає загальновизнаного європей-
ського підходу до розуміння принципу «rule of law», 
який в україномовному варіанті отримав назву «верхо-
венство права», в Україні цей принцип тільки деклару-
ється. Досить звернутися до статистики, так за даними 
міжнародної неурядової організації «World Justische 
Projekt» у рейтингу верховенства права Україна за 
2018 рік посіла 77-е місце із 126 країн світу. Порівня-
но з попередніми оцінками наша держава піднялася на 
чотири позиції та є сьомою з 13 країн Східноєвропей-
ського регіону та Центральної Азії [9]. 

Індекс верховенства права відображає забезпечен-
ня законності в тій чи іншій країні. Можна констатувати, 
що нині в Україні досить значні проблеми з вирішенням 
законності та самим верховенством права. 

За своєю суттю сама по собі доктрина правової 
держави припускає в собі об’єктивні передумови для 
формування та аналізу характерного права особи – це 
ефективний захист її прав, свобод і законних інтере-
сів. Тож логічність даного питання полягає у тому, що 

в подальшому посилення права особи на захист від кри-
мінального переслідування, як одного з базових прав 
людини, слугуватиме розбудові та укріпленню правової 
демократичної держави в якій би кожна особа могла 
почувати себе захищеною від беззаконня і несправед-
ливості

На думку О.Ф. Скакун, демократія в будь-якому 
суспільстві тримається на двох головних засадах – це 
верховенство закону і забезпечення прав людини. 
Однак навіть гуманне проголошення людини найви-
щою соціальною цінністю та закріплення в конституції її 
основних прав і свобод не може мати жодного значення 
без реальних гарантій здійснення цих прав [6, с. 202]. 

В Основному Законі України в положеннях ст. ст. 3, 
21, 22, 55 чітко закріплено, що держава не лише визнає 
основні права і свободи людини, але і те, що права 
і свободи та їх гарантії визначають зміст і спрямова-
ність діяльності держави, що права і свободи людини 
не є вичерпними і що вони не можуть бути звуженні 
у своєму обсягу. 

І відповідно до ч. 1 ст. 55 Конституції України права 
і свободи людини і громадянина захищаються судом. 
А   розд. 8 ч. 3 Конституції України гарантує звернен-
ня до суду для захисту конституційних прав і свобод 
людини і громадянина безпосередньо на підставі тієї 
ж Конституції, оскільки норми Конституції є нормами 
прямої дії [1, c. 5–9]. 

А також у ч. 1 та 2 ст. 24 Конституції України 
зафіксовано, що громадяни мають рівні конститу-
ційні права і свободи та є рівними перед законом, а 
у ст. 129 її визначено рівність всіх учасників судового 
процесу перед законом і судом. Це положення також 
закріплено у п. 3 ст. 7 КПК України «Загальні засади 
кримінального провадження» [2, с. 7–8]. Це положення 
Конституції підтверджується цілим рядом міжнародни-
ми правовими актами, які парафувала наша держава. 

Адаптаційні процеси в європейському напрямку  
України знайшли своє відображення і у новітньому 
законодавстві, що також є джерелом кримінально-
го процесуального права України, а саме – у зако-
нах України «Про безоплатну правову допомогу» від 
02.06.2011 р., «Про забезпечення права на справед-
ливий суд» від 12.02.2015 р., «Про прокуратуру» від 
14.10.2014 р., «Про Національне антикорупційне бюро 
України» від 14.10.2014 р., «Про державне бюро розслі-
дувань» від 12.11.2015 р., «Про Національну поліцію» 
від 02.07.2015 р., «Про пробацію» від 05.02.2015 р. 

У Преамбулі Статуту ООН в ст. 7 про охорону прав 
зазначено таке: «Всі люди рівні перед законом i мають 
право, без будь-якої різниці, на рівний їх захист зако-
ном. Усі люди мають право на рівний захист від якої б 
то не було дискримінації, що порушує цю Декларацію, 
і від якого б то не було підбурювання до такої дискри-
мінації» [16, с. 824].

Ба більше, наприклад, ст. 59 Конституції Украї-
ни проголошує право кожного на правову допомогу 
та вільний вибір захисника своїх прав, а відповідно до 
ст. 63 закріплюється право на захист підозрюваного, 
обвинуваченого чи підсудного. Відповідно до ст. 7 КПК 
України забезпечення права на захист віднесено до 
загальних засад кримінального провадження. Питан-
ня дотримання права на захист у кримінальному про-
вадженні є актуальним для всіх його стадій, оскільки 
вимагає забезпечення підозрюваного, обвинуваченого, 
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засудженого захисником, який зобов’язаний добросо-
вісно виконувати свої професійні обов’язки та недо-
пущення випадків обмеження у праві на захист. Під 
час досудового розслідування мають місце порушення 
права на вільний вибір захисника. Нерідко за наявності 
у підозрюваного захисника за угодою без повідомлення 
його про необхідність участі у проведенні тих чи інших 
процесуальних дій слідчим залучається захисник за 
призначенням. 

Процес вироблення та запровадження дієвого пра-
вового механізму захисту прав особи у сфері кримі-
нального провадження базується на конституційних 
засадах нашої держави та міжнародних парових актах 
з даних питань. Процесуальний порядок кримінального 
провадження здійснюється лише кримінальним проце-
суальним законодавством, яке не повинно суперечити 
положенням Конституції України, міжнародним дого-
ворам, згода на обов’язковість яких надана Верховною 
Радою України.

Отже, нинішні інтеграційні процеси вимагають від-
повідного вдосконалення та переосмислення багатьох 
правових інститутів кримінального провадження, що 
викликано концептуально новим підходом і практикою 
застосування новел чинного КПК України. 

На думку О.П. Герасимчука, поняття «захист» вжи-
вається у кримінальному процесі у різних значеннях: 
у вузькому – як функція, що здійснюється стороною, 
яка повністю чи частково спростовує пред’явлене обви-
нувачення, підозру у вчиненні кримінального правопо-
рушення, доводить меншу ступінь вини або ж загалом 
заперечує кримінальне переслідування (наприклад 
«сторона захисту» – сторона, яка здійснює таку діяль-
ність) і в широкому – як охорона прав, свобод та закон-
них інтересів учасників кримінального судочинства. На 
думку вченого, яку ми підтримуємо, згаданий термін 
у широкому значенні повною мірою може бути вжитий 
щодо потерпілого. У цьому разі захист потерпілого від-
бувається від порушень, які вже мали місце, і стали 
наслідком кримінального правопорушення, що настав, 
та від порушень прав (реальних та потенціальних), що 
вчиняються (або ж можуть вчинятись) в процесі віднов-
лення справедливості [4, с. 1–2].

У зв’язку з цим В.Т. Маляренком, який, аналізуючи 
досвід іноземних країн, що пройшли фазу сприйняття 
прав і свобод окремої людини як категорії, що прева-
лює над інтересами суспільства, дійшов висновку, що 
розширення прав кожного із учасників  процесу повин-
но здійснюватися у розумних межах [5, с. 388].

Аналізуючи стратегічний напрямок подальшого 
реформування кримінального процесуального законо-
давства України з метою адаптації його до Acquis ЄС 
у секторі кримінальної юстиції, сучасного правового 
регулювання порядку здійснення кримінального прова-
дження, правозастосовної практики органів досудового 
розслідування та суду, слід згадати поро нещодавно 
прийнятий Закону України №8490 від 18.09.2018 р. «Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України 
щодо удосконалення забезпечення дотримання прав 
учасників кримінального провадження та інших осіб 
правоохоронними органами під час здійснення досудо-
вого розслідування». 

Прийняті новели в даному законі можна розділити 
на дві групи, перші, що стосуються розширення проце-
суальних прав деяких учасників кримінального прова-

дження, і другі – це ті, що стосуються відшкодування 
завданої неправомірними діями правоохоронців шко-
ди. Зокрема, передбачається можливість звертатися 
до слідчого судді з клопотанням про закриття кримі-
нального провадження, якщо закінчилися встановлені 
в ч. 1 ст. 219 КПК України строки досудового розсліду-
вання з моменту внесення відомостей про кримінальне 
правопорушення до ЄРДР до дня повідомлення особі 
про підозру.

Де було внесено зміни до ст. ст. 220, 284, 303, 
309 КПК, в частині надання права учасникам криміналь-
ного провадження заявляти клопотання слідчому, про-
курору про закриття кримінального провадження, якщо 
існує не скасована постанова слідчого, прокурора про 
закриття кримінального провадження у разі встанов-
лення відсутності події кримінального правопорушен-
ня, відсутності в діянні складу кримінального правопо-
рушення.

Запропоновані зміни забезпечать можливість учас-
никам кримінального провадження, у тому числі іншим 
особам, права чи законні інтереси яких обмежуються 
під час досудового розслідування, подавати клопотання 
про закриття кримінального провадження із зазначених 
вище підстав, яке слідчий, прокурор буде зобов’яза-
ний розглянути в строк не більше трьох днів з моменту 
подання і задовольнити за наявності відповідних під-
став, а у разі відмови оскаржити таке рішення до суду. 

Щодо новел, які стосуються відповідальності слід-
чих та прокурорів за завдану шкоду, то відтепер, 
окрім виправдувального вироку суду; рішення суду, 
яким встановлено незаконність процесуальних дій, що 
обмежують чи порушують права та свободи громадян, 
та рішення про закриття кримінального провадження, 
підставою для відшкодування шкоди, завданої право-
охоронними органами, може бути також ухвала слід-
чого судді про задоволення скарги на рішення, дії чи 
бездіяльність слідчого або прокурора.

Держава також отримала механізм стягнення без-
посередньо з винних службових осіб правоохоронних 
органів коштів, виплачених в якості компенсації за зав-
дану ними шкоду. Проте є обґрунтований ризик, що такі 
зміни виявляться не дієвими, оскільки у слідчого суд-
ді за результатами розгляду скарги на рішення, дію чи 
бездіяльність слідчого або прокурора відсутні повнова-
ження визнати такі діяння незаконними або такими, що 
порушують права осіб. Це унеможливлює притягнення 
прокурорів до дисциплінарної відповідальності, оскіль-
ки Закон України «Про прокуратуру» прямо встанов-
лює, що підставою для дисциплінарного провадження 
є встановлення судом зазначених вище фактів. У цьому 
разі, на нашу думку, логічним виглядало б доповнення 
ч. 2 ст. 307 КПК України додатковим пунктом, який би 
надавав слідчим суддям повноваження за результатами 
розгляду відповідних скарг не лише скасовувати рішен-
ня чи зобов’язувати вчинити певні дії, але і встанов-
лювати факти порушення слідчим чи прокурором прав 
осіб або вимог закону.

Це слугуватиме кращому захисту прав та інтересів 
осіб, інтереси яких обмежуються під час досудового 
розслідування, що спрощуватиме діяльність правни-
ків, які надають допомогу таким людям. Слідчий чи 
прокурор будуть відповідати і компенсувати шкоду, 
завдану кримінальними правопорушеннями, тобто дія-
ми, передбаченими Кримінальним Кодексом України,  



52
ПІВДЕННОУКРАЇНСЬКИЙ

ПРАВНИЧИЙ ЧАСОПИС52

Правова система: теорія і практика

а також шкоду, завдану дисциплінарними проступками, 
тобто порушенням вимог нормативних актів, що вста-
новлюють обов’язки співробітників правоохоронних 
органів,

На думку Г.Й. Удовенко, права людини мають 
бути тим мірилом розвитку демократії, до якої ми так 
прагнемо. Права людини це компас, за яким держава 
повинна звіряти свою діяльність в усіх сферах суспіль-
ного життя [8, с. 8]. 

Зі свого боку, Д.Е. Аблязов зазначав, що проблема 
належного забезпечення прав людини і громадянина 
в наш час є складною як у теоретичному, так і практич-
ному відношенні. На його думку, зазначене обумовлено 
тим, що навіть після прийняття Конституції України, яка 
закріпила досить широкий перелік прав людини і гро-
мадянина, державні органи та посадові особи не завж-
ди спроможні належним чином їх реалізувати [3, с. 10]. 

Належне забезпечення та реалізація прав і закон-
них інтересів кожної особи є вирішальним компонентом 
становлення і розвитку правової держави, її головною 
та кінцевою метою. Право на захист будь-якої особи, 
яка цього потребує, забезпечується державою, її компе-
тентними законодавчими, адміністративними та судо-
вими органами. Посилення правового захисту особи, 
розширення і зміцнення правових гарантій її прав і сво-
бод в умовах розвитку демократії, а також утверджен-
ня незалежної судової влади, як визначального гаранту 
цих прав і свобод, справедливості і законності є необ-
хідною умовою функціонування демократичної правової 
держави.

Висновки. Підбиваючи підсумок, можемо констату-
вати, що законодавчий захист прав осіб, які постражда-
ли внаслідок кримінального правопорушення підійняв 
кримінальний процесуальний закон на новий рівень, 
який нічим не поступається загальновизнаним євро-
пейським та світовим стандартам. Та закріплений 
конституційним положенням про те, що права, свобо-

ди та законні інтереси людини, які є найвищою цінні-
стю та їхнє визнання і захист – являється найважливі-
шим обов’язоком держави. Адаптація кримінального 
процесуального законодавства України до acquis ЄС 
потребує належного наукового супроводу, проведення 
фундаментальних досліджень з питань, які становлять 
сутність вищенаведених та інших положень, визначає 
пріоритетні напрями розвитку законодавчого простору 
України у забезпеченні прав, свобод та законних інте-
ресів учасників кримінального провадження.
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ПРАВОВА ПРИРОДА ЕЛЕКТРОННИХ ГРОШЕЙ,  
ЇХ ОСНОВНІ ВИДИ ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ

Кравченко О. С., Сурело Р. А.

У статті розглянуто еволюцію підходів до визначення 
економічної сутності поняття «електронні гроші», сві-
тову практику поширення та нормативно-правового регу-
лювання новацій електронних грошей; проведено аналіз 
регулювання і розвитку вітчизняного ринку електронних 
грошей та електронних платіжних засобів. Розглянуто 
сучасний стан і перспективи розвитку систем електронних 
грошей в Україні. Обґрунтовано основні шляхи подолання 
проблем розвитку електронних грошей.

Стаття присвячена правовій природі електронних гро-
шей, їх основним видам і тенденції розвитку в Україні, пра-
вовому статусу електронних грошей, проблемам правової 
безпеки електронних грошей. У межах статті проаналізо-
вано міжнародно-правове регулювання електронної комер-
ції, наведено історію розвитку законодавства, що регулює 
діяльність електронної комерції, охарактеризовано типові 
законодавчі акти, на основі яких має ґрунтуватися націо-
нальне законодавство, що стосується електронної комерції.

Ключові слова: електронні гроші, правова природа 
електронних грошей, правовий статус електронних гро-
шей, фінансові інновації, електронні гроші, електронні пла-
тіжні засоби.

В статье рассмотрена эволюция подходов к опреде-
лению экономической сущности понятия «электронные 
деньги», мировая практика распространения и норматив-
но-правового регулирования новаций электронных денег; 
проведен анализ регулирования и развития отечествен-
ного рынка электронных денег и электронных платеж-
ных средств. Рассмотрены современное состояние и пер-
спективы развития систем электронных денег в Украине. 
Обоснованы основные пути преодоления проблем развития 
электронных денег.

Статья посвящена правовой природе электронных 
денег, их основным видам и тенденции развития в Укра-
ине, правовому статусу электронных денег, проблемам 
правовой безопасности электронных денег. В рамках ста-
тьи проанализировано международно-правовое регулирова-
ние электронной коммерции, приведена история развития 
законодательства, регулирующего деятельность элек-
тронной коммерции, охарактеризованы типичные законо-
дательные акты, на основе которых должно основываться 
национальное законодательство, касающееся электронной 
коммерции.

Ключевые слова: электронные деньги, правовая при-
рода электронных денег, правовой статус электронных 
денег, финансовые инновации, электронные деньги, элек-
тронные платежные средства.

The evolution of approaches to the definition of economic 
essence of the term “electronic money” and the world prac-
tice of extension and normative regulation of electronic money 
innovations are examined in the article. The issues of regulatory 
regulation of electronic money circulation in the context of the 
development of the system of electronic payments and informa-
tion technologies in the context of adaptation of the national 
legislation to the requirements of the EU are violated. The 
regulation and development processes of domestic electronic 
money market and electronic means of payment are analyzed. 

The current status and prospects of development of electronic 
money systems in Ukraine are considered. The basic solution to 
the problems of electronic money is substantiated.

The article is devoted to the legal nature of electronic 
money, their main types and tendencies of development in 
Ukraine, legal status of electronic money, problems of legal 
security of electronic money. The article analyzes the interna-
tional legal regulation of e-commerce, describes the history of 
the development of legislation regulating the activity of e-com-
merce, describes typical legislative acts on the basis of which 
the national legislation concerning e-commerce should be based.

The article raises questions of the legal regulation of elec-
tronic money in the development of electronic payment systems 
and information technology in the context of adapting national 
legislation to the EU. Functions of electronic money, regula-
tory support implementation of these functions, directions of 
improvement of legal regulation of legal relations in the use 
and production of electronic money institutions monitor the 
activities that use electronic money. Taking into account that 
electronic money circulation becoming international there is 
proposed to regulate their circulation in Ukraine at the level of 
international and European financial law.

Key words: electronic money, legal nature of electronic 
money, legal status of electronic money, financial innovations, 
electronic money, electronic means of payment.

Постановка проблеми та її актуальність. Різнома-
нітність технічних і організаційних рішень, реалізованих 
у системах розрахунків електронними грошима, перма-
нентність процесу згортання одних систем і випробо-
вування інших, які впроваджують новіші досягнення 
науково-технічного прогресу, ускладнює класифікацію 
видів електронних грошей.

Метою статті є розгляд правової природи електро-
нних грошей, їх основних видів і тенденцій розвитку 
в Україні.

Виклад основного матеріалу. Двома основними 
групами електронних грошей є карткові (card-based) 
і мережеві (network-based). Карткові гроші базуються 
на використанні так званих смарт-карт – багатоцільових 
пластикових карт з вбудованими чипами (мікропроце-
сорами). На їх чіп записується грошовий файл – екві-
валент грошей, заздалегідь переведений емітенту цих 
карт. Карткові гроші менш зручні порівняно з мереже-
вими, оскільки потребують спеціального обладнання – 
карт-рідерів [5].

До другої групи електронних грошей відносять-
ся мережеві гроші (інша назва – гроші на програмній 
основі), які емітуються у вигляді грошового файлу, що 
пересилається організатором розрахунків при отри-
манні ним традиційних грошей; зберігаються в пам’я-
ті на жорстких дисках ПЕОМ або інших знімних носіях 
і переносяться при платежах по електронних каналах 
зв’язку, в тому числі і через Інтернет. Вони використо-
вуються для оплати товарів і послуг в інтернет-магази-
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нах. Їх можна також обміняти на традиційні гроші. За 
своєю природою цей вид електронних грошей ближче 
до безготівкових банківських грошей.

Проведення операцій з електронними грошима 
здійснюється за допомогою електронних платіжних 
систем (ЕПС) – платіжних систем, які призначені для 
здійснення платіжних операцій в Інтернеті. А конкретні 
програми та пристрої, що дають можливість здійснен-
ня трансакцій з е-грошима (зокрема, акаунти на інтер-
нет-порталах), називають електронними гаманцями [6]. 

Найбільш відомими у світі електронно-платіжними 
системами є WebMoney, Яндекс. Деньги, RBK-Money, 
E-Gold, PayPal. Саме PayPal є найпоширенішим у світі 
способом розрахунків в Інтернеті. Нині її використову-
ють понад 230 мільйонів людей у 190 країнах світу.

В одному з документів, оприлюдненому Європей-
ською комісією в лютому 2006 року, «Оцінка директиви 
про електронні гроші», європейські продукти електро-
нних грошей поділяються на електронні гроші на основі 
карток (card-based e-money) та електронні гроші сер-
верних схем (server-based e-money)

В Україні правовий статус електронних гро-
шей та операцій з ними регулюється Постановою 
№ 481 Нацбанку [1], Законом України «Про електро-
нну комерцію» [2] та Законом «Про платіжні системи 
та переказ коштів в Україні» [1]. Серед основних поло-
жень, що стосуються електронних грошей, можна виді-
лити такі: 

1. Випуск електронних грошей може здійснювати 
виключно банк, причому вони можуть бути номінова-
ні тільки в гривні. Банк, що здійснює випуск е-грошей, 
бере на себе зобов’язання з їх погашення. 

2. Користувачем електронних грошей може бути 
суб’єкт господарювання або фізична особа. Суб’єкти 
господарювання мають право використовувати елек-
тронні гроші для здійснення оплати товарів, робіт, 
послуг. Фізичні особи мають право використовувати 
е-кошти для здійснення оплати товарів, робіт, послуг 
і переказувати електронні гроші іншим користувачам – 
фізичним особам. 

3. Користувач – суб’єкт господарювання має пра-
во отримувати е-гроші та пред’являти їх до пога-
шення лише в обмін на безготівкові кошти. Фізичні 
особи мають право отримувати електронних грошей 
та пред’являти їх до погашення в обмін на готівкові 
або безготівкові кошти. 

4. Банк має право випускати електронні гроші на 
суму, яка не перевищує суму отриманих ним грошо-
вих коштів. 

5. Сума е-грошей на електронному пристрої, який 
не може поповнюватися, має не перевищувати 4000 грн, 
сума грошей на електронному пристрої, який може 
поповнюватися, не повинна перевищувати 14000 грн. 

6. Користувачі мають право використовувати е-гро-
ші для здійснення розрахунків за допомогою електро-
нного пристрою, що поповнюється, в сумі до 62 000 гри-
вень протягом календарного року. До розрахунку цієї 
суми не включаються електронних грошей, погашені на 
вимогу користувача протягом календарного року.

7. Порядок здійснення операцій з електронними 
грошима та максимальна сума електронних грошей на 
електронному пристрої, що перебуває у розпоряджен-
ні користувача, визначаються нормативно-правовими 
актами Національного банку України. Банк, що має 

намір здійснювати випуск електронних коштів, зобов’я-
заний до початку їх випуску узгодити з Нацбанком пра-
вила використання електронних грошей, у порядку, 
встановленому нормативно-правовим актом НБУ. 

Розглянуті правові норми мають прямий зв'язок 
з проблемами використання електронних грошей 
в Україні, оскільки саме недосконалість цих норм 
є одним з головних чинників, що стримують розвиток 
і поширення ЕПС, а відтак – заважають масовому вико-
ристанню електронних коштів фірмами і споживачами. 

Право випускати власні електронні гроші в Укра-
їні наразі мають лише два банки – Ощадбанк (пла-
тіжна система GlobalMoney) та Альфа-Банк (система 
Maxi). Ще 8 банків можуть випускати «чужі» е-гаман-
ці – на базі електронно- платіжних систем ПРОСТІР, Visa 
та MasterCard.

На сьогодні закон «Про платіжні системи та пере-
каз коштів в Україні» залишається основним докумен-
том, норми якого безпосередньо регулюють функціону-
вання електронних грошей [1].

Відповідно до статті 3 Закону України «Про пла-
тіжні системи та переказ коштів в Україні» кошти 
в Україні існують у готівковій формі (формі грошових 
знаків) або у безготівковій формі (записи на рахунках 
у банках) [1].

Установа-член платіжної системи може відкривати 
рахунки членам та учасникам платіжної системи від-
повідно до правил цієї платіжної системи, погоджених 
з Національним банком України. Це положення зафіксо-
ване у статті 7 згаданого Закону [1].

Обробка та передача в межах України електронних 
і паперових документів на переказ, документів за опе-
раціями із застосуванням спеціальних платіжних засо-
бів і документів на відкликання можуть здійснюватися 
за допомогою як внутрішньодержавних, так і міжна-
родних платіжних систем, що діють в Україні. Порядок 
діяльності платіжної системи визначається її правила-
ми, установленими платіжною організацією відповідної 
платіжної системи. Правила платіжної системи (крім 
внутрішньобанківських платіжних систем) повинні уста-
новлювати організаційну структуру платіжної системи, 
умови членства, порядок вступу та виходу із системи, 
принцип виконання документів на переказ, відкликан-
ня документів на переказ, порядок вирішення спорів, 
управління ризиками в системі, систему страхуван-
ня, систему захисту інформації, порядок проведення 
реконсиляції та інші положення, визначені платіжною 
організацією.

З метою захисту прав клієнтів у законодавстві Укра-
їни містяться вимоги до правил відповідної платіжної 
системи, а також договорів, що укладаються між учас-
никами цієї платіжної системи (крім внутрішньобан-
ківських платіжних систем), які повинні передбачати 
порядок урегулювання неплатоспроможності та інших 
випадків нездатності виконання членами платіжної сис-
теми своїх зобов’язань. для формування та обробки 
документів за операціями із застосуванням спеціальних 
платіжних засобів, документів на переказ, документів 
на відкликання платіжні системи, а також банки повин-
ні застосовувати системи захисту інформації та мають 
право використовувати спеціальні платіжні засоби, 
ідентифікатори утримувача спеціального платіжного 
засобу, програмно-технічні засоби і телекомунікаційні 
канали зв’язку.
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В Україні регулювання відносин, що пов’язані 
з електронними грошима, здійснюється загальним 
та спеціальним законодавством: Цивільним кодек-
сом України № 435-ІV від 16.01.2003 р. [10]; Законом 
України «Про платіжні системи та переказ коштів 
в Україні» № 2346-ІІІ від 05.04.2001 р. [1]; постановою 
Правління Національного банку України «Про здійснен-
ня операцій з використанням спеціальних платіжних 
засобів» № 223 від 30.04.2010 р. [11]; постановою Прав-
ління Національного банку України «Про внесення змін 
до деяких нормативно-правових актів Національного 
банку України з питань регулювання випуску та обі-
гу електронних грошей» № 481 від 04.11.2010 р., що 
затверджує Положення про електронні гроші [2].

Щодо спеціальних нормативно-правових актів, 
то порівняно із зарубіжними країнами, в Україні пер-
ша спроба введення функціонуючої системи електро-
нних платежів у правові межі була зроблена лише 
у 2008 році. зокрема, постановою Правління наці-
онального банку України від 25 червня 2008 року 
№178 було затверджено Положення про електронні 
гроші в Україні, яке встановило вимоги Національного 
банку України до суб’єктів здійснення випуску, обігу 
та погашення електронних грошей, а також до систем 
електронних грошей в Україні [3].

Закон № 5284-VI, що підготовлено Національним 
банком України, зосереджений на забезпеченні постій-
ного та результативного функціонування в Україні пла-
тіжних систем, удосконаленні системи безготівкових 
розрахунків, а також процесу надання послуг у сфері 
безготівкових розрахунків [4].

Серед основних нововведень, що закріплені в цьо-
му Законі, доцільно виділити такі:

1. Розширення функцій Національного банку Укра-
їни, зокрема: надання повноважень щодо нагляду за 
платіжними системами та системами розрахунків; 
визначення порядку проведення в Україні маршру-
тизації, клірингу та взаєморозрахунків між учасни-
ками платіжних систем за операціями, які здійснені 
в межах України із застосуванням платіжних карток, 
емітованих банками-резидентами; ведення реєстру 
комерційних агентів банків; створення засвідчуваль-
ного центру для забезпечення реєстрації, засвідчен-
ня чинності відкритих ключів та акредитації центрів 
сертифікації ключів, визначення порядку застосуван-
ня електронного підпису, у тому числі електронного 
цифрового підпису, для засвідчення електронного 
документа на переказ.

2. У Законі України «Про платіжні системи та пере-
каз коштів в Україні» від 5 квітня 2001 року викладе-
но в новій редакції терміни: «електронний платіжний 
засіб», «еквайринг», «платіжна організація», «платіж-
ний інструмент», «платник», а також введено нові: 
«маршрутизація», «мобільний платіжний інструмент», 
«моніторинг», «нагляд за платіжними системами» 
та ряд інших [1].

3. Частиною 8 пункту 2 розділу 1 Закону № 5284-VI 
запропоновано нову редакцію статті 15 закону України 
«Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» від 
5 квітня 2001 року, яка буде визначати особливості випус-
ку електронних грошей і здійснення операцій з ними [4].

Щодо змісту статті, то в Законі № 5284-VI зако-
нодавчо закріплено визначення терміну «електронні 
гроші», під яким запропоновано розуміти одиниці 
вартості, які зберігаються на електронному пристрої 
приймаються як засіб платежу іншими особами, ніж 
особа, яка їх випускає, і є грошовим зобов’язанням 
цієї особи, що виконується в готівковій або безго-
тівковій формі. Право випуску електронних грошей 
закріплюється виключно за банком, який, випускаю-
чи електронні гроші, бере на себе зобов’язання з їх 
погашення. При цьому випуск електронних грошей 
здійснюється шляхом їх надання користувачам або 
комерційним агентам в обмін на готівкові або безго-
тівкові кошти [4].

Указана редакція статті 15 закону України «Про пла-
тіжні системи та переказ коштів в Україні» максималь-
но враховує норми Положення про електронні гроші 
в Україні, затвердженого постановою національного 
банку України № 481 від 4 листопада 2010 року.

Проблеми, пов’язані з правовою безпекою коштів, 
тобто що стосуються юридичного статусу електронних 
грошей та операцій з ними. Перш за все треба згада-
ти недосконалість українського законодавства у сфері 
регулювання даних відносин. Можна назвати такі вади 
законодавства [9, с. 111–116; 8, 444 с; 7, 25 с]: 

1) недостатня визначеність понять (зокрема, ніде 
не вказано, до якого виду грошей відносяться е-кошти 
і чи є вони окремим видом грошей); 

2) наявність суперечностей між різними норма-
тивними документами (напр., різне трактування пра-
вил операцій з ЕГ у «Законі про платіжні системи...» 
та Інструкції про відкриття рахунків); 

3) наявність жорстких обмежень на обсяги електро-
нних коштів та платіжних операцій, що стримує роз-
виток їх застосування українськими підприємствами 
та фізичними особами; 

4) монополія банків на емісію е-грошей що не спри-
яє їх масовому поширенню; 

5) відсутність законодавчого механізму компенсу-
вання коштів, що були втрачені внаслідок технічних 
проблем платіжної системи або банкрутства банку – 
партнеру системи;

6) складність бухгалтерського обліку електронних 
грошей;

7) недостатній захист прав споживачів, які користу-
ються такими грошима – недостатньо прописані питання 
виконання та оскарження угод, в яких використовува-
лися електронних грошей; 

Висновки. Отже, наявність таких недоліків у зако-
нодавстві частково можна пояснити новизною об’єкту. 
Так чи інакше, все це суттєво впливає на поширеність 
використання електронних грошей.

Як бачимо, сучасний механізм правового регулю-
вання функціонування платіжних систем на основі 
електронних грошей є недосконалим. зазначені вище 
законодавчі положення характеризуються відсутністю 
чіткої структури та комплексної систематизації. Дослі-
дження теоретичних аспектів правового регулювання 
суспільних відносин дають підстави стверджувати про 
нагальну потребу у прийнятті спеціального закону про 
електронні гроші.
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У науковій статті досліджено актуальні питання щодо 
захисту патентних прав. Проаналізовано поняття та види 
порушень прав власників патенту, способи використання 
винаходу, корисної моделі, промислового зразка. Автором 
зроблено висновки щодо застосування правової презумпції 
вини відповідача, щодо необхідності призначення експер-
тизи у спорах щодо захисту патентних прав, щодо дій, які 
не визнаються порушенням патентних прав.

Ключові слова: патент, права, винахід, корисна 
модель, порушення, захист, суд.

В научной статье исследованы актуальные вопросы 
защиты патентных прав. Проанализированы понятия 
и виды нарушений прав владельцев патента, способы 
использования изобретения, полезной модели, промыш-
ленного образца. Автором сделаны выводы относительно 
применения правовой презумпции вины ответчика, о необ-
ходимости назначения экспертизы по спорам о защите 
патентных прав, относительно действий, которые не 
признаются нарушением патентных прав.

Ключевые слова: патент, права, изобретение, полез-
ная модель, нарушение, защита, суд. 

The article deals with topical issues concerning the protection 
of patent rights. The concepts and types of infringements of the 
rights of the owners of the patent, methods of using the inven-
tion, utility model, industrial design are analyzed. The author 
makes conclusions on the application of the legal presumption of 
the defendant’s guilt, the necessity of appointment of expertise 
in disputes concerning the protection of patent rights, concerning 
actions that are not recognized as violations of patent rights.

The law does not specify a list of violations of rights to objects 
of patent law. Any infringement of patent rights that are defined 
by law is a violation of these rights. The Laws of Ukraine “On 
Protection of Rights to Inventions and Utility Models” and “On the 
Protection of Rights to Industrial Designs” do not contain either a 
list of violations or definitions of the concepts of individual patent 
rights violations. This can be considered as a disadvantage of the 
legislative technique for regulating these relations. Violation of 
patent rights occurs when the person (infringer) uses the inven-
tion (utility model) without the consent of the respective subject 
of patent rights (the patent holder or his successor). Such agree-
ment is confirmed by the contract (licensing agreement, agree-
ment on the transfer of exclusive rights, etc.) or a license. The 
statutory material-legal presumption of the defendant’s fault is 
not entirely consistent with the requirements of procedural leg-
islation regarding the burden of proof. In patent litigation cases, 
in the event of a dispute between the parties, the court in each 
such case should appoint an examination. The issue of appoint-
ment of a judicial examination should be decided by the court 
only after a thorough examination of the circumstances of the 
case and the arguments of the parties regarding the real need for 
such appointment. With the help of an expert study, actual data 
can be established on: the novelty of the invention or the utility 
model, the existence of the invention of the invention level, etc.

Key words: patent, law, invention, utility model, violation, 
defense, court.

Постановка проблеми та її актуальність. Патент-
не право включає в себе норми чинного законодавства 

України щодо охорони прав на винаходи, корисні моде-
лі і промислові зразки. Це традиційний підхід до розу-
міння правової природи патентного права. Натомість 
патентні права – це права, які випливають з патенту на 
винахід, корисну модель, промисловий зразок. Зокре-
ма, ці права діють від дати публікації відомостей про 
видачу патенту і надають власнику патенту виключну 
можливість використовувати винахід, корисну модель, 
промисловий зразок на свій розсуд. Власне посягання 
інших осіб на вказану «виключність» у використанні 
вказаних прав і становить порушення патентних прав. 
Законодавство щодо регулювання цих відносин є недо-
сконалим, оскільки кількох норм, які містяться в Законі 
України «Про охорону прав на винаходи і корисні моде-
лі» (та аналогічні норми Закону України «Про охорону 
прав на промислові зразки»), недостатньо для належ-
ного регулювання захисту патентних прав. Законо-
давець у вказаних законодавчих актах не визначив ні 
характеристики порушень патентних прав, ні спеціаль-
них способів захисту. Натомість судова практика у цій 
категорії справ, яка є досить поширеною, потребує 
саме деталізації змісту порушень, визначення особли-
востей доказування тощо.

Отже, станом на сьогодні актуальним для наукового 
дослідження залишається питання порушення патент-
них прав. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У нау-
ковій літературі відсутні монографічні дослідження 
з тематики дослідження. Порушення патентних прав 
та порядок і способи захисту цих прав було предметом 
дослідження окремих науковців, які здійснюють свої 
наукові дослідження в царині права інтелектуальної 
власності [1–3]. Водночас поодинокий характер таких 
досліджень не вирішує комплексно вказану проблема-
тику, що вказує на актуальність даного наукового дослі-
дження.

Метою статті є здійснення на основі аналізу науко-
вої літератури та положень нормативно-правових актів 
характеристики порушень патентних прав, обґрунту-
вання пропозицій щодо вдосконалення правового регу-
лювання цих відносин.

Виклад основного матеріалу. Види порушень 
патентних прав визначені у спеціальному законодавстві, 
яке врегульовує відносини, пов’язані з використанням 
винаходів, корисних моделей та промислових зразків. 
Зокрема, відповідно до ч. 1 ст. 34 Закону України «Про 
охорону прав на винаходи і корисні моделі» будь-яке 
посягання на права власника патенту, що передбачені 
ст. 28 цього Закону, вважається порушенням прав влас-
ника патенту, що тягне за собою відповідальність згідно 
з чинним законодавством України. Норма аналогічного 
змісту міститься і в Законі України «Про охорону прав 
на промислові зразки» (ст. 20 цього Закону). 

Тобто законодавець не визначає переліку порушень 
прав на об’єкти патентного права, а вказує на те, що 
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будь-яке посягання на патентні права, які визначе-
ні законом, є порушенням. Звертаємо увагу на те, що 
цей підхід законодавця відрізняється від того підходу, 
який міститься в Законі України «Про авторське право 
і суміжні права». Зокрема, ст. 50 цього закону містить 
перелік дій, які вважаються порушенням авторського 
права та суміжних права (серед яких порушення осо-
бистих немайнових прав, піратство, плагіат, розповсю-
дження, ввезення на митну територію України контра-
фактних примірників творів, камкординг, кардшейрінг 
та інші види порушень). При цьому визначення окре-
мих понять, які характеризують порушення авторського 
права та суміжних прав, наведені у ст. 1 Закону України 
«Про авторське право і суміжні права». 

Закони України «Про охорону прав на винаходи 
і корисні моделі» та «Про охорону прав на промислові 
зразки» не містить ні переліку порушень, ні визначення 
понять окремих порушень патентних прав, що можна 
вважати недоліком законодавчої техніки щодо регулю-
вання вказаних відносин.

Як слушно вказують у науковій літературі, порушен-
ням прав патентовласника визнається будь-яке вико-
ристання винаходу (корисної моделі), що здійснюється 
без його дозволу, крім випадків, прямо передбачених 
законом (йдеться про дії, які не визнаються порушен-
ням прав патентовласника, передбачені ст. 31 Закону 
України «Про охорону прав на винаходи і корисні моде-
лі»: право попереднього користувача, використання 
без комерційної мети, з науковою метою, в поряд-
ку експерименту, за надзвичайних обставин тощо)  
[4; с. 255]. Такий висновок базується на аналізі ста-
тей 28, 34 Закону України «Про охорону прав на винахо-
ди і корисні моделі». 

З цих статей вбачається, що порушення патентних 
прав має місце тоді коли, особа (порушник) здійснює 
використанням винаходу (корисної моделі) без згоди 
відповідного суб’єкта патентних прав (власника патен-
ту або особи, якій ці права передано за договором чи 
в порядку спадкування). Таке використання трактува-
лося Вищим господарським судом України (далі – ВГС 
України) як несанкціоноване. Зокрема, як вказує ВГС 
України у п. 82 Постанови Пленуму № 12 від 17.10.2012 р. 
«Про деякі питання практики вирішення спорів, пов’я-
заних із захистом прав інтелектуальної власності» 
будь-яке несанкціоноване використання прав інтелек-
туальної власності на об’єкти патентних прав іншими 
особами є встановленим фактом позадоговірного пору-
шення патентних прав [5]. Порушення патентних прав 
має місце там, де порушник не отримав згоди від патен-
товласника (іншої особи, яка володіє цими правами) на 
використання певного об’єкту промислової власності. 
Така згода підтверджується договором (ліцензійний 
договір, договір про передання виключних прав тощо) 
або ліцензією. 

Винятками з цього правила, тобто випадками, коли 
використання винаходу, корисної моделі, промислово-
го зразка без згоди правовласника не буде вважатися 
порушенням патентних прав, є використання цих об’єк-
тів в порядку ст. 31 Закону України «Про охорону прав 
на винаходи і корисні моделі», ст. 22 Закону України 
«Про охорону прав на промислові зразки». 

У цих статтях йдеться про дії, які не визнаються пору-
шенням патентних прав. Зокрема, до таких випадків від-
носяться право попереднього користувача, використан-

ня без комерційної мети, з науковою метою, в порядку 
експерименту, за надзвичайних обставин, використання 
товару, введеного в цивільний оборот та ін. 

Способи використання винаходу, корисної моделі, 
промислового зразка наводяться в законі. Зокрема, 
використанням винаходу, корисної моделі визнається 
виготовлення продукту (виробу) із застосуванням запа-
тентованого винаходу (корисної моделі, промислового 
зразка), застосування такого продукту, пропонування 
для продажу, в тому числі через Інтернет, продаж, 
імпорт (ввезення) та інше введення його в цивільний 
оборот або зберігання такого продукту в зазначених 
цілях, застосування процесу, що охороняється патен-
том, або пропонування його для застосування в Україні, 
якщо особа, яка пропонує цей процес, знає про те, що 
його застосування забороняється без згоди власника 
патенту або, виходячи з обставин, це і так є очевидним.

Звертаємо увагу, що предметом винаходу (корис-
ної моделі) може бути як продукт, так і процес. Отже, 
йдеться про несанкціоноване використання як продук-
ту, так і процесу. При цьому продукт визнається виго-
товленим із застосуванням запатентованого винаходу 
(корисної моделі), якщо при цьому використано кож-
ну ознаку, включену до незалежного пункту формули 
винаходу (корисної моделі), або ознаку, еквівалентну 
їй. А процес, що охороняється патентом, визнається 
застосованим, якщо використано кожну ознаку, вклю-
чену до незалежного пункту формули винаходу, або 
ознаку, еквівалентну їй. Щодо використання промис-
лового зразка, то виріб визнається виготовленим із 
застосуванням запатентованого промислового зразка, 
якщо при цьому використані всі суттєві ознаки промис-
лового зразка.

Законодавець закріпив презумпцію вини у ч. 2 ст. 28  
Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні 
моделі». Тож будь-який продукт, процес виготовлення 
якого охороняється патентом, за відсутністю доказів 
протилежного вважається виготовленим із застосуван-
ням цього процесу за умови виконання принаймні однієї 
з двох вимог: продукт, виготовлений із застосуванням 
процесу, що охороняється патентом, є новим; існують 
підстави вважати, що зазначений продукт виготовлено 
із застосуванням даного процесу і власник патенту не 
в змозі шляхом прийнятних зусиль визначити процес, що 
застосовувався при виготовленні цього продукту. В тако-
му разі обов’язок доведення того, що процес виготов-
лення продукту, ідентичного тому, що виготовляється 
із застосуванням процесу, який охороняється патентом, 
відрізняється від останнього, покладається на особу, 
щодо якої є достатні підстави вважати, що вона порушує 
права власника патенту.

Вказані законодавчі норми містять досить багато 
суперечливих положень. Так, новизна виробу повинна 
бути доведена належними доказами. Зазвичай таки-
ми доказами може бути висновок судового експерта, 
патентного повіреного чи висновок Укрпатенту. На 
нашу думку, матеріально-правова презумпція вини від-
повідача (потенційного порушника) не зовсім узгоджу-
ється з вимогами процесуального законодавства щодо 
обов’язку доказування, адже кожна сторона повинна 
довести обставини, які мають значення для справи 
і на які вона посилається як на підставу своїх вимог 
або заперечень (ч. 3 ст. 12 Цивільного процесуального 
кодексу України).
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Також не зовсім зрозуміле формулювання законо-
давця про «підстави вважати, що зазначений продукт 
виготовлено із застосуванням даного процесу і власник 
патенту не в змозі шляхом прийнятних зусиль визначи-
ти процес, що застосовувався при виготовленні цього 
продукту». Позивач повинен довести по-перше, наяв-
ність таких підстав, по-друге, неможливість визначити 
процес, що застосовується. На нашу думку, позиваче-
ві складно довести вказані обставини, оскільки він не 
є фахівцем у певній сфері технологій. Зазвичай вказані 
обставини слід доводити саме шляхом подання відпо-
відного експертного висновку. Водночас законодавець 
не зобов’язує позивача це робити, закріплюючи пре-
зумпцію вини відповідача, і необхідність останнього 
доводити факт не порушення прав позивача (патен-
товласника).

ВГС України також наголошує на наявність такої 
презумпції. Зокрема, як вказано у п. 83 Постанови Пле-
нуму № 12 від 17.10.2012 р. «Про деякі питання прак-
тики вирішення спорів, пов’язаних із захистом прав 
інтелектуальної власності» особливістю процесу дока-
зування у справах про порушення прав інтелектуаль-
ної власності на винахід є правова презумпція, вста-
новлена у частині другій статті 28 Закону України «Про 
охорону прав на винаходи і корисні моделі». У такому 
разі обов’язок доведення того, що процес виготовлен-
ня продукту, ідентичного тому, що виготовляється із 
застосуванням процесу, який охороняється патентом, 
відрізняється від останнього, покладається на особу, 
стосовно якої є достатні підстави вважати, що вона 
порушує права власника патенту [5]. Наголошуємо 
саме на «достатності» підстав щодо факту можливого 
порушення. Це повинен встановити суд при розгляді 
справи. Отже, патентовласника (позивача) звільнено 
від доказування факту виготовлення нового продукту 
іншою особою із застосуванням запатентованого про-
цесу. Тягар доказування протилежного покладається 
на іншу особу, яка виготовила цей продукт (а це зазви-
чай є відповідач по справі). 

Слід звернути увагу на те, що за патентно-правовою 
системою охорони захист прав інтелектуальної влас-
ності надається проти будь-якого несанкціонованого 
використання іншою особою винаходу, корисної моде-
лі. Такі дії вважаються порушенням незалежно від того, 
чи був цей винахід (корисна модель) свідомо викорис-
таний іншою особою або ці об’єкти були створені іншою 
особою в результаті її власної творчої діяльності, але 
вже після публікації відомостей про видачу відповідно-
го патенту про їх охорону. 

У науковій літературі обґрунтовують, що для того, 
щоб встановити, чи підпадає спірний об’єкт під поняття, 
зазначене у формулі, необхідно перевірити наявність 
у ньому сукупності всіх ознак формули, незалежно від 
того, чи є вони родовими чи індивідуальними [6, с. 5]. 
Тому факт використання винаходу (корисної моделі) 
встановлюється шляхом порівняння ознак об’єкта, який 
впроваджується (виробляється, використовується, реа-
лізується) на практиці, із сукупністю ознак, наведених 
у формулі винаходу (корисної моделі) патентовласника 
[4, с. 257].

Вважаємо, що у справах про захист патентних прав 
у разі наявності спору між сторонами суд практично 
у кожній такій справі повинен призначати експертизу 
(безумовно, за клопотанням будь-якої із сторін, зазви-

чай за клопотанням відповідача, оскільки матеріаль-
но-правова презумпція покладає саме на нього обов’я-
зок доказування вини). Замість висновку експерта 
можна подати інший доказ непорушення прав позивача. 
Таким доказом може бути, наприклад, висновок Укр-
патенту. 

Угодою про торговельні аспекти прав інтелектуаль-
ної власності (ТРІПС), передбачено, що процедури, які 
стосуються захисту прав інтелектуальної власності, не 
повинні бути безпідставно ускладнені або вартість їх 
здійснення не повинна бути високою або супроводжува-
тися значними матеріальними затратами, містити без-
підставні часові обмеження або невиправдані затрим-
ки. На це наголошує ВГС України у Постанові Пленуму 
«Про деякі питання практики призначення судових екс-
пертиз у справах зі спорів, пов’язаних із захистом права 
інтелектуальної власності» від 23.03.2012 № 5 [7]. Саме 
тому, на переконання ВГС України, питання про призна-
чення судової експертизи повинно вирішуватися лише 
після ґрунтовного вивчення обставин справи і доводів 
сторін щодо дійсної необхідності такого призначення. 

Погоджуємося з таким підходом, однак, на нашу 
думку, суддя не є фахівцем у сфері техніки та техно-
логій, тому він не володіє спеціальними технічними 
знаннями, достатніми для вирішення патентного спо-
ру. Можливо, після формування Вищого суду з питань 
інтелектуальної власності судді цього суду матимуть 
крім юридичної освіти додатково і технічну освіту, яка 
дозволить їм без обов’язкового призначення експер-
тизи вирішувати окремі патентні спори. Така практика 
є поширеною в окремих країнах ЄС. Водночас такий 
порядок потребуватиме ще і внесення змін в чинне 
законодавство України.

За допомогою експертного дослідження можуть 
бути встановлені фактичні дані про: наявність новизни 
винаходу чи корисної моделі на дату подання заявки на 
видачу патенту або якщо заявлено пріоритет, на дату 
пріоритету (в порівнянні з протиставленим винаходом 
(корисною моделлю) або відомим технічним рішенням); 
наявність у винаходу винахідницького рівня, тобто чи 
не випливає він явно з рівня техніки (не є для фахів-
ця очевидним); відповідність корисної моделі критерію 
патентоздатності «промислова придатність»; наявність 
у формулі запатентованого винаходу (корисної моделі) 
усіх ознак, які були у поданій заявці [7].

У науковій літературі вказують, що для тлумачен-
ня формули винаходу застосовують так підходи: «цен-
тральний» та «периферійний». При першому підхо-
ді суд намагається виявити суть винаходу з формули 
і опису винаходу на основі загальних знань і з ураху-
ванням сучасного рівня техніки. Потім з’ясовують, чи 
дійсно у випадку, що розглядається, продукція включає 
елементи, що складають суть винаходу. При другому 
підході суд намагається визначити, яке рішення описує 
формула винаходу і чи дійсно рішення, яке є предме-
том судового спору, відповідає зазначеному у формулі 
винаходу [8, с. 378]. 

Вважаємо, що справи щодо порушення патентних 
прав є досить складними по своїй суті. У ст. 35 Закону 
України «Про охорону прав на винаходи і корисні моде-
лі» наводиться орієнтовний перелік спорів, предметом 
яких є захист патентних прав. Зокрема, це спори про: 
авторство на винахід (корисну модель); встановлення 
факту використання винаходу (корисної моделі); пору-
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шення прав власника патенту; щодо укладання та вико-
нання ліцензійних договорів; щодо право попереднього 
користування; щодо стягнення збитків. 

Порушення прав власника патенту можуть носити 
договірний і недоговірний характер. У статті було роз-
глянуто здебільшого недоговірні порушення. Водночас 
підставою договірної відповідальності за порушення 
патентних прав є невиконання чи неналежне виконання 
договору, на підставі якого особа отримала право на 
використання винаходу, корисної моделі, промислово-
го зразка. Зазвичай, йдеться про використання вказа-
них об’єктів патентного права в інший спосіб, ніж це 
передбачено, наприклад. Ліцензійним договором, або 
з перевищенням обсягів виробництва товару тощо. 
Договірна відповідальність за порушення прав власни-
ка патенту може стати предметом окремого наукового 
дослідження.

Висновки. У законі не визначено переліку порушень 
прав на об’єкти патентного права, а лише вказано, що 
будь-яке посягання на патентні права, які визначені 
законом, є порушенням цих прав. Закони України «Про 
охорону прав на винаходи і корисні моделі» та «Про 
охорону прав на промислові зразки» не містить ні пере-
ліку порушень, ні визначення понять окремих порушень 
патентних прав, що можна вважати недоліком законо-
давчої техніки щодо регулювання вказаних відносин. 
Порушення патентних прав має місце тоді коли, особа 
(порушник) здійснює використанням винаходу (корис-
ної моделі) без згоди відповідного суб’єкта патентних 
прав (власника патенту або його правонаступника). 
Така згода підтверджується договором (ліцензійний 
договір, договір про передання виключних прав тощо) 
або ліцензією. Встановлена законом матеріально-пра-
вова презумпція вини відповідача не зовсім узгоджу-
ється з вимогами процесуального законодавства щодо 
обов’язку доказування.
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КЛАСИФІКАЦІЯ ФОРМ І ВИДІВ  
БЛАГОДІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

Гудзь А. О.

У науковій статті досліджено форми та види благодій-
ної діяльності в Україні. Здійснено спроби розмежувати ці 
поняття. Охарактеризовано окремі форми благодійної діяль-
ності. Запропоновано критерії для класифікації благодій-
ності. З урахуванням позицій правників запропоновано внести 
зміни до чинного законодавства – закріпити окрему статтю 
із переліком форм благодійної діяльності, а саме: меценат-
ство, волонтерство, гуманітарна допомога, донорство, 
миротворча діяльність, місіонерство тощо із внесенням від-
повідних змін у статті спеціальних законів, присвячених, по 
суті, окремим формам благодійної діяльності, вказавши, що 
вони є формою, а не видом (різновидом) благодійної діяльно-
сті, як це зазначено в чинному законодавстві.

Ключові слова: благодійна діяльність, благодійність, 
меценатство, волонтерська діяльність, гуманітарна 
допомога.

В научной статье исследованы формы и виды благо-
творительной деятельности в Украине. Предприняты 
попытки разграничить эти понятия. Охарактеризованы 
отдельные формы благотворительной деятельности. 
Предложены критерии для классификации благотвори-
тельности. С учетом позиций юристов предложено внести 
изменения в действующее законодательство – закрепить 
отдельную статью с перечнем форм благотворительной 
деятельности, а именно: меценатство, волонтерство, 
гуманитарная помощь, донорство, миротворческая дея-
тельность, миссионерство и т.п. с внесением соответ-
ствующих изменений в статьи специальных законов, 
посвященных, по сути, отдельным формам благотвори-
тельной деятельности, указав, что они являются формой, 
а не видом (разновидностью) благотворительной деятель-
ности, как это указано в действующем законодательстве.

Ключевые слова: благотворительная деятельность, 
благотворительность, меценатство, волонтерская дея-
тельность, гуманитарная помощь.

The article deals with the forms and types of charitable 
activities in Ukraine. The legislator, scientists often identify 
them, without attaching particular importance to the expedi-
ency of their application. Therefore, we made attempts to delin-
eate these concepts.

In our opinion, the types of charitable activities in essence 
are the means of its implementation. So the list of them, 
enshrined in Art. 5 of the Law of Ukraine “On Charitable Activi-
ties and Charitable Organizations”, should be supplemented by 
the next ones: charitable donation, charity, charitable grant, 
charitable contribution; these concepts should be disclosed in 
Art. 1 of the Law.

The separate forms of charitable activity were charac-
terized. Criteria for classification of charity were following:  
1) the form of charitable activity; 2) type; 3) the number of 
support participants; 4) age category of recipients; 5) the way 
of realization of charitable activity; 6) the sphere to which 
charity is directed, and others. It is proved that the most prac-
tical significance is the classification of charitable activities 
on the basis of its forms, since such way was chosen by the 
legislator, during adopting separate laws, devoted to their 
predominant number.

However, despite the popular discussion in law-literature 
about the forms and types of charitable activities, we have indi-
cated that it is most appropriate to determine charity in terms 
of goals that form the basis of the existence of this phenomenon, 
not limited to the forms, types, methods, methods of its imple-
mentation.

Moreover, in order to clarify the legislation, taking into 
account the positions of lawyers, we propose to make changes –  
to consolidate a separate article in the Law of Ukraine “On Char-
itable Activities and Charitable Organizations” with a list of 
forms of charitable activities, namely: philanthropy, volunteer-
ing, humanitarian assistance, donation, peacekeeping activities, 
missionary, etc., with the corresponding changes in the article of 
special laws devoted essentially to separate forms of charitable 
activities (the Law of Ukraine “On Humanitarian Aid”, the Law of 
Ukraine “On Donations about blood and its components”, etc.), 
indicating also that they are a form, and not a kind of charitable 
activity, as stated in the current legislation.

Key words: charitable activity, charity, patronage, volun-
teer activity, humanitarian aid.

Постановка проблеми та її актуальність. Підтримка 
населення за рахунок недержавного соціального забез-
печення, вагомим напрямком якого є благодійна сфе-
ра, сягає все більшого і більшого розвитку. Незважаючи 
на те, що у спеціальній літературі благочинність інколи 
визначають більш як соціальну, а не правову категорію, 
пояснюючи це давніми її витоками, які значно переду-
ють писаному праву [1, с. 184], сьогодні вона вже здо-
була свого визначення в законодавстві більшості країн 
світу. Проте стверджувати, що нормативно-правове 
регулювання благодійної діяльності в Україні є доскона-
лим, ще дуже зарано. За таких обставин важко говорити 
про те, що правозастосування у цій сфері максимально 
ефективне. Досягти якісних змін у законодавстві мож-
ливо, передусім, ретельно дослідивши базові поняття, 
описавши їх природу; висвітливши неточності у розумін-
ні, як от – співвідношення між окремими категоріями, 
які, на перший погляд, можуть видаватися тотожними, 
проте в дійсності – бути, наприклад, вужчими чи шир-
шими за змістом поняттями. Насамперед це стосується 
форм та видів благодійної діяльності, адже аналіз нор-
мативної бази дає підстави вказувати на нерідку підмі-
ну цих понять. Внести ясність у цю проблему дозволить 
розкриття переліку та опис форм та видів благодійної 
діяльності, які реалізуються в сьогоднішніх реаліях, 
шляхом здійснення їх класифікації.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Деякі 
аспекти здійснення благодійної діяльності загалом, 
окремих її напрямів, дослідження недержавного соці-
ального забезпечення як самостійної форми соціаль-
ного захисту населення становили науковий інтерес 
таких учених, як: Н. Болотіна, Я. Буздуган, О. Літвіна, 
А. Лушніков, М. Лушнікова, О. Марченко, В. Руских, 
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Р. Сербин, Ф. Ступак, Н. Тарусина та інші. Проте здійс-
неної детальної класифікації форм і видів благодійної 
діяльності дотепер не було, що і слугувало підставою 
для проведення дослідження.

Метою статті є класифікація форм і видів благодій-
ної діяльності в Україні. 

Виклад основного матеріалу. У свідомість людей 
поняття «благодійність» увійшло як прагнення здійсню-
вати підтримку нужденних незалежно від національної, 
соціальної, расової, релігійної ознаки, керуючись гума-
ністичними міркуваннями [2, с. 176].

Закон України «Про благодійну діяльність та благо-
дійні організації» від 05.07.2012 р. № 5073-VI закріплює 
поняття благодійної діяльності, яка являє добровіль-
ну особисту та/або майнову допомогу для досягнення 
визначених законодавством цілей, що не передбачає 
одержання благодійником прибутку, а також сплати 
будь-якої винагороди або компенсації благодійнику від 
імені або за дорученням бенефіціара. Дане визначен-
ня, на нашу думку, потребує уточнення та доопрацю-
вання. Пропонуємо розуміти термін більш розгорнуто, 
а саме – як одноразову чи систематичну участь бла-
годійника у наданні майнової (фінансової) допомоги 
або здійсненні обслуговування, виконання інших робіт 
для досягнення визначених законодавством цілей, що 
не передбачає одержання благодійником прибутку, 
а також сплати будь-якої винагороди або компенсації 
благодійнику (окрім випадків, коли таке майно переда-
ється на пільгових умовах) від імені або за дорученням 
бенефіціара.

Поряд із поняттям благодійності (благодійної діяль-
ності) використовуються інші терміни: меценатство, 
волонтерство, спонсорство, гуманітарна допомога 
тощо, які називають по-різному: формами, видами, 
засобами здійснення благодійності. Спробуємо визна-
чити їх зміст та співвідношення.

У базовому акті в досліджуваній сфері – Зако-
ні України «Про благодійну діяльність та благодійні 
організації» (ст. 5) йдеться про такі види благодійної 
допомоги: 1) безоплатну передачу у власність бенефі-
ціарів коштів, іншого майна, а також безоплатне від-
ступлення бенефіціарам майнових прав; 2) безоплатну 
передачу бенефіціарам права користування та інших 
речових прав на майно і майнові права; 3) безоплатну 
передачу бенефіціарам доходів від майна і майнових 
прав; 4) безоплатне надання послуг та виконання робіт 
на користь бенефіціарів; 5) благодійну спільна діяль-
ність та виконання інших контрактів (договорів) про 
благодійну діяльність; 6) публічний збір благодійних 
пожертв; 7) управління благодійними ендавментами;  
8) виконання заповітів, заповідальних відказів і спад-
кових договорів для благодійної діяльності; 9) прове-
дення благодійних аукціонів, негрошових лотерей, кон-
курсів та інших благодійних заходів, не заборонених 
законом. Крім цього, даний перелік не є обмеженим. 
У літературі зустрічаються думки, що більш доцільним 
було б зазначені заходи підтримки називати «способа-
ми реалізації благодійної діяльності» [3, с. 66]. 

Проте, на нашу думку, види благодійної діяльності, 
по суті, і є способами її реалізації, тому змінювати тер-
мін не доречно. Але слід доповнити їх низку, закріпле-
ну у ст. 5, наступними: благодійна пожертва, благодій-
на допомога, благодійний грант, благодійний внесок; 
розкрити кожне із цих понять у ст. 1 Закону.

Окремі норми у згаданому Законі присвячуються 
меценатській діяльності, яка визначається видом (або 
частиною/напрямом) благодійної діяльності в сфе-
рі освіти, культури та мистецтва, охорони культурної 
спадщини, науки і наукових досліджень. На думку 
В. Руских, ця діяльність з-поміж благодійницької, зага-
лом, вирізняється своєю соціально-культурною метою: 
збереження та розвиток культурного надбання. Крім 
того, мотивами благодійної діяльності є милосердя 
та співчуття; меценатства – протекціонізм та суспільна 
підтримка [1, с. 186]. Меценатство – вагоме джерело 
підтримки держави, недержавним сектором, у той час, 
коли участі держави не достатньо. На наше переконан-
ня, це – форма благодійної діяльності.

Ст. 1 Закону України «Про волонтерську діяльність» 
від 19 квітня 2011 року № 3236-VI волонтерство розумі-
ється формою благодійної діяльності – добровільною, 
соціально спрямованою, неприбутковою діяльністю, що 
здійснюється волонтерами шляхом надання волонтер-
ської допомоги.

Схоже за змістом поняття гуманітарної допомоги. 
Закон України «Про гуманітарну допомогу» від 22 жовтня 
1999 року № 1192-XIV визначає її різновидом благодій-
ництва (ст.1). Насправді ж вона являється його формою.

Закон України «Про рекламу» від 3 липня 1996 року 
№ 270/96-ВР містить поняття спонсорства як добровіль-
ної матеріальної, фінансової, організаційної та іншої 
підтримки фізичними та юридичними особами будь-
якої діяльності з метою популяризації виключно свого 
імені, найменування, свого знаку для товарів і послуг. 
З визначення можна припустити про існування корисли-
вого характеру даної діяльності, а отже – говорити про 
милосердну її основу є некоректно, таким чином, спон-
сорство взагалі не є формою благодійної діяльності.

Очевидно, що стосовно проаналізованих категорій 
законодавець використовує різні терміни «вид», «фор-
ма», «різновид» тощо, не надаючи особливого значення 
доцільності їх застосування.

Немає єдності у визначенні переліку форм і видів 
благодійної діяльності і серед науковців. Наприклад, 
О. Марченко вказує, що благодійність може здійсню-
ватися у таких формах, як: меценатство; волонтерсь-
ка діяльність; гуманітарна допомога; миротворча бла-
годійна практика; донорство [3, с. 66]. Розкриємо ті 
поняття, які ще не були охарактеризовані. 

Згідно зі ст. 2 Закону України «Про донорство крові 
та її компонентів» від 23.06.1995 р. N 239/95-ВР донор-
ство крові та її компонентів – добровільний акт воле-
виявлення людини, що полягає у даванні крові або її 
компонентів для подальшого безпосереднього вико-
ристання їх для лікування, виготовлення відповідних 
лікарських препаратів або використання у наукових 
дослідженнях. Виходячи зі змісту поняття, очевидно, 
що відносити донорство до напрямку благодійності, 
на перший погляд, – абсолютно виправдано. Проте, 
положення Закону містить важливу характеристику 
донорства, яка потребують уточнення – це стосується 
того, що донор самостійно визначає, чи надавати кров 
та (або) її компоненти на платній чи безоплатній основі. 

Миротворча благодійна практика – допомога мирно-
му населенню, шляхом надання їжі, одягу, речей пер-
шої необхідності на території проведення воєнних дій 
миротворчими організаціями або у регіонах, які потер-
піли стихійні лиха та катастрофи. 
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Я. Буздуган додає до цього переліку місіонерство 
(щось на зразок соціальних послуг, які полягають у під-
тримці словом з метою вселити віру та надію у душі 
тих, хто їх втратив) [4] та лікарняні каси, що являють 
відокремлені від закладів охорони здоров’я самостій-
ні структури у виді добровільних об’єднань фізичних 
і юридичних осіб, яким властивий спільний інтерес – 
надання медичної допомоги своїм членам, у першу чер-
гу це стосується забезпечення ліками [5, с. 5].

Оригінальною порівняно з висвітленими у літерату-
рі думками була позиція законодавця в попередньому 
спеціальному Законі України у досліджуваній сфері, 
який на сьогодні втратив чинність (Закон України «Про 
благодійництво та благодійні організації» від 16 вересня 
1997 р. № 531/97–ВР). Зокрема, благодійна діяльність, 
на переконання законодавця, здійснювалась у таких 
організаційно-правових формах: членська благодійна 
організація, благодійний фонд, благодійна установа, 
інші благодійні організації (фундації, місії, ліги тощо)
(ст. 6) [6]. Проте законодавець не розкривав свого часу 
і не розкриває зараз змісту кожної з перелічених форм, 
що, як слушно зазначає О. Літвіна, суттєво ускладнює на 
практиці процес прийняття рішення про вибір засновни-
ком тієї чи іншої форми [7, с. 75]. Насправді навіть якщо 
брати за основу цю класифікацію, перелік форм здійс-
нення благодійної діяльності значно ширший, основую-
чись на тих її напрямах, які зазначені в інших законах 
(громадські об’єднання, волонтерські організації тощо). 

Цікавою є думка Р. Сербина, що у науковій літературі 
не завжди згодні із тим, що благодійність, волонтерство, 
меценатство тощо є формами благодійництва, у свою 
чергу, зазначається, що це саме види благодійництва. 
Щодо цього вчений зазначає, що благодійництво – це 
суспільне явище, яке полягає в добровільній безко-
рисливій моральній, матеріальній та організаційній 
допомозі нужденним, яку надають фізичні та юридичні 
особи на принципах верховенства права, законності, 
милосердя, моральності, гуманізму та взаємодопомо-
ги. Зміст досліджуваного явища знаходить виявлення 
як раз через окремі форми, тобто зовнішні прояви, а 
саме через: волонтерство, благодійність, меценатство 
тощо. У той же час, вид – це систематизаційна одиниця, 
якою охоплюються предмети та діяльність за спільними 
ознаками. Благодійність, волонтерство, меценатство 
мають спільні ознаки, що характеризують їх і дають 
можливість стверджувати, що вони є одним родовим 
явищем – благодійництвом. Отже, не є хибним ствер-
джувати, що благодійність, волонтерство, меценатство 
можуть виступати у двох іпостасях – як форма і вид бла-
годійництва. Зрештою, форма діяльності – це зовніш-
ній бік будь-якого функціонування, тобто система його 
однорідних дій, здійснюваних у певних організаційних 
межах, визначених законодавством [8, с. 47].

Впорядкувати будь-які об’єкти, явища, процеси, 
характеристики тощо можна, здійснивши їх класифіка-
цію, найважливішим завданням якої є з’єднання різних 
елементів, що часто можуть суперечити один одному, 
пошук таких суперечностей і їх усунення, а потім – фор-
мування уніфікованої, чіткої, єдиної, логічної, доступ-
ної для розуміння системи. Для здійснення класифі-
кації фундаментальне значення має обрання вдалих 
критеріїв для розмежування елементів усієї існуючої 
сукупності договорів, чому свого часу присвячувало 
увагу багато правників [9, с. 127].

Найбільш розгорнутою, на нашу думку, є класифіка-
ція, запропонована свого часу О. Марченко. Вчена про-
понує класифікувати благодійність за різноманітними 
критеріями. Наприклад, а) залежно від форми благо-
дійної діяльності: меценатство, гуманітарна допомога, 
донорство, миротворча благодійна практика; б) типу 
організації: справжні, девіантні; в) кількості учасників: 
одноособова, колективна, групова; г) віку суб’єктів-отри- 
мувачів: молодь, особи середнього та похилого віку; 
д) способу реалізації благодійної діяльності: благодій-
на пожертва, допомога, внесок, гранд; е) сфери: - осві-
та; - охорона здоров’я; - охорона навколишнього сере-
довища, тварин, екологія; - запобігання природним 
і техногенним катастрофам та ліквідація їх наслідків, 
допомога постраждалим внаслідок катастроф, зброй-
них конфліктів, нещасних випадків, а також біжен-
цям та особам, які перебувають у складних життєвих 
обставинах; - опіка і піклування, законне представ-
ництво, правова допомога; - наука і наукові дослід- 
ження; - спорт і фізична культура; - права людини і гро-
мадянина, основоположні свободи; - розвиток територі-
альних громад; - розвиток міжнародної співпраці; - сти-
мулювання економічного росту і розвитку; - сприяння 
здійснення соціальних програм різного рівня [3, с. 66]. 
Загалом, ми приєднуємось до висвітленої вченою дум-
ки щодо класифікації благодійності в Україні, проте 
перелік форм, вважаємо, є дещо іншим. 

У літературі є також інша класифікація, яка сто-
сується суб’єктів, що надають благодійну допомогу, 
в основу якої покладені природа й зміст благодійної 
діяльності, її форми та сфери здійснення, а також 
напрями надання благодійної допомоги. Так, допомогу 
пропонується диференціювати на: 1) загальносоціаль-
ну: волонтерську, гуманітарну, донорську, трансплан-
таційну діяльність; 2) освітньо-культурну: меценатську 
діяльність; 3) релігійно-духовну: філантропічну діяль-
ність; альтруїзм; 4) миротворчу діяльність [10, c. 16].

Висновки. Проте, незважаючи на популярну у пра-
вовій літературі дискусію щодо форм і видів благодій-
ної діяльності, ми переконані, що найбільш доречно 
благодійність визначати в аспекті цілей, які формують 
основу існування цього феномена, не обмежуючись 
формами, видами, способами, методами її здійснен-
ня. Але для внесення чіткості у законодавство необхід-
но було б закріпити у Законі України «Про благодійну 
діяльність та благодійні організації» окрему статтю із 
переліком форм благодійної діяльності, а саме: меце-
натство, волонтерство, гуманітарна допомога, донор-
ство (і трансплантаційна діяльність), миротворча діяль-
ність, місіонерство тощо із внесенням відповідних змін 
у статті спеціальних законів, присвячених по суті окре-
мим формам благодійної діяльності, вказавши, що вони 
є формою, а не видом (різновидом) благодійної діяль-
ності, як це зазначено у чинному законодавстві. 
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КЛАСИФІКАЦІЯ ДОГОВОРІВ  
У ПРАВІ СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
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У науковій статті досліджено види договорів у праві 
соціального забезпечення. Розглядаються різні критерії 
для проведення їх класифікації. Доведено, що найбільш 
фундаментальним критерієм, на нашу думку, є поділ усієї 
сукупності договорів у праві соціального забезпечення на 
нормативно-правові договори та індивідуальні. Така дифе-
ренціація одночасно з теоретичним навантаженням може 
відігравати важливу роль на практиці, адже впливатиме 
на найменш спірне і найбільш чітке висвітлення окремих 
аспектів договірного регулювання у чинному законодавстві 
України: порядку та сфери їх застосування, процедури укла-
дання та їх подальшої динаміки тощо.

Ключові слова: договір, право соціального забезпе-
чення, договірне регулювання, індивідуальний договір, нор-
мативний договір.

В научной статье исследованы виды договоров в праве 
социального обеспечения. Рассматриваются различные 
критерии для проведения их классификации. Доказано, что 
наиболее фундаментальным критерием, по нашему мне-
нию, является разделение всей совокупности договоров в 
праве социального обеспечения на нормативно-правовые 
договоры и индивидуальные. Такая дифференциация одно-
временно с теоретической нагрузкой может играть важ-
ную роль на практике, ведь будет влиять на наименее 
спорное и наиболее четкое освещение отдельных аспектов 
договорного регулирования в действующем законодатель-
стве Украины: порядка и сферы их применения, процедуры 
заключения и их дальнейшей динамики и тому подобное.

Ключевые слова: договор, право социального обеспе-
чения, договорное регулирование, индивидуальный договор, 
нормативный договор.

There are a great number of social security contracts.  
In addition, different approaches to understanding of this legal 
category give grounds to further multiply their not so small vol-
ume. The diversity of the investigated phenomenon becomes 
possible to be understood by systematizing existing treaties. 
Ordering any objects, phenomena, processes, characteristics, 
etc. can be done by their classification, the most important task 
of which is – the formation of a unified, logical, accessible for 
understanding system. For the purpose of classification, the 
fundamental value is the selection of successful criteria for the 
delineation of elements of the entire set of contracts.

Different criteria for the classification of contracts are con-
sidered in the scientific article: subject composition; number 
of subjects; scope of application; the level of the act, which 
ensures the possibility of their conclusion, etc.

It is proved that the most fundamental criterion, in our opin-
ion, is the division of the entire set of contracts in the law of social 
security into normative and legal agreements and individual. The 
main difference between these groups of contracts is that some of 
them are recognized as sources of social security law, while others 
are only used to streamline relations between individual entities. 
Moreover, such a division allows logically distinguishing independ-
ent types of contracts in each of these groups.

The proposed differentiation simultaneously with the theo-
retical value can play an important role in practice, since it will 
affect the least controversial and clearest coverage of certain 

aspects of contractual regulation with the current legislation 
of Ukraine: the order and scope of their application, the proce-
dures for concluding and their subsequent dynamics, etc.

In our opinion, such division of contracts in the law of social 
security can be used in the process of the future reformation of 
the social-security legislation of Ukraine – Its codification.

Key words: contract, social security law, contractual regu-
lation, individual contract, normative agreement.

Постановка проблеми та її актуальність. Для ство-
рення і подальшого вдосконалення законодавства, яке 
стосується будь-якої сфери життя в державі, необхід-
но враховувати всі об’єктивні умови його існування, 
що впливають на динаміку; організаційні, фінансові, 
інформаційні заходи, засобом яких здійснюється його 
реалізація. Не є винятком у цьому сенсі сфера соці-
ального захисту населення. Без дослідження договорів 
як одного з юридичних фактів, із яким законодавство 
пов’язує розвиток правовідносин у сфері соціально-
го забезпечення населення, як регулятора суспільних 
відносин, як способу юридичного оформлення та вира-
ження змісту правочину тощо це є неможливим. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Як пра-
вило, питання договору та договірного регулювання 
становили науковий інтерес і продовжують його утри-
мувати саме серед представників науки цивільного 
права. Окремі аспекти договірного регулювання сфери 
соціального забезпечення розглядалися лише у працях 
А.М. Лушнікова, М.В. Лушнікової та Н.Н. Тарусиної. 
Проте проаналізованими договори у сфері соціального 
забезпечення в сьогоднішніх українських реаліях досі 
не були, що слугувало поштовхом для обрання предме-
ту дослідження – здійснення їх класифікації.

Метою статті є класифікація договорів у праві соці-
ального забезпечення. 

Виклад основного матеріалу. Договорів у сфері 
соціального забезпечення – дуже багато. Крім того, 
різні підходи щодо розуміння даної правової катего-
рії дають підстави ще більше примножити їх і так не 
малий об’єм, через, наприклад, можливість розширити 
перелік за рахунок двосторонніх міжнародно-правових 
домовленостей. Проте про це згодом. 

Все розмаїття досліджуваного явища стає можли-
вим усвідомити, систематизувавши існуючі договори. 
Впорядкувати будь-які об’єкти, явища, процеси, харак-
теристики тощо можна, здійснивши їх класифікацію, 
найважливішим завданням якої є з’єднання різних 
елементів, що часто можуть суперечити один одному, 
пошук таких суперечностей і їх усунення, а потім – фор-
мування уніфікованої, логічної, доступної для розумін-
ня системи.

Для здійснення класифікації фундаментальне зна-
чення має обрання вдалих критеріїв для розмежуван-
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ня елементів усієї сукупності договорів. Одночасно із 
теоретичним значенням, воно несе і вагоме практич-
не навантаження, адже впливає на правильне і чітке 
висвітлення їх у чинній нормативно-правовій базі, що 
суттєво спрощує та полегшує застосування норм права, 
а отже позитивно відзначається на досягненні найбільш 
глобальної цілі – ефективної реалізації права людини на 
соціальний захист. 

Класифікації договорів свого часу присвячува-
ло увагу багато українських і зарубіжних правників. 
Наприклад, Ю.А. Тихомиров диференціює усю багато-
манітність договорів за суб’єктом і сферою застосуван-
ня на: господарські, орендні, кредитні, у царині пра-
ці, міждержавні, управлінські, суспільні [1, с. 28, 30].  
Із цього ряду логічно «виділяються» міжнародно-пра-
вові та управлінські договори. Крім того, поза увагою 
науковця залишився і ряд інших договорів (наприклад, 
сімейні та договори у сфері соціального забезпечення). 
Тобто, така класифікація як основа для досліджуваної 
нами сукупності договорів не є вдалою. 

Заслуговує на увагу класифікація договорів у пра-
ві соціального забезпечення, яку можна спостерігати 
у спільній монографії А.М. Лушнікова, М.В. Лушнико-
вої, Н.Н. Тарусиної «Договоры в сфере семьи, труда 
и социального обеспечения (цивилистическое иссле-
дование)»,проаналізувавши її зміст. Учені поділяють 
їх на соціально-забезпечувальні міжнародні договори 
[2, с. 4]. Поділ їх лише на два види досить узагальне-
ний, проте дає можливість у середині двох цих груп 
визначити низку інших видів, які можна виокремити, 
враховуючи їх власні особливості. 

Наприклад, за суб’єктним складом договори у праві 
соціального забезпечення доцільно диференціювати на 
два види. Найбільш поширений, вочевидь, формат – це 
двосторонні договори. Сторони можуть бути різними: 
надавач та отримувач соціальної послуги (натуральної 
допомоги) у договорі про надання соціальної послуги; 
недержавний пенсійний фонд та його вкладник (у пен-
сійному контракті) тощо. 

Для надання окремих видів соціального забезпечення 
характерним є укладання тристоронніх договорів. Мова 
йде, у першу чергу, про договори медичного обслугову-
вання населення за програмою медичних гарантій, відпо-
відно до Закону України «Про державні фінансові гарантії 
медичного обслуговування населення»), де сторонами 
є: надавач медичної послуги, який може залучати інших 
осіб для її надання, замовник (який зобов’язується її 
оплачувати), пацієнт. Чинне законодавство передбачає 
використання й інших тристоронніх договорів. Закон 
України «Про недержавне пенсійне забезпечення» закрі-
плює можливих суб’єктів страхування: пенсійний фонд 
(або страхова організація, банк тощо), учасника недер-
жавного пенсійного забезпечення та вкладника (це може 
бути і одна особа). Більше того, у разі запровадження 
загальнообов’язкового державного медичного страху-
вання, такими сторонами буде: Фонд соціального стра-
хування (або страхова організація), медичний заклад 
і застрахована особа (потенційний пацієнт). 

Крім того, вказуючи серед видів договорів у праві 
соціального забезпечення міжнародні договори, слід 
вказати, що вони також можуть бути як дво-, так і бага-
тосторонніми.

Наступним критерієм класифікації договорів у пра-
ві соціального забезпечення є сфера їх застосування:  

1) міждержавні (дво- або багатосторонні договори щодо 
соціального забезпечення, учасником яких є Україна); 
2) національні (Генеральна угода про регулювання 
основних принципів і норм реалізації соціально-еко-
номічної політики і трудових відносин в Україні від 
23 серпня 2016 р., у якій закріплюються, наприклад, 
окремі питання соціального захисту працюючих тощо); 
3) галузеві або міжгалузеві угоди (наприклад, Галу-
зева угода на 2018-2020 роки між Міністерством інф-
раструктури України, Федерацією роботодавців тран-
спорту України та профспілками працівників цивільної 
авіації містить окремий розділ (8), який починається 
із домовленості про сприяння створенню недержавно-
го пенсійного фонду для працівників галузі); 4) регі-
ональні (наприклад, Регіональна угода між Вінниць-
кою обласною державною адміністрацією, Вінницькою 
обласною радою, організацією роботодавців та Федера-
цією профспілок Вінницької області на 2011–2015 роки);  
5) локальні (наприклад, Колективний договір Націо-
нального університету «Одеська юридична академія» 
на 2015-2020 роки від 15 травня 2015 року містить Роз-
діл 4. «Соціальна сфера НУ «ОЮА»); 6) індивідуальні. 
Проте така класифікація договорів цінна, на нашу дум-
ку, лише в якості напрацювань теорії права соціального 
забезпечення, адже у ній зібрані договори абсолютно 
різної правової природи, які скоріше складають сукуп-
ність, а не систему.

Договори у праві соціального забезпечення видаєть-
ся можливим розділити і на основі кількісного складу 
суб’єктів а також інтересу, який є його об’єктом, на 
індивідуальні та колективні.

Право на соціальний захист, відповідно до тексту 
ст. 46 Конституції України мають громадяни Украї-
ни. У багатьох інших статтях законодавцем вжива-
ється слово «кожен», очевидно, що і згадане право 
не обмежується лише громадянами. Так, і договори 
у сфері соціального забезпечення можна диференцію-
вати за колом осіб на ті, сторонами яких є громадя-
ни України, громадяни інших держав, особи без гро-
мадянства. Більше того, у випадку із міжнародними 
договорами – навіть держава. 

За національною належністю досліджувані договори 
можна поділити на чинні міжнародні договори України 
в сфері соціального захисту населення; національні, 
прийняті на території України суб’єктами правотворчо-
сті. Окреме місце займають індивідуальні договори. 

Абсолютно всі договори у праві соціального забез-
печення можна поділити на групи, в залежності від рів-
ня акту, у якому передбачається можливість його укла-
дення та сфера застосування. Так це можуть бути ті, які 
передбачаються у законах і ті, укладання яких регулю-
ється на рівні підзаконного нормативно-правового акту.

На нашу думку, найбільшу ясність і чіткість у розу-
міння системи договорів у праві соціального забезпе-
чення внесе поділ їх на: нормативно-правові та інди-
відуальні із деталізацією видів в межах кожної із них. 

Основна відмінність між даними групами договорів 
у тому, що одні із них визнаються в якості джерел права 
соціального забезпечення, інші – лише використовуються 
для упорядкування відносин між окремими суб’єктами. 

Пилипенко П.Д. зазначає, що до актів договірного 
характеру, які дозволяється віднести до джерел пра-
ва соціального забезпечення, належать універсальні 
та регіональні міжнародно-правові акти, двосторонні 
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(локальні/партикулярні) договори України і внутріш-
ньодержавні акти соціального діалогу [3, с. 93]. Таку 
думку поділяємо і ми.

Нормативно-правовий договір – акт договірної при-
роди, у якому встановлюються обов’язкові для чис-
ленного і формально не детермінованого кола осіб, 
розраховані на неодноразове використання правила 
поведінки (норми права), дія якого не припиняється 
залежно від того, виникли чи припинились відносини, 
на які він направлений [4, с. 335]. По суті, це такий 
договір, у якому закріплюються норми права.

Іншу велику групу договорів у праві соціального 
забезпечення складають індивідуально-правові дого-
вори. На відміну від нормативно-правових догово-
рів, вони характеризуються визначеністю адресанта 
прав і обов’язків, закріплених у ньому; одноразовістю 
застосування його норм (або власне акту в цілому); 
припиненням дії договору після його реалізації [5]. 
Оригінальним є твердження про те, що індивідуальні 
договори слугують своєрідною програмою майбутньої 
поведінки його учасників.

Цікавим є те, що традиційне розуміння договору як 
виключно добровільного правовідношення із досліджу-
ваними договорами не завжди спрацьовує. З огляду на 
даний факт, пропонуємо усі договори у праві соціального 
забезпечення на основі підстави їх укладання та подаль-
шої динаміки диференціювати на: 1) ті, що укладають-
ся в обов’язковому порядку – на основі вимог закону; 
2) ті, укладання яких, зміна і припинення, відбувають-
ся виключно на добровільній основі, на розсуд сторін. 
У першому випадку мова йде, наприклад, про договори 
у сфері медичної допомоги, загальнообов’язкового дер-
жавного медичного страхування, з моменту, коли воно 
буде введено. Так договір є обов’язковим елементом 
фактичного складу для виникнення соціально-забезпе-
чувальних правовідносин даного виду. Інша група дого-
ворів складається із: 1) договорів у сфері соціального 
обслуговування, адже надання соціальних послуг носить 
виключно добровільний характер; 2) договорів у сфе-
рі недержавного пенсійного страхування; 3) договорів 
добровільного медичного страхування тощо.

Цивільно-правовий договір характеризується рівні-
стю сторін. Як справедливо зазначають А.М. Лушніков, 
М.В. Лушникова, Н.Н. Тарусина, для договорів у пра-
ві соціального забезпечення така рівність не завж-
ди властива. Аргументують тезу автори тим, що зміст 
правовідносин із надання певного виду соціального 
захисту населення встановлюється на рівні закону, а 
в добровільному соціальному забезпеченні – і догово-
ром, але, однаково, в законодавчих межах [1, с. 343]. 
На відміну від цього, для деяких договорів характерна 
рівність сторін, можливість самостійно визначати умо-
ви та порядок надання того чи іншого виду соціального 
захисту (наприклад, надання натуральної допомоги або 
соціальних послуг в порядку благодійності за рахунок 
такої організаційно-правової форми соціального захи-
сту населення, як недержавне соціальне забезпечен-
ня). Отже, договори у досліджуваній сфері різняться 
за ступенем «втручання» держави в процес їх укладан-
ня та реалізації, і диференціюються на: ті, які носять 
виключно приватний характер, і ті, яким властива 
публічно-приватна правова природа. 

Нормативно-правові договори у праві соціального 
забезпечення, перш за все необхідно поділити на між-

народні договори і колективні договори і угоди. За зміс-
том вони бувають: комплексні та спеціальні. 

У свою чергу, міжнародно-правові договори у сфері 
соціального забезпечення, за критерієм безпосередно-
сті регулювання соціально-забезпечувальних відносин 
поділяються на прямі, тобто такі, у яких напряму вста-
новлюються певні норми стосовно підтримки категорій 
населення, які цього потребують (майже всі міжнарод-
ні договори, що ратифіковані Україною), та непрямі, 
що регулюють соціально-забезпечувальні відносини 
абстрактно, у загальних рисах і не установлюють кон-
кретних правил поведінки (договори, що містять прин-
ципи міжнародного права, акти застосування міжнарод-
но-правих норм тощо).

Заслуговує на увагу поділ нормативно-правових 
договорів за дією в часі на: постійні і тимчасові. При-
кладом перших є міжнародні договори у сфері соціаль-
ного захисту. Темпорально обмежений характер мають 
акти соціального діалогу (наприклад, Галузева угода 
між Міністерством освіти і науки України та Централь-
ним комітетом Профспілки працівників освіти і науки 
України на 2016–2020 роки).

Особливе значення має класифікація саме індиві-
дуальних договорів у праві соціального забезпечення, 
адже їх число і різноманітність дуже значні.

Розвиваючи думку, що договори у досліджуваній 
сфері відрізняються від цивільно-правових і тим, що 
мають публічно-правове наповнення, договори у пра-
ві соціального забезпечення за порядком встановлен-
ня умов доцільно поділити на: 1) ті, які укладаються із 
врахуванням побажань двох сторін (наприклад, пенсій-
ні контракти у недержавному пенсійному страхуванні);  
2) договори «приєднання» – тобто ті, умови яких встанов-
люються лише однією стороною-надавачем виду соціаль-
ного захисту (приміром, договір про надання соціальних 
послуг, добровільна участь самозайнятих осіб, громадян, 
які проживають за кордоном, тощо у системі загально-
обов’язкового державного соціального страхування).

За способом фінансування виконання зобов’язань 
за договорами щодо соціального забезпечення може 
здійснюватися а рахунок державного бюджету (напри-
клад, надання безоплатної соціальної послуги); інших 
джерел фінансування, зокрема коштів окремих фізич-
них осіб (наприклад, плані соціальні послуги, виплати 
за рахунок соціального страхування тощо).

Ще одним критерієм для виокремлення видів інди-
відуально-правових договорів у праві соціального 
забезпечення може слугувати така характеристика, як 
оплатність. На нашу думку, вона потребує додаткового 
пояснення. Так, у літературі зустрічаються різні тер-
міни, які безпосередньо або опосередковано можуть 
стосуватись «ціни» договору: оплатний/безоплатний; 
безкоштовний/за плату тощо, але вони не є тотожними. 

У чинному законодавстві відсутнє визначення 
понять «оплатний договір» та «безоплатний договір». 
Напрацювання, висвітлені у спеціальній літературі, 
дають можливість розуміти, що оплатним вважаєть-
ся договір, за яким майнове надання однієї сторони 
зумовлює майнове (або нематеріальне) надання від 
іншої сторони або, іншими словами, – наявність зустріч-
ного задоволення, яке має майнову цінність (найбільш 
яскравий приклад – договір із недержавного пенсійного 
страхування, де здійснення відповідних внесків спри-
чинює виникнення у майбутньому права на отримання 
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передбаченого виду пенсії). Безоплатний – не перед-
бачає зустрічне майнове надання. У соціально-за-
безпечувальних правовідносинах, таким договором, 
наприклад, може регулюватись безкоштовна передача 
натуральної допомоги в порядку приватної ініціативи 
благодійника; договір гуманітарної допомоги. 

Договір про надання соціальної послуги може одно-
часно бути і відплатним, і безоплатним – в залежності 
від того, на якій основі дані послуги надаються, адже 
перелік платних послуг чітко перебачений у Постанові 
Кабінету Міністрів України «Про порядок надання плат-
них соціальних послуг та затвердження їх переліку» від 
14.01.2004 р. № 12. Такий поділ договорів, на думку 
В.О. Гончаренко, має велике практичне значення, адже 
вирішує питання щодо обсягу прав і обов’язків сторін, 
про визначення відповідальності за обмеження або 
порушення прав [6, с. 240]. 

Із зазначеного вище випливає ще одна класифіка-
ція договорів у праві соціального забезпечення: ті, які 
передбачають надання видів соціального захисту без-
коштовно та за окрему плату. У деякій мірі про це вже 
мова йшла. 

Також договори у сфері соціального забезпечення 
доцільно розділяти залежно від виду соціального захи-
сту, який становить предмет договору. Вважаємо не 
досить доцільним вдаватись у дискусію щодо питання 
виокремлення таких видів у теорії права соціального 
забезпечення через обмежений об’єм роботи, пропону-
ємо взяти за основу класифікацію, запропоновану свого 
часу Н.Б. Болотіною, яка на видається найбільш вдалою 
через максимальну розгорнутість та детальність. Так, 
вчена пропонує під видами соціального захисту насе-
лення розуміти: грошові виплати, пільги, натуральну 
допомогу, соціальне обслуговування, медичну допо-
могу, лікарські засоби, технічні засоби для реабілітації 
та пересування, інші вироби медичного призначення, 
житлово-комунальні субсидії [7, с. 107]. Проте, надан-
ня не всіх із перерахованих видів соціального захисту 
населення здійснюється на підставі договорів, це стосу-
ється лише соціальних послуг (у тому числі – натураль-
ної допомоги); медичної допомоги і грошових виплат 
(мова йде про недержавне соціальне страхування). 

Також, відштовхуючись від видів соціального захи-
сту населення, які можуть становити предмет догово-
ру у досліджуваній сфері, та власне змісту і правової 
природи даного поняття, договори можна розділити 
на ті, які стосуються матеріальних благ (натуральної 
допомоги, грошових виплат) і нематеріальних – соці-
альних послуг. 

Договори у сфері соціального забезпечення можна 
поділити за видами суспільних відносин, що регулю-
ються за їх допомогою: 1) договори щодо соціального 
обслуговування; 2) договори у сфері пенсійного забез-
печення; 3) договори у сфері охорони здоров’я.

Узагальнюючи класифікацію, запропоновану вище, 
договори слід диференціювати на страхові і нестрахові, 
відштовхуючись від того, які види соціального захисту 
населення передбачені системою соціального страху-
вання (у першу чергу йдеться саме про недержавне 

пенсійне забезпечення, пізніше – і загальнообов’язко-
ве державне медичне страхування), а які надаються за 
рахунок інших форм. 

Висновки. Отже критеріїв для класифікації догово-
рів у праві соціального забезпечення – дуже велика кіль-
кість. Це пояснюється, передусім, глибоко теоретичним 
характером даного питання, а отже – тісною залежністю 
між напрацьованими результатами дослідження та сту-
пенем узагальнення або деталізації матеріалу автора-
ми, впливом суб’єктивного уявлення про опрацьовану 
сукупність договорів в процесі виявлення їх спільних 
та відмінних рис з метою групування їх за видами. Біль-
ше того, така ситуація дозволяє виявляти все нові і нові 
відмінності між існуючими видами договорів, а отже – 
пропонувати нові критерії для класифікації.

Проте, найбільш фундаментальним критерієм, на 
нашу думку, є поділ усієї сукупності договорів у праві 
соціального забезпечення на нормативно-правові дого-
вори і індивідуальні. Така диференціація одночасно 
із теоретичним навантаженням відіграватиме важли-
ву роль на практиці – впливатиме на найменш спірне 
і найбільш чітке висвітлення договірного регулювання 
діючому законодавстві України: порядку та сфери їх 
застосування, процедури укладання та їх подальшої 
динаміки тощо. 

Ми переконані, що такий умовний поділ договорів 
у праві соціального забезпечення можна використати 
і в процесі майбутнього реформування соціально-за-
безпечувального законодавства України – його коди-
фікації. 
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СПЕЦИФІКА СУБ’ЄКТІВ ПРАВОВІДНОСИН  
У СФЕРІ СПОРТУ В УКРАЇНІ

Дубінська З. П.

У статті проаналізовано поняття та зміст правовідно-
син як категорії теорії права. Встановлено, що структура 
правовідносин включає у себе чотири основні елементи: 
зміст, юридичний факт, об’єкт та суб’єкт правовідносин. 
Здійснено короткий аналіз правовідносин у сфері спорту в 
України. Охарактеризовано поняття та виокремлено види 
суб’єктів правовідносин у сфері спорту в Україні. Особливу 
увагу приділено специфіці суб’єктів правовідносин у сфері 
спорту в Україні. Виявлено, що великий масив правових від-
носин у сфері спорту в Україні залишаються поза межами 
дії норм права.

Ключові слова: правовідносини, зміст правовідносин, 
юридичний факт, об’єкт правовідносин, суб’єкт правовід-
носин, суб’єкт правовідносин e сфері спорту, фізична особа, 
юридична особа.

В статье проанализировано понятие и содержание пра-
воотношений как категории теории права. Установлено, 
что структура правоотношений включает в себя четыре 
основных элемента: содержание, юридический факт, 
объект и субъект правоотношений. Осуществлен корот-
кий анализ правоотношений в сфере спорта в Украине. Оха-
рактеризовано понятие и выделены виды субъектов право-
отношений в сфере спорта в Украине. Особенное внимание 
уделено специфике субъектов правоотношений в сфере 
спорта в Украине. Выявлено, что большой массив правовых 
отношений в сфере спорта в Украине остаются вне преде-
лов действия норм права.

Ключевые слова: правоотношения, содержание право-
отношений, юридический факт, объект правоотношений, 
субъект правоотношений, субъект правоотношений в 
сфере спорта, физическое лицо, юридическое лицо.

Peculiarity of the subjects of legal relations in the field of 
sports in Ukraine are proposed to characterize in the article.

The concept of legal relations is analyzed, their elements 
are characterized, namely: objects of legal relations, subjects of 
legal relations, content of legal relations and legal fact.

Having examined the concept of legal relations and their 
structure, it is noted that legal relations in the field of sport are 
state-guaranteed, public relations regulated by normative legal 
acts, between two or more subjects on mutual rights and obliga-
tions, which are guaranteed and secured by the state.

The division of subjects of sports legal relations into physical 
and legal persons is carried out.

Individuals of sports legal relationships include professional 
athletes, athletes, amateurs, trainers, sports managers and 
agents, medical personnel, etc.

Legal entities include specialized institutions of physical cul-
ture and sports, all forms of ownership, athletic societies and 
organizations, centers of Olympic training, centers of physical 
culture and sports of the disabled, etc.

As a result of the research it is determined that the pecu-
liarity of the rights and obligations of the subjects of sports 
legal relations are complicated and not completely regulated 
by law. The existence of law enforcement conflicts leads to 
the fact that a significant block of legal relations in the field 

of sports in Ukraine remains outside the scope of the rule of 
law. Also, in general, the Institute of Sports limits the possi-
bility for women to participate equally in all sports, infor-
mally dividing them into men and women. It is also mentioned 
that the athletes from the Muslim world participate in sports, 
in particular, in order to avoid conflicts with the dogmatic 
tradition, oriental women are trying to choose sports that 
would allow them to engage in sports in traditional clothes 
that cover their body.

Key words: legal relationship, content of legal relations, 
legal fact, object of legal relations, subject of legal relations, 
subject of legal relations in the field of sports, physical person, 
legal person.

Постановка проблеми та її актуальність. Чинне укра-
їнське законодавство визначає фізичну культуру і спорт 
пріоритетним напрямком політики нашої держави. Фор-
мування здорового способу життя, виховання патріотич-
них почуттів, фізичного та духовного розвитку особисто-
сті тощо набирає особливої ваги у сучасному суспільстві.

Державою гарантується право кожному її громадя-
нину займатися фізичною культурою та спортом. Це 
право забезпечується шляхом надання допомоги, пільг 
та гарантій певним категоріям громадян, у тому числі 
інвалідам, для реалізації ними своїх прав у сфері фізич-
ної культури і спорту, гарантування надання в порядку, 
передбаченому законом, безкоштовних та пільгових 
фізкультурно-оздоровчих послуг дітям, у тому числі 
дітям-сиротам та дітям, що залишилися без піклування 
батьків, дітям з багатодітних малозабезпечених сімей, 
дітям шкільного віку, ветеранам, а також встановлення 
пільг при наданні таких послуг іншим категоріям гро-
мадян, створення умов для правового захисту інтересів 
громадян у сфері фізичної культури і спорту, розвинен-
ня фізкультуро-спортивної індустрії та інфраструктури, 
заохочення прагнення громадян зміцнювати своє здо-
ров’я, вести здоровий спосіб життя [2].

Зазначений вище перелік суб’єктів, котрі можуть 
реалізовувати своє право на заняття спортивною діяль-
ністю звичайно є не вичерпним. Зрештою, у сучасній 
правовій науці, чи нормативно-правових актах, нажаль 
не має чіткого та вичерпного переліку суб’єктів право-
вих відноси в сфері спорту.

Саме тому, спробуємо зібрати основні законодавчі 
норми та наукові тези сучасності щодо суб’єктів право-
відносин у сфері спорту, та структурувати їх.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Поняття 
та зміст суб’єктів правовідносин є предметом дослі-
дження у працях багатьох науковців-теоретиків сучас-
ності, таких як: М. Кравчука, О. Скакун, М. Кельмана, 
В. Копейчикова, Л. Луць, Л. Шестопалова та інших.

Що ж стосується специфіки суб’єктів правовідносин 
у сфері спорту в Україні, то ця тема досліджена значно 
менше. Попри це, окремі аспекти правовідносин у сфе-
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рі спорту розглянуті у працях: Л. Заїченко, М. Козіна, 
В. Мудрика, І. Куроченко та інших.

Метою статті є дослідження специфіки суб’єктів 
правовідносин у сфері спорту в Україні.

Виклад основного матеріалу. Правовідносини 
у сфері спорту в Україні на сьогоднішній день доволі 
швидко змінюються під впливом розвитку суспільства, 
а отже потребують додаткового вивчення. Тож вважає-
мо за необхідне, спершу звернутися до аналізу поняття 
та змісту правових відносин у даній площині.

Спортивні правовідносин в Україні характеризується 
рядом специфічних ознак та особливостей, в тому числі 
щодо діяльності їх суб’єктів. У науковців відсутня єдина 
думка щодо галузевої належності норм, включених до 
законодавства про фізичну культуру і спорт. Попри те, 
більшість науковців зійшлися до спільного знаменника, 
характеризуючи  спортивне право як комплексний пра-
вовий інститут, що увібрав у собі норми конституцій-
ного, адміністративного, трудового, цивільного, міжна-
родного та інших галузей права і надалі продовжує своє 
формування. 

Перш ніж перейти до аналізу специфіки суб’єктів 
правовідносин у сфері спорту вважаємо за доціль-
не дещо розглянути поняття та склад правовідносин 
в цілому.

М. Кравчук стверджує, що правовідносини – це 
суспільні відносини, врегульовані нормами права, що 
виникають між двома та більше суб’єктами, які мають 
правосуб’єктність (правоздатність, дієздатність) з при-
воду задоволення своїх матеріальних і духовних потреб 
та інтересів між якими існує правовий зв’язок у формі 
суб’єктивних прав, свобод та обов’язків, які підтриму-
ються, охороняються та не забороняються державною 
владою або всім суспільством, а також не суперечить 
принципам права, правової держави та громадянського 
суспільства [3, с. 175].

Л. Луць, правовідносинами називає передбачені 
нормами права зв’язки між суб’єктами права, що вини-
кають у процесі здійснення ними прав та обов’язків 
[4, с. 261].

Правовідносини – це специфічні вольові суспільні 
відносини,що виникають і здійснюються на основі норм 
права, учасники яких взаємопов’язані суб’єктивними 
правами та юридичними обов’язками [5, с. 111].

Отже, правовідносини – це вид певних суспільних 
відносин, що регулюються нормами права та виникають 
між двома та більше суб’єктами права, які пов’язані між 
собою суб’єктивними правами та юридичними обов’яз-
ками й забезпечуються та охороняються державою.

До складу правових відносин входять чотири еле-
менти, зокрема: об’єкти правових відносин, суб’єкти 
правових відносин, зміст правових відносин та юридич-
ний факт.

Коротко зупинимося на аналізі вказаних елементів 
правових відносин.

Що стосується змісту правовідносин, то основний 
зміст правовідносин становлять суб’єктивні пра-
ва і суб’єктивні обов’язки, де суб’єктивне право – це 
передбачена юридичною нормою міра можливої пове-
дінки учасника правовідносин, а суб’єктивний обов’я-
зок – це передбачена юридичною нормою права міра 
необхідної поведінки учасника правовідносин. На від-
міну від суб’єктивного права, від виконання суб’єктив-
ного обов’язку не можна відмовлятися – відмова від 

виконання або недобросовісне виконання є підставою 
для юридичної відповідальності [3, c. 177–178].

Зі свого боку, М. Кельман, розрізняє двоякий харак-
тер змісту правовідносин, а саме, юридичний і фактич-
ний зміст. Вчений не ототожнює їх, вважає, що юри-
дичний зміст є значно ширшим та містить невизначену 
кількість можливостей, тобто можливість відповідних 
дій уповноваженого, необхідність відповідних дій або 
необхідність утримання від зобов’язаних дій зобов’я-
заного суб’єкта, а фактичний зміст – це тільки один із 
варіантів реалізації суб’єктивного права, реальні дії, 
в яких реалізовуються права і обов’язки [6, c. 393].

Отже, можемо стверджувати, що зміст правових 
відносин – специфічний зв’язок між суб’єктами права, 
який реалізовується через суб’єктивні права та юри-
дичні обов’язки суб’єктів правових відносин, що перед-
бачені нормами права.

Наступним розглянемо юридичний факт – як один із 
елементів правових відносин.

Виникнення будь-яких правовідносин є наслідком 
певного юридичного факту.

Правовідносини є динамічним явищем, які пов’язані 
з реальними життєвими обставинами, тобто з юридич-
ним фактом. Юридичними фактами є конкретні життєві 
обставини, що передбачені нормами права, які зумов-
люють виникнення, зміну та припинення правових від-
носин. Так, за видами юридичних фактів поділяють на: 
юридичні події та юридичні дії, де юридичною подією 
є обставини чи явища, виникнення та дія яких не зале-
жить від волі людини, але з настанням яких правові 
норми пов’язують настання певних правових наслідків, 
тобто виникнення, зміну або припинення правовідносин 
(смерть, хвороба, землетрус, епідемія тощо), а юри-
дичною дією є обставини, настання яких залежить від 
волі особи (укладання угоди, скоєння правопорушення 
тощо) [6, c. 400-401].

Юридичні факти – це конкретні життєві обставини, 
з якими норми права пов’язують виникнення, зміну або 
припинення правових відносин.

Без юридичних фактів виникнення правовідносин 
неможливе. Отже, юридичні факти є необхідною умо-
вою виникнення, зміни або припинення правовідносин 
[7, с. 231].

Отже, юридичні факти – це конкретні життєві обста-
вини, які з волі або без свідомо-вольової діяльності 
особи реалізують норми права в життя.

Об’єктами правовідносин є матеріальні або духов-
ні цінності, особисті або соціальні блага, для здобут-
тя і використання яких встановлюються взаємні права 
і обов’язки суб’єктів. Об’єктами правовідносин може 
бути діяльність і поведінка суб’єктів, яка не забороне-
на правом, до матеріальних цінностей варто відности 
засоби виробництва, майно речі, гроші, цінні папери, 
а до духовних – твори мистецтва, культури, авторські 
права, культурні та моральні права, життя честь і гід-
ність особи [3, c. 176–177].

М. Кельман розглядає об’єкти правовідносин як 
матеріальні, духовні та інші соціальні блага, з приводу 
яких суб’єкти вступають у правовідносини і здійсню-
ють свої суб’єктивні права та юридичні обов’язки. До 
видів об’єктів правовідносин він відносить: матеріальні 
цінності, а саме: речі, предмети, цінності характерні 
в основному для цивільних, майнових правовідносин – 
купівля-продаж, дарування, позика, обмін, зберігання, 
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заповіт, нематеріальні особисті речі – життя, честь, 
здоров’я, гідність, свобода, безпека, право на ім’я, 
недоторканність особи, поведінка, дії або бездіяльність 
суб’єктів, різні послуги, їх результати [6, c. 399-400].

Зі свого боку, В. Копейчиков об’єктами правовід-
носин називає матеріальні, духовні та соціальні блага, 
що слугують задоволенню інтересів і потреб громадян 
та їх організацій, і з приводу яких суб’єкти вступають 
у правовідносини та здійснюють свої взаємні суб’єктив-
ні права та юридичні обов’язки [7, c. 230–331].

Підсумовуючи, зазначаємо, що об’єктом правовід-
носин, на нашу думку, є матеріальні і нематеріальні, 
особисті або соціальні блага, задля досягнення яких 
суб’єкти вступають у правовідносини, здійснюють свої 
суб’єктивні права і юридичні обов’язки. Розділяємо 
думку більшості науковців щодо поділу об’єктів пра-
вових відносин на матеріальні і нематеріальні блага. 
До матеріальних благ доцільно віднести: гроші, май-
но, речі, цінні папери, акції, природні ресурси тощо, а 
до нематеріальних благ – життя, честь та гідність, здо-
ров’я, свобода та ін.

У контексті наукової статті дещо детальніше розгля-
немо поняття, зміст та види суб’єктів правовідносин.

Суб’єкт правовідносин – це правоздатний, дієздатний 
і деліктоздатний суб’єкт суспільного життя. Суб’єктами, 
можуть бути фізичні та юридичні особи, в тому числі 
держава, суспільство, народ, які мають правосуб’єк-
тність. Вони поділяються на три категорії: фізичні осо-
би, юридичні особи та соціальні особи [3, c. 176–177].

Суб’єктами правовідносин є індивіди, організації 
або спільності, які на підставі юридичних норм можуть 
бути учасниками правовідносин та є носіями суб’єктив-
них прав та юридичних обов’язків. До видів суб’єктів 
правовідносин науковець включає: фізичні особи, поса-
дові особи, соціальні організації та соціальні спільноти 
[6, c. 395].

Також деякі вчені вважають, що суб’єкт правовідно-
син у всіх випадках є суб’єктом права, водночас, зво-
ротний зв’язок не настільки очевидний. Для суб’єкта 
права характерна наявність загальної, а для суб’єкта 
правовідносини – спеціальної дієздатності [8, c. 145].

Суб’єкти правовідносин – це учасники правових від-
носин, які мають взаємні суб’єктивні права та юридич-
ні обов’язки і відносить до них: індивідів, організації 
та об’єднання, соціальні спільноти [7, c. 227–229].

Враховуючи зміст наукових досліджень, присвяче-
них аналізу категорії суб’єкт правовідносин, можна дій-
ти до висновку, що суб’єктом правовідносин є фізична 
або юридична особа, яка наділена відповідним суб’єк-
тивними правами й юридичними обов’язками, передба-
ченими нормами права.

Проаналізувавши думки відомих правників щодо 
поняття та складу правових відносин загалом, пропо-
нуємо розглянути та охарактеризувати сучасні правові 
відносини у сфері спорту в нашій країні.

Правові відносини у сфері спорту є видом право-
вих відносин, що врегульовуються нормами права, які 
гарантуються та забезпечуються державою та виника-
ють між двома і більше суб’єктами спортивних право-
відносин для задоволення своїх спортивних інтересів, 
між якими встановлюється правовий зв’язок у формі 
суб’єктивних прав та юридичних обов’язків.

У процесі спортивної діяльності суб’єкти спорту 
вступають в різноманітні правовідносини.

Як ми уже згадували спортивні правовідносини 
характеризуються рядом специфічних ознак та особли-
востей, які притаманні лише даній сфері, з поміж таких 
особливих ознак слід виділити:

- спеціальний суб’єкт – до якого варто віднести 
учасників фізкультурно-спортивної діяльності;

- наявність спеціальних об’єктів правовідносин, до 
яких належить: фізична культура та фізичне виховання, 
професійний і любительський спорт, імідж спортивної 
організації, спортивну промисловість і фізкультурно-оз-
доровчі та спортивні споруди;

-  порядок і способи захисту прав та обов’язків 
учасників фізкультурно-спортивної діяльності;

- опосередкованість через спортивні правовідно-
сини державної політики в галузі фізичної культури 
і спорту, що передбачає пряму або непряму участь дер-
жави в даних правовідносинах;

- взаємозалежність зв’язку спортивних правовід-
носин з вимогами спортивної етики тощо [9]. 

Як бачимо із зазначеного переліку специфічних 
ознак правовідносин у сфері спорту, особлива увага 
приділяється специфіці саме суб’єктів спорту.

Суб’єктом спортивної діяльності є фізична або юри-
дична особа, їх регіональне, загальнодержавне об’єд-
нання, що професійно займаються спортом як основним 
видом реалізації власної правосуб’єктності, беруть 
участь чи організовують спортивні змагання, підготов-
ку спортсменів на професійній систематичній основі 
з метою вдосконалення спортивних досягнень, надання 
фізкультурно-оздоровчих послуг населенню [10].

Суб’єктами спорту, згідно ст.1 Закону України «Про 
фізичну культуру і спорт» є фізичні або юридичні особи, 
які здійснюють свою діяльність з метою розвитку фізичної 
культури і спорту, а саме: фізичні особи, які займаються 
фізичною культурою і спортом, у тому числі спортсмени; 
фахівці сфери фізичної культури і спорту; заклади фізич-
ної культури і спорту; відповідні органи влади [2].

Ґрунтовний поділ суб’єктів спортивних правовідносин 
пропонує І. Куроченко. Він зазначає, що суб’єкти спор-
тивних правовідносин є особи (колектив осіб), які беруть 
участь у фізкультурно-оздоровчій та спортивній діяльно-
сті, є носіями передбачених спортивним законодавством 
прав та обов’язків. У спортивних правовідносинах беруть 
участь як фізичні, так і юридичні особи, зокрема:

– заклади фізичної культури і спорту (дитячо-юнаць-
кі спортивні школи, спеціалізовані навчальні заклади 
спортивного профілю, школи вищої спортивної майстер-
ності, центри олімпійської підготовки, центри студент-
ського спорту закладів вищої освіти, фізкультурно-оз-
доровчі заклади, центри фізичного здоров’я населення, 
центри фізичної культури і спорту інвалідів) комерційно-
го та некомерційного спрямування;

– громадські організації фізкультурно-спортивної 
спрямованості, що є об’єднанням громадян, які ство-
рюються, як правило, на умовах задоволення потреб їх 
членів у сфері фізичної культури і спорту і є неприбут-
ковими організаціями;

– міжнародні організації у сфері фізичної культури 
і спорту;

– організатори фізкультурно-оздоровчих або спор-
тивних заходів;

– професійні спортсмени та спортсмени-аматори;
– уболівальники спортсменів та спортивних 

команд, волонтери;
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– споживачі фізкультурно-оздоровчих та спортив-
них послуг;

– Міністерство молоді і спорту, відповідні управлін-
ня та відділи з питань фізичної культури і спорту місце-
вих державних адміністрацій, та міськвикомкомів;

- заклади освіти і наукові організації в області фізич-
ної культури і спорту всіх типів і видів;

- спортивні клуби по видах спорту всіх форм влас-
ності;

- тренери та обслуговуючий персонал (медичні пра-
цівники, працівники допінг-служб, спортивні менедже-
ри та агенти);

- підприємства, що виготовляють спортивний про-
дукт;

- засоби масової інформації, які забезпечують 
висвітлення спортивних видовищ та рекламу спортив-
ної продукції [11, с. 30–31].

Суб’єкти спортивних правовідносин варто поділити 
на фізичні та юридичні особи, де до фізичних осіб слід 
віднести: професійних-спортсменів, спортсменів-а-
маторів, тренерів, спортивних менеджерів та агентів, 
медичний персонал тощо, і в свою чергу, до юридич-
ний осіб необхідно віднести: усі спеціалізовані закла-
ди фізичної культури та спорту, усіх форм власності, 
фізкультурно-спортивні товариства та організації, цен-
три олімпійської підготовки, центри фізичної культури 
та спорту інвалідів тощо.

Спершу розглянемо фізичну особу – як суб’єкт пра-
вовідносин у сфері спорту.

Однією з центральних постатей функціонування 
інституту спорту безумовно є – спортсмен в цілому, як 
суб’єкт спортивних правовідносин.

Фізичною особою у спортивній діяльності – є безпосе-
редньо спортсмен, який спеціалізується у певному виді 
чи видах спорту та бере участь у спортивних змаганнях.

Статтею 38 Закону України «Про фізичну культуру 
і спорт» регулюється спортивна діяльність у профе-
сійному спорті спортсменів-професіоналів, тренерів 
та інших фахівців. Вона полягає у підготовці та участі 
у спортивних змаганнях серед спортсменів-професіо-
налів і є основним джерелом їх доходів, провадиться 
відповідно до цього Закону, Кодексу законів про працю 
України та інших нормативно-правових актів, а також 
статутних та регламентних документів відповідних 
суб’єктів сфери фізичної культури і спорту та міжна-
родних спортивних організацій. Разом із тим, не зро-
зуміло яким чином співвідносяться норми трудового 
законодавства та цивільного, якщо у визначенні профе-
сійного спорту мова йде про те, що це є комерційний 
напрям спорту, тобто він по суті прирівняний до підпри-
ємницької діяльності, що очевидно, підтверджується 
і застосуванням категорії «прибуток» у його визначенні. 
Законодавство прямої вказівки на таке розмежування 
не містить [12].

Спортсмен набуває статусу спортсмена-професі-
онала з моменту укладення контракту з відповідними 
суб’єктами сфери фізичної культури і спорту про участь 
у змаганнях серед спортсменів-професіоналів.

Отже, спортсмен-професіонал – це фізична особа, 
для якого заняття спортом є основним видом діяль-
ності і який за підготовку до спортивних змагань 
та участь у них одержує, відповідно до контракту, 
заробітну плату та іншу грошову винагороду і заре-
єстрований національною асоціацією (федерацією) 

з відповідного виду спорту як спортсмен-професіо-
нал [11, с. 44-45].

Щодо врегулювання спортивних правовідносин 
трудовим законодавством то ними охоплюється лише 
спортсмени національних збірних команд, зокре-
ма стаття 37 Закону України «Про фізичну культуру 
і спорт» зазначає те, що центральний орган виконав-
чої влади реалізує державну політику у сфері фізичної 
культури та спорту, укладає трудовий договір (контр-
акт) із спортсменами та фахівцями штатної команди 
національних збірних команд України з олімпійських, 
неолімпійських та національних видів спорту, а з видів 
спорту інвалідів – Український центр з фізичної культу-
ри і спорту інвалідів [2].

У Кодексі законів про працю окремих норм, які б регу-
лювали діяльність спортсменів – немає. Варто виділити 
лише статтю 77 цього нормативно-правового акту, де 
вказується, що відпустка для підготовки та участі в зма-
ганнях надається працівникам, які беруть участь у все-
українських та міжнародних спортивних змаганнях [13].

Зважаючи на характер і підстави надання спортив-
них послуг, усі суб’єкти правових відносин у сфері 
спорту слід поділити на такі, для яких такий вид послуг 
є виключним (основним) видом діяльності, і такі, щодо 
яких надання відповідних послуг є додатковим (неос-
новним) видом господарської діяльності [14, с. 256].

Цілком очевидним є те, що лише Кодекс законів про 
працю України не може повною мірою врегульовувати 
діяльність спортсменів, так як спортивна діяльність має 
значну кількість особливостей.

Окрім власне спортсменів, суб’єктами – із числа 
фізичних осіб спортивної діяльності є тренери, спор-
тивні менеджери, науково-педагогічні кадри спортив-
них навчальних закладів, співробітники спортивних 
засобів масової інформації, медичні працівники, інший 
обслуговуючий персонал.

Попри різноманітні особливості щодо суб’єктів пра-
вових відносин у сфері спорту найбільш гостро спосте-
рігається тема гендерної та расової належності у цій 
сфері.

Стаття 24 Конституції України, безпосередньо при-
свячена подоланню дискримінації стосовно жінок 
в Україні та наголошує на рівності прав жінок і чолові-
ків, які забезпечується: наданням жінкам рівних з чоло-
віками можливостей [1].

Згідно із Законом України «Про забезпечення рівних 
прав та можливостей жінок і чоловіків» як жінки так 
і чоловіки мають рівні можливості для реалізації своїх 
прав, що дозволяє особам обох статей брати рівну участь 
у всіх сферах життя, у тому числі й у сфері спорту [15].

Звернемося до особливостей гендерної рівності 
суб’єктів правовідносин у сфері спорту, їх можли-
востей для реалізації рівних прав жінок та чоловіків 
спортсменів.

Навряд чи можливо прямо застосувати встановлені 
обмеження Кодексу законів про працю щодо застосу-
вання праці жінок на важких роботах. Кодексом заборо-
няється залучення жінок до підіймання і переміщення 
речей, маса яких перевищує встановлені для них гра-
ничні норми. Проте якщо жінка-спортсмен займаєть-
ся важкою атлетикою, то укладення з нею трудового 
договору без врахування таких особливостей вимага-
тиме від роботодавця забороняти їй піднімати штан-
гу, що є суттю її спортивної діяльності та, відповідно, 



1-2019
7373

Правове забезпечення 
адміністративної реформи

трудовою функцією. Відтак, чинне трудове законодав-
ство явно не може застосовуватися до спортсменів без 
обмеження їхніх прав [12].

Типовий для чоловіків процес соціалізації більшою 
мірою, аніж для жінок, передбачає заняття спортом, 
оскільки сприяє формуванню таких якостей особисто-
сті, які стереотипно сприймаються як «чоловічі» – сила, 
наполегливість, цілеспрямованість тощо. Хоча на сьогод-
ні жінки активно долучаються до спорту, проте і дотепер 
існують певні види, які характеризуються як більш чоло-
вічі або жіночі. Агресивний фізичний контакт – це части-
на чоловічого спорту, тоді як грація й елегантність – риси 
типової спортсменки-жінки. Є види спорту, які репрезен-
тують образи, що відносяться до стереотипів мускулин-
ності (мужності, жорсткості, сили, проявів агресивності 
у взаємодії із супротивником), до яких належать різні 
види єдиноборств, і фемінності, де необхідні м’якість, 
емоційність, артистизм (наприклад, бальні танці, фігур-
не катання). Ці дисципліни однаково успішно практику-
ють спортсмени як чоловічої, так і жіночої статі, почина-
ючи вже з молодшого шкільного віку [16, с. 141].

Сьогодні у світі є країни, у яких система права базу-
ється на догматичних поглядах ісламу («іслам» у пере-
кладі з арабського означає «покірність»).

На особливу увагу заслуговує реакція східного світу 
на гендерну рівність у сфері спорті.

Першою мусульманською спортсменкою олімпій-
ських ігор у 1984 році стала Наваль Ель Мутавакель 
з Марокко, спортсменка завоювала золоту медаль в бігу 
з перешкодами на 400 метрів. У 2000 році Бахрейн впер-
ше представив жінок-учасниць на Олімпіаді. У 2004 році 
афганістанка Робіна Джалалі (Мукімяр) пробігла стоме-
трівку в Хіджабі. Жінки з Оману і Об’єднаних Арабських 
Еміратів вперше з’явилися на олімпійських іграх лише 
2008 року. Перед олімпіадою у 2012 році в Лондоні Між-
народний олімпійський комітет зчинив тиск на ряд схід-
них країн та погрожував не допустити їх до ігор через 
недотримання гендерної рівності у спорті – в резуль-
таті жінки з Катару, Саудівської Аравії і Брунею впер-
ше взяли участь в змаганнях [17]. Та це практично не 
змінило ситуацію, щодо участі у змаганнях спортсменок 
з мусульманськими традиціями.

Отже, гендерна особливість у сучасному спорті 
дедалі більше нівелюється, проте, залишається най-
більш специфічною ознакою суб’єктів правовідносин 
у сфері спорту.

Проблеми щодо рівності у сфері спорту існують не 
лише у мусульманок. Загалом спорт переповнений ген-
дерними стереотипами та дискримінаціями. Як бачимо 
процес інтеграції жінок у спортивну сферу є повільним 
і важким.

Отже, вважаємо, що фізичними особами у сфері спор-
ту є професійні спортсмени, спортсмени-аматори, трене-
ри, спортивні менеджери та агенти, медичний персонал 
тощо, які в процесі реалізації спортивних правовідносинах 
наділені певними суб’єктивними правами та обов’язками.

Ще одним видом суб’єктів правових відносин у сфе-
рі спорту є юридичні особи.

Юридичною особою згідно статті 80 Цивільного 
кодексу України є організація, створена і зареєстрована 
у встановленому законом порядку.

У розділі II Закону України «Про фізичну культуру 
і спорт» передбачено перелік юридичних осіб, а саме, 
заклади фізичної культури та спорту, у тому числі: спор-

тивні клуби, дитячо-юнацькі спортивні школи, спеціалі-
зовані навчальні заклади спортивного профілю, школи 
вищої спортивної майстерності, центри олімпійської під-
готовки, центри студентського спорту вищих навчаль-
них закладів, фізкультурно-оздоровчі заклади, центри 
фізичного здоров’я населення, центри фізичної культу-
ри і спорту інвалідів, фізкультурно-спортивні товариств, 
спортивні федерації тощо. Водночас деяким категоріям 
суб’єктів правових відносин в сфері спорту закон надає 
право здійснювати суміжні види господарської діяльно-
сті, а саме: надання послуг населенню з профілактики 
окремих видів захворювань, професійної реабілітації, 
організації і проведення культурно-масових заходів із 
залучення професійних спортсменів, інструкторів, тре-
нерів. Однак відповідно до 55 та 88 статей Господар-
ського кодексу України і 84 та 116 статей Цивільного 
кодексу України як основний, так і додаткові види діяль-
ності суб’єктів правових відносин у сфері спорту повинні 
обов’язково визначатися у його статуті (положенні) [10].

Юридична особа наділяється цивільною правоздат-
ністю і дієздатністю, може бути позивачем та відпові-
дачем у суді [17].

Центральним органом виконавчої влади є у сфері 
спорту є Міністерство молоді та спорту України, яке 
відповідно до покладених на нього завдань координує, 
регулює, сприяє, розвиває галузі спорту, діяльність 
міністерства поширюється на всю територію країни.

На регіональному рівні державне регулювання спор-
том покладаються на місцеві адміністрації, які працю-
ють за територіальним принципом. До прикладу у Львів-
ській області регулювання спортивних правовідносин 
здійснює структурний підрозділ Львівської обласної 
державної адміністрації – Управління фізичної культу-
ри та спорту, а в місті Львові – Департамент у справах 
сім’ї, молоді та спорту Львівської міської ради.

У галузі спорту Цивільним кодексом України перед-
бачено створення юридичної особи й приватної форми 
власності. До такої організаційно-правової форми нале-
жать: клуби, приватні спортивні заклади та установи, 
організації що займаються спортивною діяльністю, гро-
мадські організації спортивного профілю тощо. 

Спортивні організації можуть бути як комерційними, 
так і некомерційними.

Опрацювавши ряд джерел в сфері проблемати-
ки що досліджується, до некомерційних спортивних 
організацій (установ) відносимо: спортивні установи 
та непідприємницькі фізкультурно-спортивні това-
риства, це дитячо-юнацькі спортивні школи, спеці-
алізовані навчальні заклади спортивного профілю, 
школи вищої спортивної майстерності, центри олімпій-
ської підготовки, центри студентського спорту вищих 
навчальних закладів, фізкультурно-оздоровчі установи, 
центри фізичного здоров’я населення, центри фізичної 
культури і спорту інвалідів. 

Специфічною ознакою спортивних організацій є те, 
що всі вони створюються і діють на підставі положень, 
а їх засновниками переважно є центральні органи вико-
навчої влади, місцеві державні адміністрації або органи 
місцевого самоврядування.

Фінансування ж спортивних установ здійснюється за 
рахунок власника (засновника), відповідного бюджету 
або інших джерел, не заборонених законодавством.

Також вважаємо за необхідне зазначити, що у формі 
непідприємницького фізкультурно-спортивного товари-
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ства в Україні діють фізкультурно-спортивні товариства, 
спортивні федерації, громадські організації спортивної 
спрямованості учнів та студентів, громадські організа-
ції спортивної спрямованості ветеранів фізичної куль-
тури і спорту, Національний олімпійський комітет, наці-
ональні спортивні федерації інвалідів, Національний 
комітет спорту інвалідів України, Спортивний комітет 
України тощо.

Усі вони створюються і діють відповідно до Закону 
України «Про громадські об’єднання» й створюються 
у формі громадського об’єднання, та діють на підставі 
своїх статутів. Відповідно до частини 1 статті 14 Закону 
України «Про громадські об’єднання» легалізація (офі-
ційне визнання) об’єднань громадян є обов’язковою 
і здійснюється шляхом їх реєстрації або повідомлення 
про заснування [18].

Згідно із статтею 84 Цивільного кодексу України 
в Україні комерційні спортивні організації можуть ство-
рюватися у формі підприємницького товариства – това-
риства з повною відповідальністю, товариства з обме-
женою відповідальністю, товариства з додатковою 
відповідальністю або акціонерного товариства [17].

Та найчастіше в нашій країні комерційні спортивні 
організації створюються у формі товариства з обмеже-
ною відповідальністю.

Специфічною ознакою таких спортивних організацій 
є отримання прибутку від своєї діяльності.

Отже, юридичними особами сфери спорту є закла-
ди фізичної культури і спорту різних форм власності, 
а також відповідні органи влади основною діяльністю 
та завданням яких є розвиток галузі спорту.

Висновки. Отже, в статті ми запропонували охарак-
теризувати специфіку суб’єктів правовідносин у сфері 
спорту в Україні.

Розглянувши поняття правових відносин та їх склад, 
зазначимо, що правовідносини у сфері спорту – це 
гарантовані державою, врегульовані нормативно-пра-
вовими актами суспільні відносини, між двома чи біль-
ше суб’єктами на взаємних правах та обов’язках, які 
гарантуються та забезпечуються державою.

Суб’єкти спортивних правовідносин поділяються на 
фізичні та юридичні особи.

До фізичних осіб спортивних правовідносин відно-
сяться професійні-спортсмени, спортсмени-аматори, 
тренери, спортивні менеджери та агенти, медичний 
персонал тощо.

До юридичних осіб відносять спеціалізовані закла-
ди фізичної культури та спорту, усіх форм власності, 
фізкультурно-спортивні товариства та організації, цен-
три олімпійської підготовки, центри фізичної культури 
та спорту інвалідів тощо.

Специфіка прав та обов’язків суб’єктів спортивних 
правовідносин складна та не до кінця законодавчо 
врегульована, наявність правозастосовних колізій при-
зводить, до того, що значний масив правових відносин 
у сфері спорту в Україні залишаються поза межами дії 
норм прав.

Також загалом інститут спорту обмежує можливість 
рівної участі жінок щодо реалізації себе у всіх видах 
спорту, неформально поділяючи їх на чоловічі та жіночі. 

Варто зазначити й про особливість участі спортс-
менок з мусульманського світу у спорті, зокрема, аби 
уникнути конфлікту з догматичною традицією, східні 
жінки намагаються обирати види спорту, які б давали 

можливість займатися спортом у традиційному одязі, 
що закриває їхнє тіло.
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У науковій статті досліджено адміністративно-право-
вий статус ювенального поліцейського відповідно до норм 
чинного законодавства, під яким розуміють регламенто-
вану нормативно-правовими актами України сукупність 
прав та обов’язків щодо запобігання вчиненню дітьми 
та щодо дітей кримінальних і адміністративних право-
порушень, виявлення причин і умов, які цьому сприяють, 
вжиття в межах своєї компетенції заходів для їх усунення, 
а також юридичну відповідальність у разі невиконання 
покладених обов’язків. Автор акцентує увагу на компетен-
ції ювенального поліцейського. У висновку запропоновано 
напрями вдосконалення адміністративно-правового ста-
тусу ювенального поліцейського.

Ключові слова: адміністративно-правовий статус, 
компетенція, повноваження, відповідальність, ювенальний 
поліцейський.

В научной статье исследован административно-пра-
вовой статус ювенального полицейского в соответствии с 
нормами действующего законодательства, под которым 
понимают регламентированную нормативно-правовыми 
актами Украины совокупность прав и обязанностей по пре-
дотвращению совершения детьми и в отношении детей 
уголовных и административных правонарушений, выявление 
причин и условий, которые этому способствуют, принятие в 
пределах своей компетенции мер по их устранению, а также 
юридическую ответственность в случае невыполнения воз-
ложенных обязанностей. Автор акцентирует внимание на 
компетенции ювенального полицейского. В заключении пред-
ложены направления совершенствования административ-
но-правового статуса ювенального полицейского.

Ключевые слова: административно-правовой статус, 
компетенция, полномочия, ответственность, ювеналь-
ный полицейский.

In the scientific article the administrative and legal status of 
a juvenile policeman is examined in accordance with the norms 
of the current legislation. We suggest under administrative and 
legal status of juvenile policeman to understand regulated the 
normatively-legal acts of Ukraine totality of rights and duties 
in relation to prevention of feasance children and in relation to 
the children of criminal and administrative offences, exposure of 
reasons and terms that it is assisted, use within the limits of the 
competence of events for their removal, and also legal responsi-
bility in case of non-fulfillment of the fixed duties.

The author focuses on the competence of juvenile policeman. 
The conclusion suggests directions for improving the administra-
tive and legal status of juvenile policeman:

– addition professional and qualifying requirements to juve-
nile policemen by a desirable presence together with legal yet 
pedagogical or psychological education (to the profession); 

– addition of plenary powers of juvenile policeman by an 
operative and criminal investigation function that in particular 
will assist realization of task in relation to setting of location 
of child in case of her obscure disappearance, and criminal and 
judicial that is actually executed during bringing in of juvenile 
policeman to participating in pre-trial investigation and during a 
judicial trial with participation of children;

– a reformatting of realization of project is the “School 
officer of police” by bringing in of patrol not policemen the pro-
fessionally-qualifying requirements of that do not answer the 
allotted plenary powers, but juvenile policeman, what directly 
authorized agents and specialized on application of preventive 
events in relation to children; 

– addition of plenary powers of juvenile policeman register-
ing of adult persons that accomplished administrative or crimi-
nal crimes in relation to a child.

Key words: administrative and legal status, competence, 
powers, responsibility, juvenile policeman.

Постановка проблеми та її актуальність. Ювеналь-
ні поліцейські – це ті посадові особи Національної поліції 
України, які безпосередньо займаються питаннями профі-
лактики вчинення кримінальних та адміністративних пра-
вопорушень дітьми та щодо дітей. Тобто фактично інші 
служби у разі потреби спілкування з дітьми звертаються 
до ювенального поліцейського, який має такий досвід 
і спеціалізується на цьому. Тому важливість визначення 
чіткої компетенції ювенальних поліцейських з метою від-
межування завдань ы функцій інших підрозділів Націо-
нальної поліції України продовжує бути актуальною в умо-
вах реформування органів ы підрозділів МВС України.

Тим більше набуває актуальності дослідження 
адміністративно-правового статусу ювенального полі-
цейського з огляду на змінну історичну структурну 
підпорядкованість підрозділів ювенальної превенції 
(кримінальної міліції у справах дітей, кримінальної 
міліції у справах неповнолітніх тощо) блоку криміналь-
ної міліції або превентивної діяльності (міліції громад-
ської безпеки). Дискусії щодо компетенції ювенального 
поліцейського тривають і дотепер.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Так, 
основою написання даної наукової роботи стали дороб-
ки вітчизняних вчених, які досліджували діяльність під-
розділів ювенальної превенції. Безпосередньо питання 
профілактики правопорушень серед неповнолітніх були 
предметом дослідження С.Г. Поволоцької та Я.М. Квіт-
ки; зміст адміністративної відповідальності неповноліт-
ніх, батьків або осіб, які їх замінюють, досліджували 
О.В. Горбач, Ю.І. Ковальчук, О.Л. Чернецький; адміні-
стративно-правові заходи протидії правопорушенням, 
вчиненим неповнолітніми, у сфері незаконного обігу 
наркотичних засобів, психотропних речовин і прекур-
сорів дослідив М.П. Легецький; адміністративно-право-
ве забезпечення прав і свобод неповнолітніх вивчала 
Т.Г. Корж-Ікаєва. Узагальнене дослідження адміністра-
тивно-правової діяльності органів і служб у справах дітей 
щодо профілактики правопорушень провела Н.В. Лесь-
ко, яка продовжує дослідження тематики і цього року 
виходить на захист дисертації «Адміністративно-правове 
забезпечення формування та реалізації державної полі-
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тики у сфері захисту  дітей від насильства та інших про-
типравних дій» на здобуття наукового ступеня доктора 
юридичних наук. Спробою комплексного дослідження 
адміністративно-правових засад правоохоронної діяль-
ності кримінальної міліції у справах дітей є дисертаційне 
дослідження О.В. Нікітенко. 

Однак, питання адміністративно-правового статус 
ювенального поліцейського в адміністративно-правовій 
науці досліджені фрагментарно, що в умовах сьогодення 
потребує більш детальної розробки та удосконалення.

Метою статті є дослідження змісту адміністра-
тивно-правового статусу ювенального поліцейського 
в умовах чинного законодавства.

Виклад основного матеріалу. Адміністративно-пра-
вовий статус поліцейського в Україні регламентований 
нормами Закону України «Про Національну поліцію» [1] 
і в цілому визначає компетенцію та відповідальність кож-
ного поліцейського. Безпосередньо адміністративно-пра-
вовий статус ювенального поліцейського деталізовано 
в Інструкції з організації роботи підрозділів ювенальної 
превенції Національної поліції України, яка затверджена 
наказом МВС України від 19.12.2017 № 1044 [2].

Традиційно зміст адміністративно-правового стату-
су визначається через його структурні елементи: пра-
ва, обов’язки, юридична відповідальність (Ю.П. Битяк, 
І.П. Голосніченко, В. М. Горшенев, В. В. Зуй та інші [3–6]).

Проведене нами дослідження прав та обов’язків 
(повноважень) ювенального поліцейського дозволяє 
зробити наступні висновки.

Особливий об’єкт діяльності ювенального поліцей-
ського – дитина, тобто особа до досягнення нею повно-
ліття (18 років) (ст. 6 Сімейного кодексу України [7]). 
Така обставина вимагає від ювенальних поліцейських 
додаткових знань, умінь та навичок спілкування з діть-
ми різних вікових категорій, які опинилися у складних 
життєвих обставинах. Крім того, з метою якісного вико-
нання покладених обов’язків ювенальні поліцейські 
потребують знань щодо способу життя, інтересів, кола 
та прийомів спілкування дітей, тощо. Тобто, обставин, 
які можуть впливати на поведінку дитини, яка опинилася 
або може опинитися у складних життєвих обставинах. 

Особливість діяльності ювенального поліцейського 
також становить знання та застосування вітчизняного зако-
нодавства, яке гарантує дотримання прав, свобод та інте-
ресів дитини відповідно до міжнародних стандартів. Таке 
законодавство дещо відрізняється від законодавства, засто-
совуваного до повнолітніх осіб. Наприклад, опитування 
дітей відбувається тільки за участю батьків (одного з них), 
іншого законного представника або педагога (ст. 33 Закону 
України «Про Національну поліцію»), а допит – у присутно-
сті законного представника, педагога або психолога, а за 
необхідності – лікаря (ст. 226 КПК). Також відповідно вимог 
ст. 43 Закону України «Про Національну поліцію» «Порядок 
застосування поліцейського примусу» заборонено засто-
сування фізичної сили, спеціальних засобів і вогнепаль-
ної зброї до малолітніх осіб, крім випадків учинення ними 
збройного чи групового нападу, учинення збройного опору 
поліцейському, що загрожує життю і здоров’ю інших осіб 
або поліцейських, якщо відбити такий напад або опір інши-
ми способами і засобами неможливо.

Усе це дає змогу зробити висновок про необхідність 
введення додаткових професійно-кваліфікаційних 
вимог до посади ювенального поліцейського, які дозво-
лять кваліфіковано реалізувати поставлені перед такою 

посадовою особою завдання. Серед таких вимог може 
бути наявність педагогічної або психологічної освіти 
ювенального поліцейського. 

Продовжуючи досліджувати повноваження юве-
нального поліцейського, ми з’ясували, що переважна 
більшість повноважень, якими наділений ювенальний 
поліцейський, є превентивними, тобто діяльність тако-
го поліцейського акцентована на попередження кримі-
нальних та адміністративних правопорушень, вчинених 
дітьми та щодо дітей. 

Водночас відомчий наказ визначає одним із основних 
повноважень ювенального поліцейського є участь 
у судовому розгляді за участю неповнолітнього обвину-
ваченого відповідно до статей 496, 500 Кримінального 
процесуального кодексу України [2]. Крім того, ювеналь-
ного інспектора фактично залучають до участі в досудо-
вому розслідуванні кримінальних справ за участю дітей – 
супроводження кримінальних справ за участю дитини. 
Такі повноваження реалізують кримінально-процесу-
альну функцію Національної поліції та виходять за межі 
задекларованої в законодавстві превентивної спрямова-
ності підрозділів ювенальної превенції. 

Доповнюючи сказане, треба зазначити, що основним 
завданням для ювенальних поліцейських, крім іншого, 
є участь в установленні місцезнаходження дитини в разі 
її безвісного зникнення чи отриманні даних для цього 
в межах кримінального провадження, відкритого за фак-
том її безвісного зникнення [2]. Установлення місцезнахо-
дження дитини, яка зникла безвісті, як правило, відбува-
ється шляхом реалізації оперативно-розшукових заходів, 
застосовувати які ювенальні поліцейські не мають права 
згідно чинного законодавства. Вбачаємо, що доповнення 
оперативно-розшуковою функцією повноважень ювеналь-
ного поліцейського сприятиме більш ефективному та опе-
ративному виконанню названого завдання.

І ще раз хотілося б акцентувати увагу на превентив-
ній складовій повноважень ювенального поліцейського, 
які уповноважені здійснювати як загальну, так і індиві-
дуальну профілактику. Водночас, в останні роки керів-
ництвом Національної поліції та МОН продовжує реалі-
зовуватися проект «Шкільний офіцер поліції», який має 
на меті сприяння діяльності навчальних закладів щодо 
профілактики правопорушень серед дітей та забезпе-
чення безпечного навчального середовища. Для зазна-
ченої діяльності біли відібрані працівники патрульної 
поліції, які пройшли тренінг та реалізують проект. 
Заняття відбуваються у формі гри для молодших класів 
та групової практичної роботи для середніх та старших 
класів. Окремим напрямком роботи шкільних офіцерів 
є налагодження взаємодії з батьками.

З вище сказаного виникає питання: чому до проекту 
«Шкільний офіцер поліції» залучать патрульних полі-
цейських, а не ювенальних поліцейських? Таке рішення 
зовсім не співпадає з основним призначення підрозді-
лів патрульної поліції та професійно-кваліфікаційними 
вимогами, які ставляться до інспекторів патрульної 
поліції. Під час виконання таких повноважень особли-
во важлива наявність освіти педагога або психолога 
у поліцейського, який проводить зазначені заняття 
з дітьми, що найчастіше зустрічається у фахових під-
розділах – підрозділах ювенальної превенції. Тому ми 
пропонуємо на посади шкільних офіцерів поліції при-
значати ювенальних поліцейських, що кореспондується 
із завданнями, які стоять перед підрозділом, а також 
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реалізацією принципу реформування МВС України – 
уникнення дублювання повноважень в органах та під-
розділах Національної поліції України.

Ще одним удосконаленням адміністративно-правово-
го статусу ювенального поліцейського вважаємо необхід-
ність проведення ними профілактичної роботи не тільки 
з дітьми, які вчинили кримінальне або адміністративне 
правопорушення, а й з дорослими особами, які вчини-
ли такі правопорушення щодо дитини. Так, відповідно 
до Інструкції з організації роботи підрозділів ювеналь-
ної превенції Національної поліції України ювенальні 
поліцейські ведуть профілактичні обліки дітей, які засу-
джені судом до покарання, не пов’язаного з позбавлен-
ням волі; звільнених за рішенням суду від кримінальної 
відповідальності із застосуванням примусових заходів 
виховного характеру без поміщення до школи або про-
фесійного училища соціальної реабілітації для дітей, які 
потребують особливих умов виховання; яким оголошено 
повідомлення про підозру в учиненні кримінального пра-
вопорушення; звільнених зі спеціальної виховної устано-
ви; які не досягли 18 років і вчинили домашнє насиль-
ство у будь-якій формі (дитина-кривдник); які впродовж 
року два і більше разів були притягнуті до адміністра-
тивної відповідальності; які впродовж року два і більше 
разів самовільно залишали сім’ю, навчально-виховний 
заклад чи спеціальну установу для дітей [2].

Звісно, превентивний облік повнолітніх осіб пре-
рогатива дільничних офіцерів поліції [8]. Проте, якщо 
об’єкт посягання таких осіб – дитина, ювенальний полі-
цейський має володіти інформацією з метою недопу-
щення в подальшому вчинення протиправних дій щодо 
дітей. На наш погляд, саме ведення обліку повнолітніх 
осіб, які вчинили домашнє насильство щодо дитини; які 
вчинили кримінальне правопорушення щодо дитини; які 
вчинили впродовж року два і більше адміністративних 
правопорушень щодо дитини, сприятиме ефективному 
та оперативному виконанню обов’язків ювенальними 
поліцейськими. Облік таких осіб не обов’язково має 
супроводжуватися веденням оперативно-профілактич-
них справ. Головна мета такого обліку – інформування 
ювенального інспектора про перебування таких осіб на 
території його обслуговування та проведення з підоблі-
ковими особами превентивних заходів.

Аналіз чинного законодавства дозволяє акцентувати 
на тому, що ювенальний поліцейський несе юридичну 
відповідальність за невиконання покладених службо-
вих обов’язків на загальних підставах згідно Закону 
України «Про Національну поліцію». Так, відповідно до 
ст. 19 зазначеного нормативно-правового акту «Види 
відповідальності поліцейських» у разі вчинення проти-
правних діянь поліцейські несуть кримінальну, адміні-
стративну, цивільно-правову та дисциплінарну відпові-
дальність відповідно до закону. Отже, можна сказати, 
що в даній частині адміністративно-правовий статус 
ювенального поліцейського відповідає адміністратив-
но-правовому статусу поліцейського взагалі.

Висновки. Підсумовуючи викладене, ми пропо-
нуємо під адміністративно-правовим статусом юве-
нального поліцейського розуміти регламентовану 
нормативно-правовими актами України сукупність 
прав та обов’язків щодо запобігання вчиненню дітьми 
та щодо дітей кримінальних і адміністративних право-
порушень, виявлення причин і умов, які цьому сприя-
ють, вжиття в межах своєї компетенції заходів для їх 

усунення, а також юридичну відповідальність у разі 
невиконання покладених обов’язків.

Ми вбачаємо такі напрямки подальшого удоскона-
лення адміністративно-правового статусу ювенального 
поліцейського, які потребують додаткового наукового 
дослідження та обґрунтування:

– доповнення професійно-кваліфікаційні вимоги до 
ювенальних поліцейських бажаною наявністю разом із юри-
дичною ще педагогічної або психологічної освіти (фаху);

– доповнення повноважень ювенального поліцей-
ського оперативно-розшуковою функцією, яка зокрема 
сприятиме реалізації завдання щодо установлення міс-
цезнаходження дитини в разі її безвісного зникнення, 
та кримінально-процесуальною, яка фактично вико-
нується під час залучення ювенальних інспекторів до 
участі в досудовому розслідуванні та під час судового 
розгляду за участю дітей;

– переформатування реалізації проекту «Шкільний 
офіцер поліції» шляхом залучення не патрульних полі-
цейських, професійно-кваліфікаційні вимоги яких не 
відповідають наділеним повноваженням, а ювенальних 
поліцейських, які безпосередньо уповноважені та спе-
ціалізуються на застосовуванні превентивних заходів 
відносно дітей;

– доповнення повноважень ювенального поліцей-
ського веденням обліку дорослих осіб, які вчинили 
адміністративні або кримінальні правопорушення щодо 
дитини.
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В статті розкрито сутність та досліджено природу 
виникнення адміністративно-правового спору, охарактери-
зовано суб’єктів спору та його предмет. Визначено складові 
структури адміністративно-правового спору. Встанов-
лено основні способи вирішення адміністративно-право-
вого спору, які доповнюють один одного: адміністративний 
та судовий. Також звертається увага на основні завдання 
адміністративної юстиції.

Ключові слова: адміністративно-правовий спір, 
публічно-правові відносини, публічно-правовий спір.

В статье раскрыта сущность и исследована природа 
возникновения административно-правового спора, охарак-
теризованы субъекты спора и его предмет. Определены 
элементы структуры административно-правового спора. 
Установлены основные способы решения административ-
но-правового спора, которые дополняют друг друга: адми-
нистративный и судебный. Также в статье обращается 
внимание на основные задачи административной юстиции.

Ключевые слова: административно-правовой спор, 
публично-правовые отношения, публично-правовой спор.

The aim of this article is issues of legal conflicts, in par-
ticular administrative-legal disputes, which are the synthesis of 
problems of conflictology with the provisions of legal science. 
It is established that the feature of a legal dispute is that it is 
associated with the execution or violation of certain rules of law.

On the basis of analysis of scientific works and norms of leg-
islation the essence of the dispute is revealed and the nature of 
the emergence of an administrative-legal dispute is investigated. 
The components of the structure of the administrative-legal dis-
pute, namely the subject, the subjects, as well as the process 
of confrontation of the parties in the dispute, are determined.

The main ways of resolving the administrative-legal dispute, 
which complement each other: administrative and judicial, are 
established.

The author notes that the right of a citizen to appeal for a 
court provided for by the Constitution of Ukraine and the cur-
rent legislation was an important factor in strengthening the 
guarantees of citizens’ rights in the sphere of functioning of 
the executive power. In the conditions of separation of powers, 
the role of the judiciary in protecting the rights and legitimate 
interests of citizens must be significantly expanded. This is due 
to the fact that the judicial procedure for reviewing admin-
istrative disputes has several advantages compared with the 
procedure for resolving the dispute by executive authorities. 
The experience of European countries also testifies the need 
to expand the range of administrative-legal disputes, which 
relates to court jurisdiction.

The article analyzes the rules of consideration administra-
tive-legal disputes.

Attention is drawn to the importance of the problem of 
delimitation of judicial jurisdictions in order to ensure the 
rights, freedoms and legitimate interests of citizens. The main 
task of administrative justice is determined.

Key words: administrative legal dispute, public-law rela-
tions, public legal dispute.

Постановка проблеми та її актуальність. Питан-
ня юридичних конфліктів, до яких можемо віднести 
адміністративно-правові спори, викликають особливий 
інтерес для науковців, оскільки являють собою синтез 
проблем конфліктології з положеннями юридичної нау-
ки. Взагалі термін «конфлікт» у перекладі з латиниці 
означає зіткнення протилежних інтересів, прагнень, 
спір, що може привести до ускладнень. Багато соці-
альних конфліктів лежать у площині правових відно-
син, їх виникнення пов’язане із юридичними фактами, 
а вирішення – із застосуванням правових інструментів 
та методів врегулювання конфліктів, включаючи судові 
процедури. Особливістю юридичного спору є те, що він 
пов’язаний з реалізацією або порушенням тих чи інших 
норм права.

За обставин, коли одна зі сторін адміністратив-
них правовідносин вважає, що її суб’єктивні права чи 
законні інтереси порушуються або обмежуються діями 
другої сторони, яка цього не визнає, виникає адміні-
стративно-правовий спір.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Про-
блематиці адміністративно-правового спору та взагалі 
дослідженню предмета адміністративного судочинства 
присвятили свої праці такі науковці, як В.Б. Авер’я-
нов, Ю.П. Битяк, І.Б. Коліушко, Т.О. Коломоєць, 
В.К. Колпаков, А.Т. Комзюк, Є.Б. Лупарєв, О.М. Пасе-
нюк, Н.Б. Писаренко, О.П. Рябченко, В.А. Сьоміна, 
Н.Ю. Хаманева та інші. Проте питання зазначеної про-
блематики потребують подальшого дослідження.

Метою статті є визначення сутності та природи 
виникнення адміністративно-правового спору.

Виклад основного матеріалу. Юридичний конфлікт 
у царині адміністративного права має свою специфі-
ку, обумовлену характером відносин у сфері функці-
онування виконавчої влади, адже ці відносини мають 
публічно-правовий характер. Якщо вони набувають 
форму спірних правовідносин, то виникає такий різно-
вид юридичного конфлікту як адміністративно-право-
вий спір [1, с. 29].

Суб’єкти зазначених правовідносин різноманітні, 
у наслідок чого конфлікти можуть виникати між сами-
ми органами виконавчої влади, між органом виконавчої 
влади та юридичною особою приватного права, гро-
мадянами, органами місцевого самоврядування і т.д. 
Перелік справ, на які поширюється юрисдикція адміні-
стративних судів визначено у ст. 19 Кодексу адміністра-
тивного судочинства України (далі – КАС України) [2].

Різноманіття й складність керуючої та керованої 
підсистем суспільства часто призводять до різного, 
часом діаметрально протилежного сприйняття людь-
ми (а саме через їх сприйняття реалізується та чи інша 
адміністративно-правова норма) цілей, завдань дер-
жавної управлінської діяльності, що може привести до 
виникнення адміністративно-правового спору [3, с. 3]. 
Юридична природа цього роду правових спорів ще не 
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є досить дослідженою. Разом з тим слід зазначити, що 
ці спори мають специфічний характер і ознаки.

Адміністративно-правові спори виникають у сфері 
державного управління в процесі здійснення органа-
ми виконавчої влади управлінських функцій. Для цієї 
категорії спорів характерне особливе становище їхніх 
суб’єктів – учасників спірних правовідносин. Обов’язко-
вим учасником адміністративно-правового спору є наді-
лений владними повноваженнями орган виконавчої 
влади, місцевого самоврядування, їхні структурні під-
розділи, посадові особи, наділені державно-владними 
повноваженнями. Адміністративно-правовий спір має 
особливий предмет, пов’язаний з широким діапазоном 
напрямків діяльності управлінського характеру. Харак-
терною ознакою спорів даної категорії є особливий 
порядок їх вирішення, а також специфічні засоби і спо-
соби захисту. Це обумовлює необхідність спеціально-
го адміністративно-правового регулювання процедури 
розгляду адміністративно-правових спорів. Дані спори 
вирішуються як в адміністративному, так і в судово-
му порядку, тобто за певною процесуальною формою. 
У першому випадку це врегульовано Законом України 
«Про звернення громадян» [4], а в другому – КАС Украї-
ни [2]. Таким чином, спірні адміністративні правовідно-
сини несуть у собі елементи як матеріально-правового, 
так і процесуального характеру, притаманні саме для 
цієї категорії спорів.

Особливий інтерес з позиції юридичного конфлікту 
становить взаємозв’язок «громадянин» – «орган вико-
навчої влади», коли ці відносини набувають форму 
адміністративно-правового спору. У сфері адміністра-
тивного права подібні ситуації виникають, приміром, 
у разі порушення органом виконавчої влади прав і сво-
бод громадян. Характер цього спору обумовлений не 
стільки через участь у ньому адміністративного органу 
(як обов’язкової сторони), скільки природою відносин 
між цим органом і зацікавленою особою. Адже адміні-
стративні органи можуть перебувати з громадянами або 
організаціями в правовідносинах різного змісту: адміні-
стративних, цивільних, господарських, трудових тощо. 
З цього випливає, що адміністративні дії призводять 
у ряді випадків не тільки до адміністративних, а й інших 
(наприклад, цивільно-правових) наслідків. У такому разі 
спір втрачає власне адміністративно-правовий характер.

В юридичній науці поширеною є точка зору, згідно 
з якою спір відносять до категорії адміністративних спо-
рів, якщо юридичне питання, що складає зміст спору, 
тобто правовідносини між сторонами, є питанням адмі-
ністративного права [5, с. 6]. У зв’язку із цим можемо 
погодитись із позицією Є.Б. Лупарєва, що розглядати 
матеріально-правові відносини між сторонами слід як 
однин з елементів змісту спору [3, с. 26].

Водночас аналіз приписів чинного законодавства 
дає змогу стверджувати, що суперечки з владарюючи-
ми суб’єктами можуть виникати не тільки з адміністра-
тивно-правових відносин, а і з тих, що регламентують-
ся іншими, приміром, комплексними чи спеціальними 
галузями права, які є похідними або щільно пов’язани-
ми з правом адміністративним. Так, до правових спорів 
може призвести діяльність суб’єкта владних повнова-
жень, унормована митним, фінансовим, податковим, 
земельним чи екологічним правом.

Отже, адміністративно-правовий спір у вузько-
му значенні можна сприймати як конфлікт, що виник 

з адміністративно-правових відносин, а в широкому – 
як пов’язаний із правовідносинами будь-якої галузевої 
належності, однак які зумовлені управлінською діяль-
ністю представників влади [6, c. 10–11].

Як правило, адміністративно-правові спори виника-
ють з ініціативи керованої сторони, що відчуває на собі 
вплив з боку керуючої (орган виконавчої влади, посадо-
ва особа) і вважає цей вплив, приміром, видання акта 
управління, неправомірним, таким, що порушує її пра-
ва та інтереси. Кожна зі сторін такого спору, вочевидь, 
зацікавлена у вирішенні проблеми на свою користь. Це 
і є те протиріччя, через яке і заради розв’язання якого 
суб’єкти вступають у протистояння і на підставі якого 
виникає адміністративно-правовий спір [5, с. 8].

Таким чином, у структурі адміністративно-правового 
спору можна виокремити не тільки суб’єктів і предмет 
конфлікту, а також процес протистояння сторін у спо-
рі, за допомогою якого реалізуються цілі та завдання 
спору. Цей процес може втілюватися у двох основних 
способах вирішення адміністративно-правових спорів, 
які знаходяться в тісному взаємозв’язку: адміністратив-
ному та судовому.

Значна частина адміністративно-правових спо-
рів вирішується в позасудовому порядку. Особа, що 
не погоджується з рішенням іншої сторони адміні-
стративно-правових відносин і звертається зі скар-
гою до відповідного вищого органу (посадової особи). 
У цьому випадку оцінка правомірності оскаржуваних дій 
(рішень) є прерогативою уповноваженого на те органу 
(посадової особи). Як було зазначено раніше, цей поря-
док вирішення адміністративно-правових спорів врегу-
льовано Законом України «Про звернення громадян».

Сьогодні важливу роль у вирішенні адміністратив-
но-правових спорів грають судові органи. Передбачене 
Конституцією України а також чинним законодавством 
право громадянина звертатися за захистом до суду ста-
ло вагомим фактором зміцнення гарантій прав грома-
дян у сфері функціонування виконавчої влади. В умовах 
поділу влади повинна значно зростати роль саме судо-
вої влади у захисті прав і законних інтересів громадян. 
Це пов’язано з тим, що судовий порядок розгляду адмі-
ністративно-правових спорів має ряд переваг у порів-
нянні з порядком вирішення спору органами виконавчої 
влади. Так, громадянин і державний орган (посадова 
особа) беруть участь у справі в якості сторін, що мають 
рівні процесуальні права і обов’язки, що забезпечує 
позицію громадянина як повноправної сторони спору.

З позиції правової доктрини, що панує в більшості 
європейських країн, забезпечення законності й поваги 
прав громадян вимагають розширення кола справ у спо-
рах між громадянином і адміністрацією, що відносяться 
до судової юрисдикції.

Варто зазначити, що вказані способи вирішення 
адміністративно-правових спорів не виключають один 
одного, а органи виконавчої влади та судові органи, 
перебуваючи в різноманітних відносинах між собою, 
доповнюють один одного. У цьому зв’язку адміністра-
тивний і судовий порядок вирішення спорів є елемен-
тами єдиної системи забезпечення законності охорони 
прав громадян у демократичній правовій державі.

Адміністративно-правові спори розглядаються за 
правилами адміністративного судочинства. Так, відпо-
відно до п. 1 ч. 1 ст. 4 КАС України адміністративна 
справа – це переданий на вирішення адміністративного 
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суду публічно-правовий спір. Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 4 КАС 
України публічно-правовий спір – це спір, в якому хоча 
б одна сторона здійснює публічно-владні управлінські 
функції, у тому числі на виконання делегованих повно-
важень, і спір виник у зв’язку із виконанням або неви-
конанням такою стороною зазначених функцій; або 
хоча б одна сторона надає адміністративні послуги на 
підставі законодавства, яке уповноважує або зобов’я-
зує надавати такі послуги виключно суб’єкта владних 
повноважень, і спір виник у зв’язку із наданням або 
ненаданням такою стороною зазначених послуг; або 
хоча б одна сторона є суб’єктом виборчого процесу або 
процесу референдуму і спір виник у зв’язку із порушен-
ням її прав у такому процесі з боку суб’єкта владних 
повноважень або іншої особи.

На підставі аналізу норм КАС України К. О. Тимошен-
ко висловила думку, про те, що предметом юрисдикції 
адміністративних судів України є всі публічно-правові 
спори, за винятком тих, які, відповідно до Конститу-
ції України та законів України, підлягають вирішенню 
в порядку іншого судового провадження. [7, с. 13].

У своїх дослідженнях науковці неодноразово наголо-
шували на важливості проблеми розмежування судових 
юрисдикцій для гарантування прав, свобод і законних 
інтересів громадян, та вказували на нечітке розмежу-
вання предмета конституційної юрисдикції та юрисдик-
ції інших судів, що стосується спорів у публічно-пра-
вових відносинах [8, с. 175]. Принагідно зауважимо, 
що поява проблеми розмежування судових юрисдикцій 
прогнозувалася ще у 2005–2006 роках, коли адміністра-
тивні і господарські суди в межах підвідомчості почали 
розглядати справи адміністративної юрисдикції. Підго-
товлені вищими судовими органами роз’яснення з цьо-
го питання, на жаль, не містили вичерпних рекомен-
дацій, особливо якщо виникав спір щодо господарської 
діяльності за участі органу виконавчої влади, органу 
місцевого самоврядування.

Можемо погодитись із думкою проф. О.П. Рябченко, 
що головна відмінність між конституційними й адміні-
стративними правовідносинами полягає в їхньому змі-
сті. Хоча обидва види правовідносин виникають у сфері 
діяльності органів державної влади, місцевого само-
врядування і пов’язані з організацією їхньої діяльності, 
проте конституційні правовідносини мають держав-
но-політичний зміст, а адміністративні – організацій-
но-регулятивний [8, с. 176].

Основне завдання адміністративної юстиції – утвер-
дження верховенства права над адміністративним сва-
віллям, захист прав і законних інтересів громадян від 
неправомірних дій і рішень органів виконавчої влади 
та, зрештою, забезпечення законності у сфері публіч-
ного управління. Відповідно, адміністративну юстицію 
можна розглядати як спеціальну гілку правосуддя, що 
забезпечує судовий контроль за публічною владою 
в ході вирішення спорів публічно-правового характеру 
за допомогою особливих процесуальних правил. Спе-

ціалізація судів насамперед пов’язана з необхідністю 
досконалого вивчення й правильного застосування 
суддями масиву законодавства, що використовується 
при розгляді певної категорії справ у сфері управлін-
ня. Внаслідок складності названої категорії справ їх 
розгляд і правильне вирішення вимагають високого 
професіоналізму суддівського корпусу, спеціального 
навчання суддів.

Висновки. Отже, спір вважається адміністратив-
ним, якщо юридичне питання, що становить його зміст 
(тобто матеріально-правове відношення, яке пов’язує 
сторони), є питанням адміністративного права. Пред-
метом судового розгляду у справах, що виникають із 
публічно-правових відносин, може бути широке коло 
відносин, які регулюються нормами різних галузей пра-
ва. Структуру адміністративно-правового спору склада-
ють не тільки суб’єкти і предмет конфлікту, а також 
процес протистояння сторін у спорі, за допомогою яко-
го сторони реалізують свої цілі.

Оскільки у світі немає ідеальної держави, в якої б 
не виникали певні конфліктні ситуації між громадянами 
та владними структурами, то вивчення проблем спірних 
правовідносин, причин, умов їх виникнення, а також 
способів вирішення спорів у сфері державного управ-
ління вбачається надзвичайно актуальним.
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РОЛЬ ПОЛІЦЕЙСЬКОГО ОМБУДСМЕНА  
У ЗАХИСТІ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ

Кравченко І. С.

Метою написання наукової статті є визначення ролі 
поліцейського омбудсмена у механізмі захисту прав і свобод 
людини. Зроблено висновок про те, що працівники управ-
ління забезпечення прав людини Національної поліції Укра-
їни фактично є контролюючими органами, що дублюють 
функції декількох підрозділів Національної поліції України 
та Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. 
Наголошено на необхідності вироблення чіткого розмежу-
вання повноважень державних органів із метою ефектив-
ного захисту прав і свобод людини в нашій державі.

Ключові слова: омбудсмен, управління захисту прав 
людини, Уповноважений Верховної Ради України з прав 
людини, внутрішня безпека, інспекція з особового складу, 
Національна поліція, реформа.

Целью написания научной статьи является определе-
ние роли полицейского омбудсмена в механизме защиты 
прав и свобод человека. Сделан вывод о том, что сотруд-
ники управления обеспечения прав человека Национальной 
полиции Украины фактически являются контролирующими 
органами, дублирующими функции нескольких подразделе-
ний Национальной полиции Украины и Уполномоченного Вер-
ховной Рады Украины по правам человека. Отмечена необ-
ходимость выработки четкого разграничения полномочий 
государственных органов в целях эффективной защиты 
прав и свобод человека в нашем государстве.

Ключевые слова: омбудсмен, управление защиты прав 
человека, Уполномоченный Верховной Рады Украины по пра-
вам человека, внутренняя безопасность, инспекция по лич-
ному составу, Национальная полиция, реформа.

The purpose of writing a scientific article is to determine the 
role of the police ombudsman in the mechanism of protection of 
human rights and freedoms. 

The supporters of the establishment of the police ombuds-
man institution emphasize that the National Police of Ukraine’s 
Human Rights Department will promote the democratization and 
humanization of the standards of police work while carrying out 
its tasks, and will provide effective control over the lawfulness 
of staying in places of non-freedom. It is the subordination of 
the Human Rights Directorate to the National Police of Ukraine 
directly to the Head of the National Police of Ukraine as a guar-
antee of an independent, impartial attitude of ombudsmen to 
the accomplishment of the tasks.

It is concluded that the employees of the Office for the Pro-
tection of Human Rights of the National Police of Ukraine are in 
fact controlling bodies that duplicate the functions of several 
departments of the National Police of Ukraine and the author-
ized representative of the Verkhovna Rada of Ukraine on Human 
Rights. The expediency of functioning of this institute remains 
questionable in the conditions of reformation of the National 
Police according to the principles of economic use of forces and 
means. Areas of work of these divisions are limited to educa-
tional activities, establishing a dialogue with the public, analyt-
ical activities. The control, which is part of the powers of the 
National Police’s human rights management departments, is lim-
ited to inspections of territorial units, but there are no official 
statistics on this issue. Taking into account the above, it can also 
be argued about the ineffectiveness of the activity of this struc-

tural unit, which should identify the violations of human rights 
and take measures for those who committed these actions. 

The necessity of creating a clear separation of powers of 
state bodies for the effective protection of human rights and 
freedoms in our state is stressed.

Key words: Ombudsman, Human rights protection office, 
Ukrainian Parliament Commissioner for human rights, internal 
security, personnel inspection, National Police, reform.

Постановка проблеми та її актуальність. Дотриман-
ня прав людини в діяльності державний органів Україні 
завжди залишається актуальним. Про це свідчать ста-
тистичні дані. Так, у 2017 році Європейський суд із прав 
людини (ЄСПЛ) ухвалив 87 рішень щодо справ, пов’яза-
них з Україною. У 82 з них було виявлене щонайменше 
одне порушення Конвенції про захист прав людини. Май-
же кожен десятий випадок, у якому було виявлене пору-
шення, стосувався України. З України протягом 2017 року 
надійшло 4387 нових скарг до ЄСПЛ. Ця цифра утричі 
менша, ніж у 2014 році. Для порівняння, у 2016 році було 
8644 скарги, тобто майже вдвічі більше, ніж у 2017 році. 
Станом на кінець 2017 року на розгляді в ЄСПЛ перебу-
вало близько 7100 актуальних позовів, що стосуються 
України. Отже, вона опинилася на четвертому місці за 
кількість справ, що перебувають на розгляді суду [1]. 

Аналіз прийнятих рішень ЄСПЛ дає змогу зроби-
ти висновок про недосконалість вітчизняних норм, їх 
невідповідності європейським стандартам. При цьому, 
як наголошує В. Князєв, система юридичних гарантій 
прав і свобод громадянина потребує не тільки нор-
мативно-правових, але й інституційно-організаційних 
засобів їх забезпечення та захисту [2, с. 29].

Отже, можемо говорити про необхідність комплек-
сного підходу до вирішення питання дотримання прав 
людини в діяльності державних органів України в ціло-
му та Національної поліції зокрема.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослі-
дження окремих питань щодо місця і ролі поліції 
у механізмі забезпечення прав людини і громадянина 
в Україні здійснено в роботах таких учених: С. Бакілі-
ної, С. Батуріна, В. Бачиніна, Н. Бутусова, Ю. Ветютне-
ва, Д. Вовка, О. Воловик, Є. Єграфової, Л. Заморської, 
М. Кельмана, А. Козловського, М. Козюбри, С. Мак-
симова, І. Оборотова, Н. Пархоменко, О. Пащуліна, 
О. Петришина, П. Рабіновича, С. Рабіновича, О. Скакун, 
В. Скоробагатової, С. Сливки, А. Соколової, З. Соломко, 
В. Тація, Ю. Тихомирова, В. Трофименка, В. Трофимо-
ва та багато інших.

Метою статті є визначення ролі поліцейського омбуд-
смена у механізмі захисту прав та свобод людини.

Виклад основного матеріалу. Захист прав та сво-
бод людини є основним завданням Національної полі-
ції України, яке закріплено на законодавчому рівні 
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[3]. Водночас механізми захисту таких прав та свобод 
є різноманітними за своєю суттю та змістом. Новелою 
сучасних структурних змін Національної поліції Укра-
їни є створення у 2015 році інституту поліцейського 
омбудсмена – управління забезпечення прав людини, 
що являється спробою підвищення рівня забезпечення 
прав людини в Національній поліції.

Хто такий поліцейський омбудсмен? Фактично це 
посадова особа Національної поліції (поліцейський), 
яка здійснює свою діяльність в центральних та терито-
ріальних органах поліції з метою забезпечення охорони 
прав і свобод людей під час виконання покладених на 
поліцію завдань. 

Чи не є це дублюванням функцій інспекцій з осо-
бового складу Національної поліції, підрозділів вну-
трішньої безпеки Національної поліції, управлінь орга-
нізаційно-аналітичного забезпечення та оперативного 
реагування Національної поліції України, та інших кон-
тролюючих органів? Адже саме усунення дублювання 
повноважень підрозділів Національної поліції було про-
голошено в реформі МВС України 2014 року як основний 
захід та напрям удосконалення.

Прихильники створення інституту поліцейського 
омбудсмена наголошують, що управління забезпечен-
ня прав людини Національної поліції України сприятиме 
демократизації та гуманізації стандартів роботи поліції 
під час виконання покладених на неї завдань, а також 
забезпечить дієвий контроль за дотриманням закон-
ності під час перебування осіб у місцях несвободи. 
Саме підпорядковування управління забезпечення прав 
людини Національної поліції України безпосередньо 
Голові Національної поліції України вважають гарантією 
незалежного, неупередженого ставлення омбудсменів 
до виконання поставлених завдань.

До основних завдань управління забезпечення прав 
людини Національної поліції України належить забезпе-
чення контролю за дотриманням прав і свобод людини 
працівниками поліції при забезпеченні заходів з підтри-
мання публічної безпеки та порядку, під час виявлення 
та розкриття злочинів, запобігання адміністративним 
і кримінальним правопорушенням та протидії злочинно-
сті, досудового розслідування кримінальних правопору-
шень, виконання інших завдань, покладених на поліцію, 
а також здійснення контролю за роботою органів і під-
розділів поліції з питань охорони осіб, затриманих за 
підозрою в учиненні кримінальних правопорушень, осіб, 
стосовно яких застосовано запобіжний захід у вигляді 
тримання під вартою, та засуджених осіб, їх доставляння 
під час досудового слідства, проведення з ними слідчих 
дій, розгляду справ у судах, забезпечення виконання 
постанов суду про адміністративний арешт [4]. 

Основні функції передбачають таке: 
– вивчення та аналіз проблемних питань у діяль-

ності органів і підрозділів поліції стосовно дотримання 
прав і свобод людини; 

– подання керівництву поліції пропозицій щодо 
вдосконалення нормативно-правової бази відповідно до 
вимог міжнародних та національних договорів у галузі 
прав і свобод людини, а також рішень Європейського 
суду з прав людини; 

– організацію та проведення навчально-освітніх 
заходів з питань забезпечення прав і свобод людини, а 
також науково-методичного супроводження діяльності 
поліції щодо забезпечення прав і свобод людини;

– проведення перевірок дотримання прав і свобод 
людини в діяльності підрозділів ГУНП; 

– інспектування ізоляторів тимчасового тримання, 
надання керівництву поліції пропозицій щодо заходів 
реагування у разі виявлення порушень законодавства; 

– участь у незалежних службових розслідуваннях 
порушень прав і свобод людини;

– розгляд звернень громадян, що належать до 
компетенції УЗПЛ, з питань, пов’язаних з порушенням 
прав і свобод людини в діяльності органів і підрозділів 
поліції [4].

Як бачимо, все ж таки дублювання завдань та функ-
цій відбувається, адже зазначені вище підрозділи Наці-
ональної поліції фактично виконують їх. Так, напри-
клад, основним завданням інспекції з особового складу 
є забезпечення повного, всебічного дослідження обста-
вин надзвичайних подій за участю особового складу 
поліції, зокрема, застосування табельної вогнепальної 
зброї, загибелі та поранення поліцейських, дорож-
ньо-транспортних пригод за їх участю, проведення 
службових розслідувань за актами злочинів, що вчинені 
поліцейськими.

Департамент внутрішньої безпеки Національної полі-
ції України є міжрегіональним територіальним органом 
у складі кримінальної поліції та згідно із законодавством 
України здійснює оперативно-розшукову діяльність. До 
основних завдань Департаменту належить формування 
та забезпечення реалізації заходів з питань внутріш-
ньої безпеки в Національній поліції України, а також 
виявлення, попередження та припинення кримінальних 
правопорушень та корупційних діянь, що готуються або 
вчинені правниками органів та підрозділів Національ-
ної поліції України; захист посадових осіб Національної 
поліції України від перешкоджання їм у виконанні служ-
бових обов’язків [5].

Здійснення контролю за виконанням підрозділа-
ми головних управлінь Конституції України та інших 
законів України, указів Президента України та поста-
нов Верховної Ради України, прийнятих відповідно до 
Конституції та законів України, актів Кабінету Міністрів 
України, нормативно-правових актів МВС України, інших 
актів законодавства України; а також здійснення в під-
розділах головних управлінь систематичного аналізу 
та перевірок стану обліково-реєстраційної дисципліни 
є основними завданнями управлінь організаційно-аналі-
тичного забезпечення та оперативного реагування [6].

За рамками діяльності Національної поліції Украї-
ни функціонує уповноважений Верховної Ради України 
з прав людини, який здійснює парламентський кон-
троль за додержанням прав і свобод людини та грома-
дянина в Україні [7].

Аналіз чинного законодавства та практики його 
застосування дозволяє зробити наступні висновки. Пра-
цівники управління забезпечення прав людини Наці-
ональної поліції України є так би мовити відомчими 
омбудсменами, які фактично є контролюючими орга-
нами, що дублюють функції декількох підрозділів Наці-
ональної поліції України та уповноваженого Верховної 
Ради України з прав людини. Доцільність функціонуван-
ня даного інституту залишається під питанням в умовах 
реформування Національної поліції за принципами еко-
номічного використання сил та засобів.

Водночас слід зауважити, що напрямки роботи 
даних підрозділів обмежуються освітньою діяльністю, 
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налагодженням діалогу з громадськістю, аналітичною 
діяльності. Контроль, який входить до повноважень 
управлінь забезпечення прав людини Національної 
поліції, обмежується перевірками територіальних під-
розділів, проте офіційна статистика з даного питання 
відсутня. Враховуючи викладене, також можна ствер-
джувати про недостатню ефективність діяльності дано-
го структурного підрозділу, який має виявляти факти 
порушення прав людини та вживати заходи до осіб, які 
вчинили дані дії.

На нашу думку, створення управлінь забезпечення 
прав людини Національної поліції є позитивною спро-
бою удосконалення інституційно-організаційних засобів 
забезпечення та захисту прав людини, проте потребує 
удосконалення застосовуваних прийомів та засобів їх 
діяльності. Акцент має робитися саме на викорененні 
в діяльності всіх органів та підрозділів Національної 
поліції порушень прав людини шляхом притягнення 
винних осіб до відповідальності. Звісно інші напрямки 
роботи даних управлінь мають місце бути, проте, як 
показує практика, методи переконання не завжди є діє-
вими в нашій державі. Примусові заходи, застосовані 
до порушників-поліцейських, є фактором попереджен-
ня вчинення іншими подібних дій.

Наостанок наголосимо на необхідності взаємодії 
вказаних управлінь з Уповноваженим Верховної Ради 
України з прав людини, Департаментом внутрішньої 
безпеки Національної поліції України, інспекціями 
з особового складу Національної поліції України, які 
мають подібні повноваження, а отже їх взаємодія мати-
ме оперативний та ефективний результат.

Висновки. Аналіз чинного законодавства України 
та практики його застосування дає змогу констатувати 
дублювання функцій Уповноваженого Верховної Ради 
України з прав людини, Департаменту внутрішньої без-
пеки Національної поліції України, інспекцій з особово-
го складу Національної поліції України новоствореним 

структурним підрозділом Національної поліції Укра-
їни – управління забезпечення прав людини. Надалі 
вбачаємо необхідність вироблення чіткого розмежуван-
ня повноважень названих державних органів із метою 
ефективного захисту прав та свобод людини в нашій 
державі.
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ДЕЯКІ ПИТАННЯ ЩОДО ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 
РОЗВИТКУ НЕДЕРЖАВНОГО ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ

Кузніченко О. В., Дзіковська Н. Р.

У статті проведено аналіз сучасного стану системи 
недержавного пенсійного забезпечення. Проаналізовано 
динаміку основних показників діяльності недержавних 
пенсійних фондів за останні роки. Розглянуто структуру 
активів недержавних пенсійних фондів та напрями їх інвес-
тування. Розглянуто динаміку кількості укладених пенсій-
них контрактів та кількості вкладників за останні роки. 
Обґрунтовано значущість функціонування недержавних 
пенсійних фондів для економіки та переваги для викори-
стання недержавних пенсійних фондів в якості інстру-
мента для створення особистих накопичень. Проаналізо-
ване чинне пенсійне законодавство, а саме Закон України 
«Про недержавне пенсійне забезпечення» від 09.07.2003 р. і 
Закон України «Про пенсійне забезпечення» від 05.11.1991 р.

Ключові слова: пенсійна система, пенсійне забезпе-
чення, недержавний пенсійний фонд, пенсійні активи, вне-
ски.

В статье проведен анализ современного состояния 
системы негосударственного пенсионного обеспечения. 
Проанализирована динамика основных показателей дея-
тельности негосударственных пенсионных фондов за 
последние годы. Рассмотрена структура активов негосу-
дарственных пенсионных фондов и направления их инве-
стирования. Рассмотрена динамика количества заключен-
ных пенсионных контрактов и количества вкладчиков за 
последние годы. Обоснована значимость функционирования 
негосударственных пенсионных фондов для экономики и 
преимущества для использования негосударственных пен-
сионных фондов в качестве инструмента для создания лич-
ных накоплений.

Ключевые слова: пенсионная система, пенсионное обе-
спечение, негосударственный пенсионный фонд, пенсион-
ные активы, взносы.

The article analyzes the current state of the system of non-
state pension provision. The dynamics of the main indicators of 
activity of non-state pension funds in recent years has been ana-
lyzed. The structure of non-state pension funds assets and their 
investment directions is considered. The dynamics of the number 
of concluded pension contracts and the number of depositors in 
recent years has been considered. The significance of the func-
tioning of non-state pension funds for the economy and advan-
tages for the use of non-state pension funds as a tool for creating 
personal savings is substantiated.

For today, the state of the modern pension system of Ukraine 
is characterized that the pension system of country functions 
stably, pensions are paid in good time. The mechanism of peri-
odic increase of labour pensions, based on the increase of middle 
salary of workers, allows to provide the increase of pensions, 
comparable with rates increase of acuestss busy in an economy.

One of problems, that needs a rapid and quality decision 
there is a considerable contribution of money to the organs that 
engage in the pension system. And one of methods of decision of 
this problem there is realization of pension reform. In the west, 
under pension reform, understand a transition from солідарної 
pension reform to the story. The accumulation of pension con-

sists in that everybody puts aside on the old age, on an own pen-
sion charge. Then, when this man will become old, she will get 
pension payments from the account. In Ukraine story pensions 
exist in compliance with the legislation Ukraine only as non-state 
pension fund.

Thus, system of the non-state pension system and her devel-
opment of financial mediation, is on the stage of reformation 
and needs a considerable improvement, for the achievement of 
corresponding results. An increase of efficiency of the non-state 
pension system is one of basic tasks of present time and impor-
tant steps of reformation of the system of the pension system 
in Ukraine.

Key words: pension system, pension, non-state pension 
fund, retirement assets, contributions.

Постановка проблеми. Сьогодні стан сучасного 
пенсійного забезпечення України характеризується 
тим, що пенсійна система країни функціонує стабільно, 
пенсії виплачуються своєчасно. Механізм періодичного 
збільшення трудових пенсій, заснований на зростан-
ні середньої заробітної плати працівників, дозволяє 
забезпечувати підвищення пенсій порівняно з темпами 
зростання доходів зайнятих в економіці.

Аналізуючи чинне пенсійне законодавство, а саме 
Закон України «Про недержавне пенсійне забезпечен-
ня» від 09.07.2003 р. і Закон України «Про пенсійне 
забезпечення» від 05.11.1991 р., ми спостерігаємо, 
що в пенсійних системах держави спостерігається ряд 
проблем. Найбільш актуальною, за даними Саміт ООН, 
для прийняття Порядку денного в галузі розвитку на 
період після 2015 року є проблема старіння населення, 
яка характеризується збільшенням процентної частки 
літніх людей (тобто осіб у віці 60 років і старше) при 
скороченні процентної частки дітей і населення пра-
цездатного віку. Прогноз на довгострокову перспективу 
показує значне скорочення числа працюючих громадян 
в Україні, а це є критичною проблемою для солідарної 
пенсійної системи. На одного працюючого незабаром 
буде припадати два пенсіонери, що призведе до сер-
йозного дефіциту державної пенсійної системи [1, с. 1].

Мета – провести аналіз сучасного стану системи 
недержавного пенсійного забезпечення.

Виклад основного матеріалу. Так, за статистич-
ними даними 2017 року, в Україні на 2-х пенсіонерів 
(13,8 млн. осіб) припадало лише 3 працюючих (21 млн. 
осіб). Станом на початок 2018 року 12 офіційно працев-
лаштованих українців забезпечували пенсії 11 пенсіо-
нерів (за даними Пенсійного фонду України). У той же 
час слід зазначити, що за прогнозом уряду України до 
2050 року кількість пенсіонерів збільшиться у 2 рази. 

Отже, однією із проблем, яка потребує швидко-
го і якісного рішення, є значне відрахування коштів 
до органів, що займаються пенсійним забезпеченням. 
І одним із способів вирішення цієї проблеми є прове-
дення пенсійної реформи. На Заході під пенсійною 
реформою розуміють перехід від солідарної пенсій-
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ної реформи до накопичувальної. Накопичення пенсії 
полягає в тому, що кожна людина відкладає на свою 
старість сама, на власний пенсійний рахунок. Потім, 
коли ця людина постаріє, вона отримуватиме зі свого 
ж рахунку пенсійні виплати. В Україні накопичувальні 
пенсії існують згідно із законодавством України лише 
у вигляді недержавних пенсійних фондів (далі – НПФ).

Наприклад, у США, в Європі немає, напевно, жодної 
людини, яка б не була членом НПФ. Адже НПФ – це необ-
хідний елемент пенсійного забезпечення. НПФ мають 
ряд переваг перед іншими довгостроковими інструмен-
тами. По-перше, це фактично єдиний інструмент, який 
дає доступ виключно після досягнення пенсійного віку. 
Усі інші інструменти – депозити, страхування, життя, 
пайові фонди – дозволяють достроково розірвати дого-
вір і повернути всі кошти або їх частину (якщо договір 
передбачає штрафні санкції за дострокове розірвання). 
Пенсійний рахунок можна розірвати, заморозити (якщо 
більше відкладати не виходить) або перевести в інший 
НПФ (якщо результати роботи керуючої компанії не 
задовольняють) [2, с. 1].

 На відміну від накопичувального страхування пен-
сій, де між клієнтами розподіляється 85% отриманого 
інвестдоходу, НПФ ділить весь прибуток, який кожен 
накопичував окремо. Але важливо відзначити, що, 
на відміну від інших фінансових інструментів (того ж 
страхування пенсій або депозитних рахунків), НПФ не 
гарантує якого б то не було доходу. І якщо фонд спра-
цював в мінус, збитки теж ляжуть на плечі вкладників. 

 Якщо член фонду після досягнення пенсійного віку 
вирішить не забирати всю суму відразу, а захоче отри-
мувати виплату частинами (її розмір і періодичність 
вкладник встановлює самостійно), то фонд продовжить 
керувати цими активами і нараховувати прибуток. Слід 
зазначити, що під час страхування життя після закін-
чення терміну дії договору страхова компанія припиняє 
нараховувати інвестдохід. Також позитивним є те, що 
існує ще один «бонус»: НПФ не штрафують своїх чле-
нів за невнесення або несвоєчасне внесення чергового 
платежу. Тільки від майбутнього пенсіонера залежить, 
скільки він накопичить собі на старість. Відповідно 
до слів Л. Діденко, якщо українець буде відкладати 
щомісяця по 1 тис. грн., то за 10 років він внесе в НПФ 
120 тис. грн. плюс інвестдохід [3].

Станом на 30 вересня 2018 р. середній розмір пенсій-
ної виплати в НПФ на одну особу склав 59,6 тисяч гри-
вень, а, для порівняння, в солідарній системі середній 
розмір пенсії складає 2,6 тисячі гривень. У 2017 році 
українці в середньому відкладали по 491 гривні до НПФ.

Але є у НПФ і ряд мінусів. Перший, як уже зазна-
чалося, – відсутність гарантованого доходу. Ніхто не 
застрахований від того, що після закінчення терміну дії 
договору він отримає менше, ніж вклав за час накопи-
чення. Також варто відзначити, що термін виходу на 
пенсію вкладник вибирає сам, але він не повинен від-
різнятися більш ніж на 10 років від встановленого дер-
жавою рівня (в більшу або в меншу сторону).

 Ще один нюанс стосується порядку виплат: їх 
періодичність повинна бути розтягнута не менше ніж 
на 10 років, якщо розмір накопичень більше 60 про-
житкових мінімумів для непрацездатних громадян.  
Із 1 травня 2017 року розмір виплати становить 
1312 грн., тобто накопичення повинне бути більше 
78720 грн. Тобто виплату можна отримати одноразо-

во, якщо розрахункова сума щомісячної виплати пенсії 
протягом 10 років менше 50% місячного прожиткового 
мінімуму для непрацездатних громадян. 

Також фонд зобов’язаний виплатити всю суму, 
незалежно від її розміру і часу звернення учасника, за 
наявності медично підтвердженого критичного стану 
здоров’я (онкозахворювання, інсульт), у разі настання 
інвалідності учасника фонду, виїзду учасника фонду на 
постійне проживання за межі України, а також у разі 
смерті вкладника (пенсійні кошти виплачуються його 
спадкоємцям) [2]. 

Другим і головним недоліком НПФ є те, що вони 
за законодавством працюють тільки з гривнею. Тобто 
в періоди жвавої девальвації гривні або високої інфля-
ції вкладник фонду може втратити частину своїх заоща-
джень – вони просто знеціняться. Утім, НПФ можуть 
інвестувати у валютні інструменти. В Україні навіть 
є кілька фондів, які інвестують виключно у валютні 
інструменти (депозити у валюті, валютні ОВДП), що 
захищає вкладення від ризику девальвації. Але в ряді 
випадків такі фонди показують результати гірше інфля-
ції [3, с. 30–44]. 

В Україні НПФ існують із 2004 року, проте особливої 
популярності вони не здобули. Їх членами є 836,2 тис. 
осіб – це майже у два рази менше, ніж кількість укра-
їнців, які мають довгострокові договори страхування 
життя. В останні два роки кількість пенсійних рахунків 
практично не змінилася, хоча п’ять років тому кількість 
учасників була на 43% менше. Самих НПФ стало майже 
на чверть менше, пенсійні рахунки із закритих фондів 
згідно із законом повинні бути переведені в інші НПФ, 
що працюють на ринку (див. Табл. 1).

Таблиця 1
Динаміка кількості учасників недержавних 

пенсійних фондів
31 березня 
2015 року

31 березня 
2016 року

31 березня 
2017 року

Загальна 
кількість 

учасників, 
тис. 
Осіб

833,6 830,2 836,2

62,3% вкладників НПФ – українці віком від 25 до 
50 років. Але є серед учасників пенсійних фондів особи 
від 50 до 60 років (26,7%), старше 60 років (9%) і молод-
ше 25 років (2%) [4].

Найбільш успішними для НПФ були 2005–2008 роки – 
від моменту появи НПФ в Україні до початку фінансової 
кризи. Великі підприємства і професійні об’єднання 
засновували свої НПФ. Зараз, за даними Української 
асоціації інвестиційного бізнесу, існує 7 корпоратив-
них НПФ і 6 професійних. Наприклад, існує НПФ Сти-
ролу, Укртелекому, Укрексімбанку. Свій НПФ є навіть 
у Нацбанку. А деякі організації відкривали для своїх 
працівників рахунки в відкритих НПФ. Внески до Фондів 
платили або роботодавці (ця опція включалася в соцпа-
кет), або самі працівники, або і ті й інші, за бажанням. 
На рахунку фонду було і зростання фінансових ринків – 
це дозволяло заробляти надприбутки, що приваблюва-
ло нових клієнтів [5, с. 408].

В Україні все змінилося під час фінансової кризи 
2008–2009 років. Фінансові ринки обвалилися, а робото-
давці скоротили бюджети на соцпакети: внески в НПФ 
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стали одними з перших, які потрапили «під скорочення». 
У результаті велика частина з майже 850 тис. рахунків 
заморожена. З існуючих на ринку більш ніж сотні НПФ 
до 2017 року «дожили» лише 64.

За оцінками учасників ринку, активними є трохи біль-
ше 57 тис. рахунків, які відкрили самі фізичні особи, 
і вони ж самостійно сплачують за себе, а також невелика 
частина рахунків, відкритих роботодавцями. Тому вкла-
дення в інструменти з фіксованою прибутковістю – депо-
зити, ОВДП, облігації – це норма. Однак частина коштів 
все-таки вкладається в акції. І цей факт зіграв з україн-
ськими фондами злий жарт: після кризи 2008 року акції 
почали стрімко знецінюватися, а знайти покупців на біль-
шу частину акцій стало просто неможливо. У результаті 
активи залишилися «мертвим вантажем», який керуючим 
довелося згодом списати, зафіксувавши втрати.

 Непоодинокими були й випадки, коли під час зростан-
ня ринку керуючі перепродували акції один одному, під-
вищуючи ціну активів і фіксуючи прибуток. Із приходом 
кризи ці махінації розкрилися. Ризиковим виявилися 
і інвестиції в корпоративні облігації: ряд емітентів збан-
крутували, залишивши інвесторів ні з чим [6, с. 1–15].

 Ще частина коштів фондів втратилася в банках-бан-
крутах. Засоби НПФ виплачуються в останню, сьому чер-
гу. Поки на цю категорію вкладників вистачило коштів 
лише в декількох банках із 90, визнаних неплатоспро-
можними. Згідно із законом захист інтересів вкладника 
забезпечується розподілом функцій адміністратора фон-
ду, зберігача та керуючого активами в трьох незалежних 
компаніях. Адміністратор фонду веде облік пенсійних 
рахунків, хранитель «зберігає» гроші клієнтів згідно 
з наданим адміністратором списками. Хранителем висту-
пає виключно банк (ст. 44 Закону України «Про недер-
жавне пенсійне забезпечення»). Він контролює операції 
з активами, правильність розрахунку вартості одиниці 
пенсійних активів і не проводить операції з активами, 
які не відповідають вимогам профільного закону: храни-
тель несе за це відповідальність. А керуючий активами 
відповідає за інвестування акумульованих коштів.

 На думку К. Савченко, зовнішній контроль діяль-
ності НПФ здійснюється відповідно до ст. 67 Закону 
України «Про недержавне пенсійне забезпечення» від 
09.07.2003 р., згідно з яким держава гарантує дотриман-
ня законодавства з метою захисту майнових прав і закон-
них інтересів учасників недержавного пенсійного забез-
печення шляхом здійснення нагляду та контролю за 
відповідними державними органами. Кращий контролер 
діяльності НПФ – це сам учасник, який за бажанням може 
перевести свої заощадження з фонду, який його не вла-
штовує, в будь-який інший фонд, що працює на ринку. 
Хоча на практиці така поведінка – рідкість. З одного боку, 
все управління здійснюється публічно, вся звітність фон-
ду знаходиться у відкритому доступі. Більш того, зако-
ном передбачена така структура, як рада фонду, з якої 
учасники НПФ делегують своїх представників. Але рада 
фонду часто перетворюється на формальну структуру, 
яка працює на громадських засадах і ніякої відповідаль-
ності за прийняті рішення не несе [7, с. 129–133].

На думку К.П. Штепенка, учасники ринку вже давно 
ініціювали можливість щоденного розрахунку і публі-
кації чистої вартості одиниці пенсійних внесків. Так, 
кожен вкладник зможе в режимі онлайн контролюва-
ти, як змінюється сума заощаджень у нього на рахун-
ку. Клієнторієнтована НПФ, наприклад, такі як НПФ 

«Династія» або НПФ «Емеріт-Україна», надають будь-
які способи доступу до інформації (щоденне розкриття 
інформації на сайті, доступ до електронного кабінету, 
SMS-розсилка і публікація щомісячної звітності про опе-
рації з активами фонду) [8, с. 1006–1010].

 Згідно з рейтингом відкритості НПФ, за результата-
ми попереднього року, серед лідерів ринку – «Лаурус» 
(КУА «Озон Капітал»), «ОТП Пенсія» (ОТП Капітал), «Сто-
личний резерв» (КУА «Національний резерв»), «Динас-
тія» (КУА «Інвестиційний Капітал Україна»), «Емеріт-У-
країна» (КУА «Трійка Діалог Україна») [8, с. 1000–1010].

 Керуючі активами НПФ сподіваються на краще – 
останнім часом усе більше українців самостійно відкри-
вають рахунки і регулярно платять внески. Поступово 
буде відновлюватись і довіра до ринку. У першу чергу, 
цьому сприятиме консолідація НПФ. Вже протягом року 
фонди з активами менше 1 млн. грн. шукають покупців: 
їх будуть поглинати більші гравці.

Висновки. Отже, система недержавного пенсійно-
го забезпечення та розвиток фінансового посередниц-
тва знаходяться на етапі реформування і потребують 
значного вдосконалення для досягнення відповідних 
результатів. Підвищення ефективності недержавного 
пенсійного забезпечення є одним із основних завдань 
сьогодення і важливим кроком у реформуванні системи 
пенсійного забезпечення в Україні. 
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ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ:  
СУЧАСНИЙ СТАН ТА НАПРЯМКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ

Слаблюк Н. С.

У науковій статті досліджено та проаналізовано 
сучасний стан податкової системи України, визначено 
основні недоліки та проблеми функціонування механізму 
поповнення державного бюджету податками. Визначено 
напрямки вдосконалення сучасної податкової системи Укра-
їни, акцентовано увагу на напрямку євроінтеграції України, 
проаналізовані основні недоліки податкової системи Укра-
їни в порівнянні з нормами Європейського Союзу, виділено 
способи їх усунення. Зроблені висновки щодо вдосконалення 
сучасної податкової системи України. 

Ключові слова: податкова система України, євроін-
теграція, податкове законодавство, контролюючі органи, 
податкова реформа. 

В научной статье исследовано и проанализировано 
современное состояние налоговой системы Украины, опре-
делены основные недостатки и проблемы функциониро-
вания механизма пополнения государственного бюджета 
налогами. Определены направления совершенствования 
современной налоговой системы Украины, акцентировано 
внимание на направлении евроинтеграции Украины, проа-
нализированы основные недостатки налоговой системы 
Украины по сравнению с нормами Европейского Союза, выде-
лены способы их устранения. Сделаны выводы о совершен-
ствовании современной налоговой системы Украины.

Ключевые слова: налоговая система Украины, евроин-
теграция, налоговое законодательство, контролирующие 
органы, налоговая реформа.

The aim of this article analyzes the current state of the tax 
system of Ukraine, identifies the main shortcomings and problems 
of functioning of the mechanism of replenishment of the state 
budget with taxes. The directions of improvement of the modern 
tax system of Ukraine, the attention are focused on the direction to 
European integration of Ukraine, analyzed the main shortcomings 
of the tax system of Ukraine in comparison with the norms of the 
European Union, identified ways to eliminate them. Conclusions are 
made on the improvement of the modern tax system of Ukraine.

The purpose of this article is to present the modern tax sys-
tem of Ukraine and to indicate the mechanisms for its improve-
ment in connection with the intentions of joining the European 
Union. The essence and legal nature of the modern tax system of 
Ukraine are investigated. The analysis of weaknesses of the tax 
system of Ukraine is carried out. On the basis of foreign expe-
rience, conclusions are made on the need to improve the tax 
system of Ukraine.

The author notes that the direction of European integration 
of Ukraine is a positive phenomenon, as it will prompt the legis-
lator to implement changes and reforms in tax law.

Unfortunately, the constant changes taking place in the tax 
system of Ukraine, although aimed at improving it, do not always 
work for the benefit of taxpayers. All this is due to sufficient gaps 
in legislation and the ineffectiveness of innovations. Therefore, in 
today's conditions, when the tax system of Ukraine is in a constant 
transformation, such innovations are needed that would secure a 
stable and proportional flow of taxes to the budget, while con-
tributing to the development of economic activity in Ukraine.

Key words: tax system of Ukraine, eurointegration, tax leg-
islation, control bodies, tax reform.

Постановка проблеми та її актуальність. Податко-
ва система України відіграє важливу роль у формуванні 
державних доходів, протягом тривалого часу спосте-
рігаються постійні зміни в податковому законодавстві, 
спрямовані на її вдосконалення та розвиток. Проте на 
сьогодні є гостра проблема в стабільності податкової 
системи України. Часті зміни в законодавстві спонука-
ють платників податку на постійний моніторинг та ана-
ліз чинного податкового законодавства. Незважаючи 
на реформи щодо податкового законодавства, сьогодні 
існують проблеми щодо ефективності функціонування 
податкової системи України, що зумовлено прогали-
нами в законодавстві та неефективністю нововведень. 
До того ж, зважаючи на прагнення України до вступу 
в Європейський Союз, виникає необхідність привести 
податкову систему України в узгодження з нормами 
європейського законодавства. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання 
щодо стану сучасної податкової системи та напрямків 
її вдосконалення розглядалось такими українськими 
вченими: Ю.М. Мельничук, Л.В. Трофімовою, Т.В. Єфи-
менко, Л.Н. Бурковою, Г.А. Білецькою та іншими. Про-
те проблема дослідження напрямків удосконалення 
податкової системи з урахуванням сучасних умов рин-
кової економіки у зв’язку з щорічними змінами зако-
нодавства України та сучасною євроінтеграцією України 
є надзвичайно актуальною. 

Метою цієї статті є дослідження сучасного стану 
податкової системи України, виявлення основних її 
недоліків та розгляд перспектив побудування податко-
вої системи України відповідно до принципів побудови 
податкової системи країн Європейського Союзу. 

Виклад основного матеріалу. Податкова система 
України представляє собою сукупність загальнодер-
жавних та місцевих податків і зборів, що справляються 
в установленому законодавством порядку до бюджетів 
різних рівнів. Варто зазначити, що податкова система 
є однією з найскладніших у правовій системі України, 
при цьому спостерiгається тенденція щодо її нестабіль-
ності протягом багатьох років, це зумовлено постійни-
ми змінами в законодавстві. Податкова система Украї-
ни почала своє формування ще із часів набуття нашою 
державою незалежності, але й до сьогодні цей процес 
залишається незавершеним. Постійні зміни, що відбу-
ваються в податковій системі України, хоча і націлені 
на її вдосконалення, насправді не завжди працюють на 
благо платників податків. Приймаючи до уваги те, що 
сьогодні роль податків має великий вплив на суб’єктів 
господарювання та чине вплив на соціально-економіч-
ний розвиток суспільства, держава повинна сприяти 
постійному вдосконаленню податкової системи. Про-
блема побудови ефективної податкової системи – одна 
з найбільш актуальних в Україні. Її вирішення повинно 
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здійснюватися шляхом вивчення й аналізу як існуючої 
в Україні законодавчої бази, так і накопиченого у світі 
досвіду у сфері оподаткування [4, с. 76]. 

Для з’ясування внутрішнього змісту податків, їх 
ролі у формуванні податкової системи України необхід-
но виділити системний підхід до визначення функцій 
податків:

1. Фіскальна функція. Полягає в тому, що держа-
ва повинна отримувати не просто достатню кількість 
надходжень до державного бюджету, а вони мають 
бути постійними і стабільними. Постійність означає, 
що податки мають надходити до бюджету не у вигляді 
разових платежів із невизначеними термінами, а рів-
номірно протягом бюджетного року в чітко встановлені 
строки. Стабільність надходжень визначається достат-
нім рівнем гарантій того, що доходи, передбачені Зако-
ном України «Про Державний бюджет України», будуть 
отримані в повному обсязі. Крім того, одним із прин-
ципів податкового законодавства України є фіскальна 
достатність, а саме встановлення податків та зборів 
з урахуванням необхідності досягнення збалансовано-
сті витрат бюджету з його надходженнями [1]. 

2. Регулююча функція. Полягає в перерозподілі вар-
тості валового національного продукту між державою 
та платниками податків. Податки при цьому повинні ста-
ти особливими механізмами, які зможуть забезпечити 
баланс особистих і загальнодержавних інтересів. Також 
важливо зазначити, що ця функція являє собою сукуп-
ність можливостей впливу податкової системи на перебіг 
соціально-економічних процесів у державі, які можуть 
бути реалізовані за допомогою податкових важелів.

Для реалізації обох функцій податкова система 
повинна включати досить різноманітні види податків, 
які мають різну цілеспрямованість. Порядок стягнення 
податків визначається Податковим кодексом України, 
норми якого зазнають постійних змін, що дуже негатив-
но вливає на стабільність податкової системи.

Сьогодні Україна йде шляхом євроінтеграції, тож 
корегування існуючого інституційного механізму опо-
даткування має бути здійснено з урахуванням вимог 
Європейського Союзу. У Європейському законодавстві 
існують Директиви щодо побудови системи оподатку-
вання. Наразі Україна не є країною – членом Європей-
ського Союзу, та норми Директив не є загальнообов’яз-
ковими для виконання, проте слід зазначити, що наразі 
вести мову про можливе імплементування вищевка-
заних норм Україною буде досить складно [3, с. 110]. 
Необхідно констатувати, що рівень економічного, соці-
ального і політичного розвитку України не відповідає 
європейському, а відповідно, норми і інститути подат-
кового права, адаптовані для країн Європи, не можуть 
бути застосовані в Україні.

На відміну від країн Європейського Союзу, подат-
кова система України не є інструментом підвищення 
конкурентоспроможності держави, не сприяє зростан-
ню економічної активності суб’єктів господарювання. 
Існуюча система формування державних доходів відо-
бражає недосконалість перехідної економіки та має 
переважно фіскальний характер, тобто спрямована, 
в першу чергу, на поповнення державного бюджету 
[5, с. 15–18]. Ринкове реформування економіки супро-
воджувалося неодноразовими спробами вдосконалити 
податкову систему шляхом прийняття окремих законо-
давчих актів, що були недостатньо адекватними стану 

економіки, характерними рисами якої є структурні дис-
пропорції, наявність значних обсягів тіньових оборотів, 
платіжна криза.

Слід звернути увагу на тлумачення норм подат-
кового законодавства. Неоднозначність тлумачення 
податкового законодавства негативно позначається на 
діяльності суб’єктів господарювання, знижує привабли-
вість національної економіки для іноземних інвесторів. 
Із 1 січня 2011 року на законодавчому рівні закріпле-
но право платників податків на отримання від контро-
люючих органів індивідуальної податкової консульта-
ції і визначення її правових наслідків для платників: 
фінансової, адміністративної, кримінальної відпові-
дальності та нарахування пені. Таким чином, індивіду-
альна податкова консультація є правом платника, яким 
він за необхідності може скористатись [2, с. 23–28]. 
Проте на практиці платнику податків досить важко 
отримати обґрунтовану відповідь від контролюючого 
органу та скористатись нею, дуже часті випадки, коли 
контролюючий орган або надає відповідь із великою 
затримкою в часі, або надає невмотивовану і необґрун-
товану відповідь, що є негативним явищем для платни-
ка податку. 

Важливо відзначити, що діяльність Міністерств 
та Центральних органів виконавчої влади не є достат-
ньо узгодженою, відсутній цілісний інформаційний про-
стір між організаціями, що призводить до дублювання 
функцій. Так, наприклад, органом виконавчої влади, 
який забезпечує формування та реалізує державну 
політику у сфері дотримання суб’єктом господарювання 
законодавства про працю, зокрема трудових відносин, 
є Державна служба України з питань праці. Саме цей 
орган державної влади під час інспекційних відвідувань 
із питань виявлення неоформлених трудових відносин 
за наявності відповідних підстав самостійно та в будь-
який час доби з урахуванням вимог законодавства про 
охорону праці може проходити до будь-яких виробни-
чих, службових, адміністративних приміщень об’єкта 
відвідування, в яких використовується наймана праця. 
У цей же час пп. 80.2.7 Податкового кодексу України 
передбачено, що фактична перевірка платника податку 
може проводитись, зокрема, з такої підстави, як отри-
мання в установленому законодавством порядку інфор-
мації про використання праці найманих осіб без належ-
ного оформлення трудових відносин. Отже, за один 
контролюючий захід відповідають два органи держав-
ної влади. Доцільно було б чітко розподілити обов’язки 
кожного окремого контролюючого органу та узгодити 
напрямки його діяльності. 

Для усунення недоліків, що існують у податковій 
системі України, насамперед необхідно привести зако-
нодавчу базу у відповідність до європейських Директив 
та принципів. Перш за все це, стосується конституцій-
ної реформи, адже чинна редакція Конституції України 
не дає чітко визначеного розподілу повноважень між 
різними гілками влади, що може заважати ефективно-
му функціонуванню владних інституцій [4, с. 78].

Для реалізації сучасних цілей України щодо вдоско-
налення податкової системи слід провести податкову 
реформу, яка б включала в себе: 

1) засоби автоматизації процесів оподаткування із 
залученням сучасних технологій;

2) поступову адаптацію сучасного законодавства 
України до законодавства Європейського Союзу;
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3) скорочення витрат платників на сплату податків 
і їх адміністрування;

4) підвищення заінтересованості суб’єктів господа-
рювання у веденні бізнесу на території України (надан-
ня пільгового періоду суб’єктам господарювання на 
початку їх діяльності);

5) залучення іноземних інвестицій шляхом надання 
пільг на окремі види діяльності. 

Незважаючи на певні кроки нашої держави в напрям-
ку гармонізації податкового законодавства України до 
вимог Європейського Союзу, податкова система Украї-
ни, на відміну від країн Європейського Союзу, не сприяє 
побудові соціально орієнтованої конкурентоспроможної 
ринкової економіки [6, с. 365]. Стан функціонування 
податкової системи сьогодні не можна порівняти з жод-
ною європейською державою ні за економічним розвит-
ком, ні за податковою культурою, ні за рівнем обізнано-
сті платників податку. 

Висновки. Підбиваючи підсумки, необхідно конста-
тувати, що найгострішими проблемами сучасної подат-
кової системи України є: складність та неузгодженість 
податкового законодавства, нестабільність норм щодо 
оподаткування, надмірне податкове навантаження 
з боку контролюючих органів та постійні конфлікти 
між контролюючими органами та платниками подат-
ків, дублювання повноважень контролюючих органів, 
відсутність реальних пільг для стимуляції ведення гос-
подарської діяльності, відсутність механізму залучення 
іноземних інвестицій тощо. Бажання України приєд-
натись та стати повноправним членом Європейського 
Союзу зумовлює необхідність провести роботу щодо 
гармонізації вітчизняної податкової системи до норм 
Європейського Союзу. Для забезпечення нової подат-

кової системи необхідне поступове зниження вагомості 
й досягнення оптимального значення загального подат-
кового навантаження на всі види діяльності. Також 
необхідне зменшення кількості контролюючих органів 
з одночасним створенням єдиних правил контролю 
за податками та чітке розмежування функцій контро-
люючих органів, також необхідне поетапне зниження 
податкового навантаження на платників податку задля 
стимулювання національних і іноземних інвестицій 
у державну економіку. 
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СУБ’ЄКТИ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ  

ТА ЇХ ОКРЕМІ ПОВНОВАЖЕННЯ
Томіна В. Ю.

У статті автор визначає суб’єктів адміністра-
тивно-правового забезпечення аудиторської діяльності 
в Україні, а також відповідно до законодавства України 
виокремлює повноваження та завдання, що покладаються 
на них для забезпечення аудиту та надання інших ауди-
торських послуг.

Наголошено, що комплексний характер адміністра-
тивно-правового забезпечення аудиторської діяльності 
зумовлений комплексністю системи суб’єктів такого 
регулювання. Поєднання у ній органів, які здійснюють суто 
державно-управлінський вплив, з органами, які забезпе-
чують незалежність аудиторської діяльності, зумовлює 
специфіку системи суб’єктів адміністративно-правового 
забезпечення аудиторської діяльності, кожен з яких є еле-
ментом такої системи.

Під суб’єктами адміністративно-правового забез-
печення аудиторської діяльності в Україні визначено як 
нормативно-закріплений перелік органів публічної адмі-
ністрації, а також інших саморегулюючих органів, діяль-
ність яких спрямована на виконання покладених на них 
завдань та функцій щодо забезпечення здійснення неза-
лежними уповноваженими суб’єктами аудиту та надання 
інших аудиторських послуг.

Ключові слова: аудиторська діяльність, адміністра-
тивно-правове забезпечення, система, повноваження, 
управлінські повноваження, управлінський вплив, суб’єкти.

В статье автор определяет субъекты администра-
тивно-правового обеспечения аудиторской деятельности 
в Украине, а также в соответствии с законодательством 
Украины выделяет полномочия и задачи, возлагаемые на 
них для обеспечения аудита и предоставления других ауди-
торских услуг.

Отмечено, что комплексный характер администра-
тивно-правового обеспечения аудиторской деятельности 
обусловлен комплексностью системы субъектов такого 
регулирования. Сочетание в ней органов, осуществляющих 
сугубо государственно-управленческое воздействие, с орга-
нами, которые обеспечивают независимость аудиторской 
деятельности, обусловливает специфику системы субъ-
ектов административно-правового обеспечения аудитор-
ской деятельности, каждый из которых является элемен-
том системы.

Под субъектами административно-правового обеспе-
чения аудиторской деятельности в Украине определяется 
как нормативно-закрепленный перечень органов публичной 
администрации, а также других саморегулируемых орга-
нов, деятельность которых направлена на выполнение 
возложенных на них задач и функций по обеспечению осу-
ществления независимыми уполномоченными субъектами 
аудита и предоставления других аудиторских услуг.

Ключевые слова: аудиторская деятельность, адми-
нистративно-правовое обеспечение, система, полномочия, 
управленческие полномочия, управляющее воздействие, 
субъекты.

As world practice shows, auditing is essential for socio-eco-
nomic development both at the national and international levels. 
The administrative and legal support of audit activity is carried 
out through the norms of the Constitution and laws of Ukraine, 
other normative acts, which come from the entities that pro-
vide public-law (state bodies and authorities) and private law 
(self-regulatory bodies) the components of such provision.

The complex nature of the administrative and legal provision 
of audit activity is due, in particular, to the complexity of the 
system of subjects of such regulation. The combination in it of 
bodies that exercise purely public-management influence with 
the bodies that ensure the independence of auditing activities, 
but in connection with the assignment of such powers by the 
state, specifies the specifics of the system of subjects of admin-
istrative and legal provision of audit activity, each of which is an 
element of such a system.

Formulation of the problem. The combination of individual 
elements in the system, the formation of its integrity passes as 
a result of the process of close interaction, the impact of various 
objects on each other. Changes in the state of the control system 
are caused by the managerial influence on the structural ele-
ments of the system, that is, the objects of management, whose 
purpose is to streamline the system, ensuring its proper func-
tioning. However, analyzing the scientific literature, we came to 
the conclusion that the composition of the administrative-legal 
provision of audit activity in Ukraine has not been investigated at 
the appropriate level. Therefore, our task will be to identify the 
system of subjects of administrative and legal provision of audit 
activity in Ukraine and to determine their individual competen-
cies in relation to audit activity.

In the article, the author identifies the subjects of admin-
istrative and legal support of audit activity in Ukraine, as well 
as in accordance with the legislation of Ukraine, identifies the 
powers and tasks entrusted to them for the provision of audit 
and the provision of other audit services.

It is emphasized that the complex nature of the administra-
tive and legal provision of audit activity is due to the complexity 
of the system of subjects of such regulation. The combination in 
it of bodies that exercise purely public-management influence 
with the authorities, specifies the specifics of the system of sub-
jects of administrative and legal provision of audit activity, each 
of which is an element of such a system.

Under the subjects of administrative and legal support of 
audit activity in Ukraine, defined as a normatively-established 
list of bodies of public administration, as well as other self-regu-
latory bodies, whose activities are aimed at fulfilling their tasks 
and functions, in order to ensure the implementation by inde-
pendent auditors and providing other audit services.

On the basis of the research, it was established that the 
subjects of administrative and legal support of audit activity in 
Ukraine are defined as a normatively-established list of public 
administration bodies, as well as other self-regulatory bodies, 
whose activities are aimed at fulfilling their assigned tasks and 
functions to ensure the implementation of independent author-
ized auditors and other audit services.

Key words: audit activity, administrative and legal support, 
system, powers, management powers, managerial influence, 
subjects.
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Постановка проблеми та її актуальність. Як свід-
чить світова практика, аудиторська діяльність є принци-
пово важливою для соціально-економічного розвитку як 
на національному, так і на міжнародному рівнях. Адміні-
стративно-правове забезпечення аудиторської діяльно-
сті здійснюється через норми Конституції і законів Укра-
їни, інших нормативних актів, які походять від суб’єктів, 
що забезпечують публічно-правовий (органи державної 
влади і управління) та приватноправовий (саморегулюю-
чі органи) складники такого забезпечення. 

Комплексний характер адміністративно-право-
вого забезпечення аудиторської діяльності зумовле-
ний, зокрема комплексністю системи суб’єктів такого 
регулювання. Поєднання у ній органів, які здійснюють 
суто державно-управлінський вплив, з органами, які 
забезпечують незалежність аудиторської діяльності, 
але у зв’язку з покладенням на них такого повноважен-
ня державою, зумовлює специфіку системи суб’єктів 
адміністративно-правового забезпечення аудиторської 
діяльності, кожен з яких є елементом такої системи.

Об’єднання окремих елементів у систему, форму-
вання її цілісності проходить унаслідок процесу тісної 
взаємодії, впливу різних об’єктів один на одного. Змі-
ни в стані системи управління зумовлюються управлін-
ським впливом на структурні елементи системи, тобто 
об’єкти управління, метою якого є впорядкування від-
повідної системи, забезпечення її належного функці-
онування. Однак, аналізуючи наукову літературу, ми 
дійшли висновку, що склад адміністративно-правово-
го забезпечення аудиторської діяльності в Україні не 
досліджений на належному рівні. Тому нашим завдан-
ням буде визначення системи суб’єктів адміністратив-
но-правового забезпечення аудиторської діяльності 
в Україні та визначення окремих їх повноважень щодо 
аудиторської діяльності.

Виклад основного матеріалу. Як зазначає 
Л.А. Савченко, управління є організацією управлін-
ських впливів або цілеспрямованим управлінським 
впливом однієї системи (підсистеми) на іншу, що 
прагне змінити поведінку цієї системи (підсистеми) 
у певному напрямі [1, с. 123–124]. Такий вплив здійс-
нюється суб’єктом управління, який підпорядковує 
відповідний об’єкт шляхом урегулювання, коорди-
нації його поведінки, спрямування діяльності через 
управлінські команди. Причому на систему, що управ-
ляється, цей вплив є цілеспрямованим, унаслідок чого 
впорядковується, організовується вся самоуправляю-
ча система і забезпечується збереження її від різного 
роду негативного впливу.

Що стосується управління аудиторською діяльніс-
тю, то важливими у ньому є, на нашу думку, інтереси 
економічних суб’єктів. Отже, адміністративно-правове 
забезпечення аудиторської діяльності забезпечують 
такі суб’єкти:

Парламент – Верховна Рада України як єдиний пред-
ставницький орган державної влади, який здійснює 
законодавчу владу. Відповідно до ст. 85 Конституції 
України до повноважень Верховної Ради України у сфе-
рі соціально-економічних відносин належить:

– прийняття законів;
– затвердження Державного бюджету України 

та внесення змін до нього; контроль за виконанням 
Державного бюджету України, прийняття рішення щодо 
звіту про його виконання;

– визначення засад внутрішньої і зовнішньої полі-
тики;

– затвердження загальнодержавних програм еко-
номічного, науково-технічного, соціального, національ-
но-культурного розвитку, охорони довкілля;

– установлення системи оподаткування, принципів 
створення та функціонування фінансового-кредитної 
системи в Україні;

– встановлення правових основ та гарантій підпри-
ємництва, правил конкуренції та норм антимонопольно-
го регулювання;

– визначення правового режиму власності;
– визначення основ місцевого самоврядування;
– здійснення парламентського контролю у межах, 

визначених цією Конституцією [2].
Варто зазначити, що аналіз роботи українського 

парламенту не свідчить про те, що сфера аудиторської 
діяльності є такою, яка становить для народних депута-
тів України важливий інтерес. Жодна з названих форм 
парламентського контролю не забезпечує належний 
стан управління аудиторською діяльністю.

Вирішення цієї проблеми певною мірою може забез-
печити поширення прийнятної у зарубіжних країнах 
практики проведення слухань комітетами парламенту 
(а не парламентськими слуханнями), що сприятиме зву-
женню тематики слухань та ефективному використанню 
часу. Звичайно, це пов’язано з вирішенням низки про-
блем загального характеру, як от обґрунтування крите-
ріїв розмежування компетенції комітетів, підвищення 
рівня публічності їх діяльності, удосконалення процеду-
ри комітетських слухань. Втім, для реалізації Верховною 
Радою України функцій суб’єкта адміністративно-право-
вого забезпечення аудиторською діяльністю пошук шля-
хів вирішення цих проблем є надзвичайно важливим.

Кабінет Міністрів України як вищий орган вико-
навчої влади реалізує управлінські повноваження, які 
визначені у ст. 116 Конституції України: 

– вживає заходів щодо забезпечення прав і свобод 
людини і громадянина;

– забезпечує проведення фінансової, цінової, 
інвестиційної та податкової політики; політики у сфе-
рах праці й зайнятості населення, соціального захисту, 
освіти, науки і культури, охорони природи, екологічної 
безпеки і природокористування;

– розробляє і здійснює загальнодержавні програми 
економічного, науково-технічного, соціального і куль-
турного розвитку України;

– забезпечує рівні умови розвитку всіх форм влас-
ності;

– здійснює управління об’єктами державної влас-
ності відповідно до закону [2; 3]. 

Зазначені повноваження Уряду не є вичерпними, 
що, на думку Р. Михеєнка, свідчить про наявність в Уря-
ду конституційної презумпції компетенції у вирішенні 
всіх питань загальнодержавного характеру, зокрема 
шляхом прийняття правових актів (розпорядча діяль-
ність), що мають підзаконний характер [4, с. 26]. 

Певною мірою адміністративно-правове забезпе-
чення аудиторської діяльності здійснюють такі органи 
виконавчої влади зі спеціальним статусом, як Анти-
монопольний комітет України та Державна фіскальна 
служба України.

Так, Антимонопольний комітет України, що діє на 
підставі Закону України «Про Антимонопольний комі-
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тет України» від 26 листопада 1993 року, здійснює наг-
ляд за учасниками ринку аудиторських послуг у таких 
основних напрямах:

– контролює дотримання законодавства про 
захист економічної конкуренції у процесі економічної 
концентрації, зокрема під час створення, реорганізації 
та ліквідації аудиторських фірм, а також створення їх 
об’єднань;

– розглядає справи про адміністративні правопору-
шення законодавства про захист економічної конкурен-
ції, приймає постанови, а також перевіряє законність 
та обґрунтованість постанов;

– розробляє та організовує виконання заходів, що 
спрямовані на запобігання порушенням законодавства 
про захист економічної конкуренції;

– видає аудиторським компаніям обов’язкові для 
виконання рекомендації про припинення порушень 
законодавства про захист економічної конкуренції;

– приймати власні нормативно-правові акти у фор-
мі розпоряджень із питань, що належать до його компе-
тенції, зокрема щодо контролю за узгодженими діями, 
концентрацією, підвідомчості та розгляду заяв і справ 
про узгоджені дії, концентрацію, порушення законо-
давства про захист економічної конкуренції, організації 
діяльності органів Антимонопольного комітету України 
тощо [5].

Повноваження Державної фіскальної служби Украї-
ни (діє на підставі Положення про Державну фіскальної 
служби України, затвердженого Постановою Кабінету 
Міністрів України постановою Кабінету Міністрів Укра-
їни від 21 травня 2014 р. № 236) щодо аудиторської 
діяльності проявляються у здійсненні нагляду за її 
суб’єктами, зокрема вона:

– розробляє проекти законів України, актів Прези-
дента України, Кабінету Міністрів України, наказів Мін-
фіну з питань, що належать до сфери діяльності Дер-
жавної фіскальної служби України;

– контролює своєчасність подання суб’єктами 
аудиторської діяльності передбаченої законом звітно-
сті, своєчасність, достовірність, повноту нарахування 
та сплати податків і зборів, єдиного внеску та інших 
платежів;

– здійснює контроль за дотриманням податкового 
законодавства під час здійснення аудиторської діяль-
ності;

– здійснює застосування адміністративного арешту 
(арешту) майна платників податків у разі наявності під-
став для цього;

– вживає заходів для виявлення, аналізу та пере-
вірки фінансових операцій, які можуть бути пов’язані 
з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних зло-
чинним шляхом, або фінансуванням тероризму;

– організовує проведення перевірок щодо дотри-
мання встановлених законом строків здійснення роз-
рахунків в іноземній валюті, готівкових розрахунків 
та наявності ліцензій

– контролює дотримання податкового законодав-
ства, ліміти готівки в касах та її використання для роз-
рахунків за послуги у аудиторській діяльності, наяв-
ність сертифікатів на її здійснення;

– розробляє основні напрями, форми та методи 
проведення перевірок за дотриманням податкового 
та валютного законодавства учасниками ринку аудитор-
ських послуг;

– виявляє причини й умови, що сприяли вчиненню 
злочинів та інших правопорушень у сфері оподаткуван-
ня, вживає заходів до їх усунення тощо [6]. 

Втім, введення в систему адміністративно-правово-
го забезпечення аудиторської діяльності того ж Анти-
монопольного комітету України чи Державної фіскаль-
ної служби України виявляє ознаки штучності, хоча 
вони й видаються нам обґрунтованими з практичного 
погляду.

Варто наголосити, що роль саморегульованих інсти-
туцій в умовах ринку є не досить вивченою та є такою, 
що потребує належного правового, кадрового та мето-
дичного забезпечення. 

Це підкреслює й І. Бураковський, який вважає, що 
у ринковій економіці велику роль відіграють об’єднан-
ня підприємців та різні саморегулівні організації в різ-
номанітних галузях професійної діяльності. Сьогодні 
ця система в Україні нерозвинута і, як очевидно, має 
минути певний час для того, щоб вона зорганізувалася 
та ефективно запрацювала [7]. 

Специфіка організаційної структури саморегулівних 
організацій полягає у добровільності та відкритості їх 
функціонування, через делегування їм окремих управ-
лінських повноважень. 

Відповідно до Закону України «Про аудиторську 
діяльність» [8] та Статуту Аудиторської палати України 
[9] формування Аудиторської палати України здійсню-
ється на паритетних засадах шляхом делегування до її 
складу аудиторів та представників державних органів 
влади Загальна кількість членів Аудиторської палати 
України становить двадцять осіб. 

Ст. 13 Закону України «Про аудиторську діяльність» 
визначено, що до складу Аудиторської палати України 
від аудиторів делегуються в кількості десяти осіб висо-
кокваліфіковані аудитори з безперервним стажем ауди-
торської діяльності не менше п’яти років, представники 
фахових навчальних закладів та наукових організацій. 
Від державних органів делегують по одному представ-
нику центральні органи виконавчої влади, що забезпе-
чують формування та реалізують державну фінансову 
політику, державну політику економічного розвитку, 
Міністерство юстиції України, центральні органи вико-
навчої влади, що реалізують державну політику у сфері 
державної реєстрації (легалізації) об’єднань громадян, 
інших громадських формувань, державну податкову 
політику, державну політику у сфері статистики, дер-
жавну політику у сфері державного фінансового контр-
олю, Національний банк України, Національна комісія 
з цінних паперів та фондового ринку, національна комі-
сія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків 
фінансових послуг та Рахункова палата.

Порядок делегування представників до Аудитор-
ської палати України визначається, відповідно, з’їздом 
аудиторів України, колегією державних органів або 
іншим вищим керівним органом. 

Ведення поточних справ Аудиторської палати України 
здійснює Секретаріат, очолюваний завідувачем. Останній 
несе відповідальність за ефективне використання майна 
та коштів палати і створення сприятливих умов для вико-
нання функціональних обов’язків її членами.

Водночас Закон України «Про аудиторську діяль-
ність» передбачає певні обмеження щодо членів Ауди-
торської палати України. Зокрема, ч. 4 ст. 14 закріплює, 
що термін повноважень членів Аудиторської палати 
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України не може перевищувати п’яти років. Одна і та ж 
особа не може бути делегована до Аудиторської палати 
України більше двох термінів підряд [8]. 

Всі рішення Аудиторської палати приймаються про-
стою більшістю голосів за наявності більше як половини 
її членів. За рівності голосів перевага надається рішен-
ню, за яке проголосував голова Аудиторської палати 
України, а за його відсутності – головуючий, котрий 
веде засідання Аудиторської палати України і функції 
якого виконують по черзі всі члени палати за алфавіт-
ним порядком їхніх прізвищ [8].

Основними завданнями Аудиторської палати Украї-
ни є такі:

– здійснення сертифікації осіб, які мають намір 
займатися аудиторською діяльністю; 

– затвердження стандартів аудиту; 
– затвердження програми підготовки аудиторів 

та за погодженням з Національним банком України про-
грами підготовки аудиторів, які здійснюватимуть аудит 
банків;

– ведення Реєстру аудиторів та аудиторських фірм; 
– здійснення контролю за дотриманням аудитор-

ськими фірмами та аудиторами вимог галузевого зако-
нодавства, стандартів аудиту, норм професійної етики 
аудиторів; 

– здійснення заходів із забезпечення незалежності 
аудиторів під час проведення ними аудиторських переві-
рок та організації контролю за якістю аудиторських послуг;

– регулювання взаємовідносин між аудиторами 
(аудиторськими фірмами) в процесі здійснення ауди-
торської діяльності та у разі необхідності застосовує до 
них стягнення тощо [8; 9].

Як убачається з наведеного, організація діяльності 
Аудиторської палати України принципово відрізняється 
від організації діяльності інших контролюючих фінансо-
вих органів, оскільки самоорганізовується на принци-
пах демократизму і доцільності.

Законом «Про аудиторську діяльність» (ст. 18) також 
передбачено, що аудитори України мають право об’єд-
нуватись в громадські організації за професійними 
ознаками, які сприяють підвищенню рівня аудиторів, 
захищають соціальні та професійні права аудиторів, 
вносять пропозиції щодо подальшого вдосконалення 
аудиторської діяльності, виконуються інші повноважен-
ня, передбачені їх статутами та положеннями.

Важливо лише наголосити, що вищезазначені об’єд-
нання аудиторів не можуть займатися аудиторською 
діяльністю. Хоча це прямо не випливає зі змісту закону, 
однак такий висновок обґрунтовується тим, що головна 
мета об’єднання аудиторів – захист їх інтересів.

Варто також зазначити, що основними завданнями 
Мінфіну України у сфері, наближеній до адміністратив-
но-правового забезпечення аудиторської діяльності, 
можна визначити:

– формування та забезпечення реалізації держав-
ної фінансової, бюджетної, а також податкової і митної 
політики, крім адміністрування податків, зборів, мит-
них платежів та реалізації податкової і митної політики; 

– формування і забезпечення у межах повнова-
жень реалізації державної політики у сфері державного 
фінансового контролю, координації та спрямовування 
діяльності органів виконавчої влади, уповноважених 
на проведення контролю за дотриманням бюджетного 
законодавства; 

– здійснення заходів із підвищення ефективності 
управління державними фінансами; 

– здійснення державного регулювання бухгал-
терського обліку та фінансової і бюджетної звітності 
в Україні, розроблення стратегії розвитку національної 
системи бухгалтерського обліку, визначення єдиних 
методологічних засад бухгалтерського обліку та скла-
дання фінансової і бюджетної звітності, обов’язкових 
для всіх юридичних осіб незалежно від організацій-
но-правової форми, форми власності та підпорядку-
вання (крім банків), адаптація законодавства з питань 
бухгалтерського обліку в Україні до законодавства 
Європейського Союзу та запровадження міжнародних 
стандартів фінансової звітності [10].

Визначення функцій Мінфіну України з адміністра-
тивно-правового забезпечення аудиторської діяльності 
буде здійснено у розділі ІІІ цієї роботи після аналізу 
в наступному підрозділі форм і методів адміністратив-
но-правового забезпечення аудиторської діяльності.

Висновки. На підставі проведеного дослідження 
встановлено, що під суб’єктами адміністративно-пра-
вового забезпечення аудиторської діяльності в Україні 
визначено як нормативно-закріпленого переліку орга-
нів публічної адміністрації, а також інших саморегулю-
ючих органів, діяльність яких спрямована на виконання 
покладених на них завдань і функцій щодо забезпечен-
ня здійснення незалежними уповноваженими суб’єкта-
ми аудиту та надання інших аудиторських послуг.
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НАБУТТЯ СТАТУСУ ПРЕДСТАВНИКА ПРАВНИЧОЇ ДОПОМОГИ
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У науковій статті досліджено процес набуття статусу 
представника правничої допомоги. Зазначено, що правова 
допомога в різних країнах світу надається адвокатами 
в широкому розумінні цього слова, тобто особами, що 
мають юридичну освіту, юридичний стаж, склали відпо-
відний екзамен та отримали право надання правової допо-
моги. Усі ці вимоги щодо адвоката (особи, наділеної правом 
надання правової допомоги) встановлюються положеннями 
внутрішнього права окремих країн. 

Проаналізовано зарубіжний досвід здобуття вищої 
юридичної освіти. Розглянуто напрям реформування адво-
катури в Україні та наголошено, що підвищення статусу 
адвокатської професії як еліти громадянського суспіль-
ства, встановлення єдиних вимог доступу до адвокатської 
діяльності, рівність осіб, що претендують на набуття 
статусу адвоката, встановлення єдиних етичних і про-
фесійних стандартів адвокатури є благородними цілями 
реформи адвокатури, що у світлі нових законопроектів 
цілком можуть бути реалізованими.

Ключові слова: правнича допомога, адвокат, адвокат-
ська діяльність, юридична освіта, стажування, кваліфіка-
ційний іспит.

В научной статье исследован процесс получения ста-
туса представителя юридической помощи. Отмечено, 
что правовая помощь в различных странах мира оказыва-
ется адвокатами в широком смысле этого слова, то есть 
лицами, имеющими юридическое образование, юридический 
стаж, сдали соответствующий экзамен и получили право 
предоставления правовой помощи.

Проанализирован зарубежный опыт получения выс-
шего юридического образования. Рассмотрено направление 
реформирования адвокатуры в Украине и отмечено, что 
повышение статуса адвокатской профессии как элиты 
гражданского общества, установление единых требова-
ний доступа к адвокатской деятельности, равенство лиц, 
претендующих на приобретение статуса адвоката, уста-
новление единых этических и профессиональных стандар-
тов адвокатуры являются благородными целями реформы 
адвокатуры, что в свете новых законопроектов вполне 
могут быть реализованы.

Ключевые слова: юридическая помощь, адвокат, адво-
катская деятельность, юридическое образование, стажи-
ровки, квалификационный экзамен.

In the scientific article the process of acquiring the status 
of a representative of legal assistance is researched. It is noted 
that legal aid in different countries of the world is provided by 
lawyers in the broad sense of the word, that is, those who have 
legal education, legal experience, passed the relevant exam and 
received the right to provide legal assistance. The foreign expe-
rience of obtaining higher legal education is analyzed. The direc-
tion of advocacy reform in Ukraine is considered.

The foreign experience of obtaining higher legal education 
is analyzed. Considered the direction of reforming the advo-
cacy in Ukraine and it is emphasized that the increase of the 
status of the advocate’s profession as an elite of civil society, the 
establishment of common requirements for access to advocacy, 
the equality of persons applying for the status of a lawyer, the 

establishment of common ethical and professional standards for 
advocacy are noble goals of the reform of the Bar, in the light of 
new bills, may well be realized.

To date, a bill has been registered in Ukraine, which pro-
poses to improve the norms of the current Ukrainian legislation 
on advocacy and advocacy in terms of procedures and peculiari-
ties of obtaining the status of a lawyer.

The draft Law is to amend the Law of Ukraine “On Advocacy 
and Advocacy” and stipulates that higher law education should 
be understood as the second (master’s) level of higher legal edu-
cation received in Ukraine, as well as higher legal education of 
the corresponding level obtained in foreign states and recognized 
in Ukraine in accordance with the procedure established by law.

The bill also provides an exhaustive list of grounds for refusal 
to admit to the qualification examination: the applicant’s mis-
match with the requirements of the Law of Ukraine “On Advo-
cacy and Advocacy”; the inconsistency of the submitted docu-
ments with the requirements of the law; the submission is not 
in full scope of the documents provided for by the procedure for 
admission to the qualification examination. The project intro-
duces a qualification examination through anonymous testing. It 
is also proposed that testing should be carried out by the Higher 
Qualification-Disciplinary Commission of Advocacy, and organiza-
tionally promoted by the Qualification-Disciplinary Commissions 
of the Regions

Key words: legal aid, lawyer, advocacy, legal education, 
internship, qualification examination.

Постановка проблеми. Надання особі правничої 
допомоги є пріоритетним напрямом кожної демокра-
тичної держави. Правова допомога повинна сприяти 
забезпеченню безпеки правового обороту в державі 
та виконувати роль інструменту захисту прав особи, 
зокрема реалізації її права доступу до судочинства.

Тому велику роль відіграє те, хто може надавати 
правову допомогу та в яких межах, оскільки від фахо-
вості правової допомоги, що надається, залежить на 
скільки цей інститут виконує покладені на нього функ-
ції забезпечення безпеки правового обороту та реаліза-
ції прав і свобод особи.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. На 
доктринальному рівні окремі аспекти професійної 
правничої (правової) допомоги досліджували такі 
вітчизняні та зарубіжні вчені як М.М. Антонович, 
О.А. Банчук, А. Батлер, Е. Бланкенбург, Є.Ю. Бова, 
В.В. Букач, М.В. Вітрук, Р.Ф. Гринюк, Д.А. Гудима, 
М.М. Гультай, С.Д. Гусарєв, В.О. Демиденко, М.С. Дем-
кова, С.П. Добрянський, В.М. Ісакова, Б.В. Калинов-
ський, Н.В. Камінська, Н.І. Карпачова, Р. Кассен, 
М. Кіку, А.М. Колодій, А.Т. Комзюк, В.В. Копєйчи-
ков, В.О. Котюк, М. Кузінс, Р.О. Куйбіда, В.С. Личко, 
М.Т. Лоджук, О.М. Лощихін, П.О. Недбайло, С.С. Нем-
ченко, С.В. Оверчук, В.Ф. Опришко, В.Ю. Панченко, 
В.В. Печерський, В.Ф. Погорілко, С.В. Прилуцький, 
П.М. Рабінович, Ф. Реган, О.Ф. Скакун, О.В. Скрипнюк, 
Р. Сміт, М.В. Стаматіна, П.Б. Стецюк, Г.Ж. Сулейме-
нова, М.О. Теплюк, Р.С. Титикало, Ю.М. Тодика, 
Ю.С. Шемшученко, Ю.Т. Шрамко, О.В. Шубейкіна, 
О.Г. Юшкевич та інші.
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Мета статті полягає у розкритті основних вимог до 
представника правничої допомоги в Україні та в інших 
країнах світу.

Виклад основного матеріалу. Правова допомога 
в різних країнах світу надається адвокатами в широ-
кому розумінні цього слова, тобто особами, що мають 
юридичну освіту, юридичний стаж, склали відповідний 
екзамен та отримали право надання правової допомоги. 
Усі ці вимоги щодо адвоката (особи, наділеної правом 
надання правової допомоги) встановлюються положен-
нями внутрішнього права окремих країн. 

Для того щоби стати адвокатом, потрібна перш за 
все вища юридична освіта. В Україні, щоби стати бака-
лавром права, треба навчатися чотири роки, при цьо-
му спочатку студенти навчаються за загальним планом 
і лише під кінець навчання або взагалі в магістратурі 
відбувається спеціалізація за певними галузями права. 
Після здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бака-
лавр» студент може продовжити навчання для здобуття 
освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр». Навчання 
в магістратурі зазвичай триває два роки [8].

У Німеччині навчання в університеті займає так 
само не менше чотирьох років, і це якщо скласти іспити 
з першого разу та вчасно. Інакше навчання може затяг-
нутись. Очевидно, вчитись досить складно – за статис-
тикою, третина студентів вирішує вибрати іншу сферу 
діяльності вже на третьому році навчання.

У Франції навчання триває 18 місяців і ділиться на 
три рівні   кожний по шести місяців. Упродовж 18-ти 
місяців той, хто бажає стати адвокатом, має змогу отри-
мувати необхідні знання, при цьому вивчення предме-
тів відбувається за принципом «Від простого до складні-
шого». Тобто на першому рівні вивчаються певні базові 
предмети: статус адвоката, професійна етика, практич-
ні аспекти адвокатської діяльності тощо. Другий рівень 
передбачає вибір індивідуальної програми. Ідеться про 
предмети, що безпосередньо стосуються майбутньої 
сфери діяльності: ця програма допомагає пізніше вли-
тись у сферу адвокатської діяльності. На третьому рівні 
студенти вже проходять стажування [7, с. 32].

У США навчання триває сім років: спочатку сту-
дент чотири роки навчається в коледжі, а потім ще три 
роки – у правничій школі. При цьому перші чотири роки 
є спільними – досить часто у правничих школах мож-
на зустріти колишніх економістів, математиків, фізиків 
тощо. Правничих шкіл у США є велика кількість і на 
будь-який смак   від знаних і дорогих, наприклад, Гар-
варда чи Колумбійського університету, до простіших, 
які не потребують значних фінансових затрат, але при 
цьому також можуть дати непогану юридичну освіту, 
наприклад, Фордхем [7, с. 33].

Варто зазначити, що, на відміну від українських 
вишів, які переважно орієнтуються на теорію, у США 
більше уваги приділяється практиці. Також кожний 
університет має свою спеціалізацію, тобто в кожній 
правничій школі найбільше уваги приділяється своїй, 
певній галузі права. Найкращою юридичною школою 
традиційно вважається Гарвард, проте якщо казати, 
наприклад, про вивчення права інтелектуальної влас-
ності, то тут найкращу підготовку може дати Стен-
форд за рейтингом 2017 року. Якщо ж казати про між-
народне право, то найкращу освіту в цій сфері дає 
Нью-Йоркський університет. Вузька спеціалізація дає 
можливість отримати якіснішу освіту та сприяє успіш-
ній конкуренції з іншими правничими школами, яких 
у США, повторимо, безліч.

Надзвичайно цікавим є підхід до вищої юридичної освіти 
у Великій Британії. Зокрема, на відміну від інших країн, де 
вища юридична освіта є обов’язковою, у Великій Британії 
можна стати адвокатом без юридичної освіти! Яким чином? 
Отримавши вищу неюридичну освіту, кожний може пройти 
так званий GDL (the Gradual Degree of Law). Це навчаль-
ний курс, який триває один рік і на якому студент отримує 
весь необхідний комплекс юридичних знань. Після цього 
необхідно пройти юридичну практику (the Legal Practice 
Course, яка також відома як the Postgraduate Diploma in 
Legal Practice) та стажування в юридичній фірмі. Студен-
там юридичних факультетів не треба проходити GDL, але 
юридична практика та стажування є обов’язковими.

Можливість отримати юридичну освіту протягом 
одного року є величезною перевагою англійської сис-
теми освіти. Адже той, хто вже має одну спеціальність, 
наприклад IT-технології, поєднавши її зі знанням зако-
нодавства, набагато глибше розуміє, як працює вся 
система. З іншого боку, якщо юридична спеціалізація 
надзвичайно вузька, то необхідно мати ґрунтовні знан-
ня саме в цій сфері [4].

Особливе значення для успішного старту юриста 
мають практичні навички. Вони здобуваються на стажу-
ванні чи на практиці. В Україні, згідно з чинним законо-
давством, кандидат мусить мати стаж роботи в галузі 
права не менше двох років, а після цього – практику 
саме в адвокатській діяльності.

У Німеччині стажування (Rechtsreferendariat) від-
бувається впродовж двох років у різноманітних інстан-
ціях: в адвокатурі, прокуратурі, суді, у нотаріаті тощо. 
Стажування є оплачуваним. У Франції майбутній адво-
кат проходить стажування в період останніх шести міся-
ців навчання. У Великій Британії студенти юридичних 
факультетів починають шукати можливості для стажу-
вання вже на останніх курсах навчання. Під час вибору 
кандидатів для проходження стажування юридичні фір-
ми відштовхуються від рівня успішності студента. Чим 
вищі бали, тим кращі шанси отримати роботу. Протягом 
стажування особа проходить практику в різних депар-
таментах фірми. Кількість департаментів і тривалість 
стажування залежать від сфери, в якій спеціалізуєть-
ся юридична фірма. Пройти стажування надзвичай-
но складно, оскільки кількість місць для стажування 
в кілька разів менше кількості випускників юридичних 
факультетів. Через це в Англії багато випускників юри-
дичних факультетів так і не стають юристами. Якщо все 
ж таки пощастило отримати бажану посаду, то необхід-
но щороку проходити спеціальні тренінги й отримати 
сертифікат успішного проходження такого тренінгу, 
щоби мати можливість працювати далі.

Вищої юридичної освіти та стажування не досить 
для того, щоби розпочати адвокатську діяльність. Піс-
ля того, як студент отримає юридичну освіту, в деяких 
випадках після проходження стажування він повинен 
скласти іспит для оцінки рівня знань і готовності до 
практичної діяльності. Є різні підходи до перевірки 
знань студента. В Україні майбутньому адвокату необ-
хідно скласти кваліфікаційні іспити. Кваліфікаційні 
іспити – це перевірка теоретичних і практичних знань 
заявника в галузі законодавства, історії адвокатури, 
уміння правильно застосовувати теоретичні знання 
у практичній діяльності адвоката.

У Німеччині майбутньому адвокату необхідно пройти 
подвійну перевірку знань і навичок. Після закінчення 
п’яти семестрів навчання складається перший держав-
ний іспит, для складання якого дається лише дві спроби! 
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Після складання іспиту видається диплом державного 
університету Німеччини й можна працювати юридичним 
консультантом у певних фірмах, але лише в тих, які не 
спеціалізуються на юридичній проблематиці, наприклад, 
юристом у певних туристичних фірмах. Другий іспит 
складається вже після стажування. Цей іспит прово-
диться під егідою міністерства юстиції відповідної зем-
лі. Саме міністерство юстиції вирішує всі організаційні 
питання: розробляє програму, формує екзаменаційні 
запитання й екзаменаційну комісію тощо. Варто зазна-
чити, що другий іспит має на меті перевірити не тео-
ретичні знання, а практичні навички, тому і проходить 
після завершення практики. За статистикою другий іспит 
складають близько 70-ти відсотків кандидатів.

У США для того, щоби стати практикуючим юри-
стом, необхідно скласти спеціальний іспит (the bar 
examination) організації адвокатів того штату, в якому 
ви бажаєте займатись адвокатською практикою. Цей 
іспит триває чотири дні. У перший день – це тест з ети-
ки. Другий – тест на знання законів, що діють на всій 
території США. Протягом решти двох днів перевіряєть-
ся знання законодавства, що діє на території того шта-
ту, де збирається практикувати кандидат [5, с. 34].

У Франції після проходження курсу навчання скла-
дається випускний іспит, після якого в разі успіху вида-
ється сертифікат. Іспит доволі жорсткий – складається 
з письмової й усної частин. Письмова частина має на 
меті перевірити навички складання юридичних доку-
ментів. Усна частина іспиту складніше – у ній переві-
ряється знання різних галузей права, відбувається усна 
співбесіда іноземною мовою, тією, яку вибрав канди-
дат, а також співбесіда із членами екзаменаційної комі-
сії про виконання індивідуальної програми.

На сьогоднішній день, в Україні зареєстрували зако-
нопроект, яким пропонується удосконалити норми чин-
ного законодавства України про адвокатуру та адвокат-
ську діяльність в частині процедури та особливостей 
набуття статусу адвоката.

Проект Закону за № 10220 11 квітня 2019 р. поля-
гає у внесенні змін до Закону України «Про адвокатуру 
та адвокатську діяльність» та закріплені положення, 
що під вищою юридичною освітою слід розуміти другий 
(магістерський) рівень вищої юридичної освіти, отри-
маний в Україні, а також вищу юридичну освіту відпо-
відного рівня, здобуту в іноземних державах та визнану 
в Україні в установленому законом порядку [5].

Законопроект також доповнює частиною 3-1 статтю 8  
закону, в якій закріплено вичерпний перелік підстав для 
відмови у допуску до складання кваліфікаційного іспи-
ту: невідповідність претендента вимогам Закону Укра-
їни «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»; невід-
повідність поданих документів вимогам законодавства; 
подання не в повному обсязі документів, передбачених 
Порядком допуску до складення кваліфікаційного іспи-
ту. Проектом запроваджується проведення кваліфікацій-
ного іспиту шляхом проходження анонімного тестуван-
ня. А також внесено пропозицію про те, що тестування 
повинна проводити Вища кваліфікаційно-дисциплінарна 
комісія адвокатури, а організаційно сприяти – кваліфіка-
ційно-дисциплінарні комісії регіонів.

Звільнити від проходження стажування не лише 
осіб, які мають стаж роботи помічника адвоката не 
менше одного року за останні два роки, а й осіб, які 
мають п’ятирічний стаж роботи в галузі права. З метою 
забезпечення ефективної роботи ради адвокатів регіо-
ну згідно із законопроектом встановлюються певні ква-

ліфікаційні вимоги до Голови такої ради, а саме: безпе-
рервний стаж адвокатської діяльності 10 років.

Вищу кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвока-
тури запропоновано зробити більш незалежною, перед-
бачивши її підконтрольність і підзвітність виключно 
З’їзду адвокатів України, а не Раді адвокатів України

Висновок. Отже, набуття юридичної освіти та статусу 
представника правничої допомоги в різних країнах сві-
ту відрізняється і, відповідно, не позбавлене недоліків. 
У зв’язку з цим реформування саме в Україні є необхідним 
та основоположним. Підвищення статусу адвокатської 
професії як еліти громадянського суспільства, встанов-
лення єдиних вимог доступу до адвокатської діяльності, 
рівність осіб, що претендують на набуття статусу адвока-
та, встановлення єдиних етичних та професійних стандар-
тів адвокатури є благородними цілями реформи адвокату-
ри, що у світлі нових законопроектів, ми сподіваємось, 
цілком можуть бути реалізованими, проте з урахуванням 
викладеного, потребують доопрацювання.
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ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО РОЗУМІННЯ  
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У статті досліджується проблематика процесуаль-
но-правової природи заочної кримінальної процесуальної 
форми. На основі аналізу наведених доктринальних мірку-
вань визначено наявні теоретичні підходи до розуміння від-
повідних питань та охарактеризовано кожен з них, обґрун-
товано розкрито позитивні й негативні аспекти таких 
наукових концепцій та запропоновано авторське бачення 
заочного провадження як диференційованої форми кримі-
нального провадження. 

Ключові слова: кримінальний процес, кримінальна про-
цесуальна форма, заочна кримінальна процесуальна форма.

В статье исследуется проблематика процессуально-пра-
вовой природы заочной уголовной процессуальной формы. На 
основе анализа приведенных доктринальных соображений 
определены имеющиеся теоретические подходы к понима-
нию соответствующих вопросов и охарактеризованы каж-
дый из них, обоснованно раскрыто положительные и отри-
цательные аспекты таких научных концепций и предложено 
авторское видение заочного производства как дифференци-
рованной формы уголовного судопроизводства.

Ключевые слова: уголовный процесс, уголовная процес-
суальная форма, заочная уголовная процессуальная форма.

This scientific article is devoted to one of the most contro-
versial problems of the modern criminal process in Ukraine – the 
possibility of using a form of criminal proceedings in absentia.

The urgency of the study is due to the fact that for a long 
time the Criminal Procedure Code of Ukraine did not contain 
norms regulating the issue of criminal liability of a person who is 
being hid from the organs of pre-trial investigation and/or court, 
which led to the impossibility of performing the tasks entrusted 
to criminal proceedings in full measure. Subsequently, a crim-
inal procedural institute for special criminal proceedings (spe-
cial pre-trial investigation and special judicial proceedings) was 
introduced into the criminal process of Ukraine, which increased 
the scientific and practical interest in the problem of using a 
form of criminal proceedings in absentia.

Today in the scientific legal literature there are different 
approaches to understanding the legal nature of proceedings in 
absentia and its place and role in the criminal proceeding system 
of Ukraine, however, complexly relevant issues in the science of 
the criminal process have not been investigated. In this scientific 
article we, on the basis of the analysis of theoretical considerations 
given by domestic and foreign scientists, determined the existing 
theoretical approaches to understanding the relevant issues and 
characterized each of them, reasonably revealed the positive and 
negative aspects of such scientific concepts and suggested the 
author’s vision of the legal nature of proceedings in absentia as a 
differentiated forms of criminal proceedings. It was concluded that 
criminal proceedings in absentia are special criminal procedural 
forms characterized by a combination of elements of simplification 
and complications of the criminal procedural form and simultane-
ous application of compensatory mechanisms that are intended to 
compensate by means determined by the Criminal Procedure Code 
of Ukraine, the actual absence of a suspect at the stage of pre-trial 
investigation and/or accused at the trial stage.

Key words: criminal procedure, criminal procedural form, 
criminal proceedings in absentia.

Постановка проблеми та її актуальність. Розуміння 
кримінальної процесуальної форми є одним з найбільш 
проблемних у теорії кримінального процесу, тому серед 
вчених відсутні єдині погляди стосовно визначення її 
правової природи, що зумовлює й плюралізм думок щодо 
сутності заочної кримінальної процесуальної форми, її 
місця та ролі у кримінальному процесі. Проблематиці 
заочного провадження вітчизняні науковці приділяли 
недостатньо уваги, однак «тимчасове» закріплення від-
повідного інституту в КПК України в 2014 р. та внесення 
до КПК України змін щодо запровадження спеціального 
кримінального провадження, пожвавили наукові диску-
сії з цього питання, що обумовлює необхідність перегля-
ду та переосмислення багатьох підходів до розуміння 
названої кримінальної процесуальної форми.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Окре-
мі аспекти проблем заочного кримінального прова-
дження висвітлювалися в працях таких учених, як: 
Г.П. Власова, І.В. Гловюк, І.М. Канюка, М.П. Климчук, 
Г.В. Матвієвська, О.О. Нагорнюк-Данилюк, І.В. Озер-
ський, Р.Г. Пєсцов, І.І. Сливич, В.М. Трофименко, 
Л.Д. Удалова, О.Г. Яновська та інших. Разом з тим, 
комплексно відповідні питання не розглядалися в сучас-
ній науковій юридичній літературі.

Метою статті є теоретичний аналіз основних док-
тринальних підходів до розуміння правової природи 
заочної кримінальної процесуальної форми. 

Виклад основного матеріалу. З вивчення вітчиз-
няних та зарубіжних наукових джерел вбачаються такі 
основні концепції розуміння заочної кримінальної про-
цесуальної форми:

1. Заочне провадження як спрощена кримінальна 
процесуальна форма.

Відсутність єдності вчених щодо категорії «спроще-
не кримінальне провадження» істотним чином впливає 
на вирішення питання про співвідношення заочного 
і спрощеного провадження. Т.Д. Дудоров вважає, що 
спрощене провадження представляє собою визначений 
законодавцем порядок здійснення окремих категорій 
кримінальних проваджень, що полягає у вилученні або 
скороченні процесуальних стадій, інститутів і норм при 
реалізації базових принципів судочинства та забезпе-
чення гарантій прав і законних інтересів його учасників 
[1, с. 107]. Аналогічної позиції дотримується і Г.В. Матві-
євська [2, с. 349]. Тобто спрощене провадження відріз-
няється від загального порядку здійснення проваджен-
ня істотним спрощенням у застосуванні кримінальних 
процесуальних категорій, визначених КПК України.

На думку І. Морозової, спрощене судочинство являє 
собою законодавчо встановлену процедуру розгляду 
кримінальних проваджень, якій притаманні скорочені 
строки, відсутність окремих стадій та скасування дея-
ких процесуальних інститутів і норм з метою забезпе-
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чення оптимальних шляхів досягнення завдань кримі-
нального процесу [3, с. 37]. Отже, спрощення полягає 
не тільки у відмові від застосування певних криміналь-
них процесуальних категорій, але й у встановлені більш 
коротких строків вчинення процесуальних дій та при-
йняття процесуальних рішень, порівняно із загальним 
порядком. Крім того, його здійснення має на меті вико-
нання всього комплексу завдань кримінального прова-
дження, а не тільки забезпечення дотримання процесу-
альних гарантій та засад кримінального провадження.  

Т.В. Трубнікова під спрощеним кримінальним судо-
чинством розуміє провадження за окремими категорія-
ми проваджень, які мають такі особливості, які об’єк-
тивно потребують швидкого здійснення кримінальної 
процесуальної діяльності і простоти кримінальної про-
цесуальної форми, яке здійснюється в більшості випад-
ків з меншими затратами, чим провадження, яке здійс-
нюється у загальному порядку [4, с. 85]. Таким чином, 
можливе застосування спрощеної процесуальної форми 
щодо певної категорії проваджень, яке повинно мати 
вужчу поширеність, ніж загальне кримінальне прова-
дження. Скорочене провадження характеризується 
оперативністю здійснення процесуальної діяльності, 
простотою процесуальної форми та значно меншим 
розміром витрат на здійснення кримінального судочин-
ства. Отже, Т.В. Трубнікова зводить сутність спрощеної 
процесуальної форми до засади процесуальної економії 
у кримінальному правосудді. Недоліком такого бачен-
ня є те, що не розкривається зміст даної категорії, які 
фактори зумовлюють потребу відступити від загального 
порядку здійснення кримінального провадження тощо.

О.О. Нагорнюк-Данилюк вважає, що спрощене про-
вадження не є самостійним, а являє собою лише виня-
ток із загального порядку, що обумовлено необхідністю 
здійснення кримінального провадження з найбільшою 
швидкістю, простотою та ефективністю [5, с. 117]. 
Наведені міркування суперечать теорії диференціації 
кримінальної процесуальної форми, оскільки в такому 
випадку повинна існувати тільки одна загальна проце-
суальна форма, а всі інші не мають самостійного зна-
чення та є похідними від неї винятками. Разом з тим, 
вивчення і наукових джерел, і нормативно-правової 
бази свідчить про наявність істотних відмінностей між 
загальною та диференційованими формами криміналь-
ного провадження. 

На думку І.І. Сливича, спрощена форма – це проце-
суальна форма провадження у кримінальному процесі 
України, яка має власну сукупність специфічних цілей 
і завдань, що не суперечать цілям і завданням кримі-
нального судочинства в цілому, характеризується вилу-
ченням окремих стадій провадження, завдяки чому 
воно здійснюється у більш короткі строки [6, с. 100]. 
Тобто відмінною ознакою відповідного провадження 
є спрощення процесуальної форми, яке досягається 
завдяки відмові від застосування окремих процесуаль-
них стадій, інститутів та норм й скорочення процесу-
альних строків вчинення процесуальних дій та прийнят-
тя процесуальних рішень, але за умови дотримання 
основних принципів кримінального процесу.

На переконання Г.П. Власової, спрощене кримі-
нальне провадження – це самостійне провадження, 
що має на меті швидке та повне забезпечення кон-
ституційних прав громадян, об’єктивно потребує по 
визначеній категорії проваджень більш ефективного 

та більш економного судового розгляду, в порівнянні 
з загальним порядком розгляду кримінального прова-
дження, при суттєвій зміні кримінальної процесуальної 
форми на діючих принципах кримінального процесу, 
на яких базується кримінальний процесуальний закон 
[7, с. 514]. З наведеного можна визначити такі ознаки 
відповідної категорії: є самостійною диференційова-
ною процесуальною формою у системі кримінального 
провадження; характеризується істотною відмінністю 
від загальної форми здійснення кримінального прова-
дження; відповідає загальним засадам кримінального 
судочинства; зумовлена об’єктивною потребою більш 
швидкого та економного розгляду певної категорії про-
ваджень; застосовується на стадії судового проваджен-
ня; має на меті швидке та повне забезпечення консти-
туційних прав громадян. 

Проте запропонований підхід потребує уточнення: 
1) спрощене провадження може мати місце не тільки 
на стадії судового провадження, але й під час здійс-
нення досудового розслідування; 2) метою застосуван-
ня спрощеного провадження є виконання завдань кри-
мінального провадження, визначених кримінальним 
процесуальним законом, що, серед іншого, передбачає 
й забезпечення конституційних прав громадян. 

Прибічником розуміння заочної процесуальної фор-
ми як спрощеного провадження є В.Т. Маляренко, який 
свого часу звертав увагу на те, що заочне проваджен-
ня і заочний вирок у кримінальних провадженнях, хоча 
й не є новим процесуальним інститутом спрощеного 
провадження, проте недостатньо досліджений і віднос-
но рідко застосовуваний у практиці через відсутність 
правового механізму [8, с. 7]. Однак науковець не наво-
дить будь-яких аргументів з метою обґрунтування твер-
дження щодо належності заочної кримінальної проце-
суальної форми саме до спрощеного провадження.

О.І. Назарук та Р.Л. Кислюк переконані, що інститут 
заочного кримінального провадження слід розглядати як 
спрощене провадження, оскільки він не має ознак для 
виділення його в самостійне провадження й не містить 
посилених процесуальних гарантій. Заочне проваджен-
ня, на їх думку, − це свого роду виняток із загального 
правила, спрямований на швидке та ефективне здійс-
нення кримінального провадження [9, с. 145]. Така пози-
ція не виглядає переконливою, адже в доктрині обґрун-
товуються позиції щодо розуміння заочної процесуальної 
форми і як самостійного провадження, і як проваджен-
ня з посиленими процесуальними гарантіями, і як інші 
види кримінального провадження. За таких обставин 
віднесення досліджуваної категорії до числа спрощено-
го провадження потребує належного теоретичного аргу-
ментування. Окрім того, вказівка на швидкість та опера-
тивність здійснення заочного провадження є неповною, 
адже метою застосування відповідної процесуальної 
форми є забезпечення принципу невідворотності кримі-
нальної відповідальності, беззастережний захист прав 
та законних інтересів осіб, які потерпіли в результаті 
вчинення кримінальних правопорушень, захист інтере-
сів держави у сфері правосуддя тощо. 

Дослідник відповідних питань – І.М. Канюка, наго-
лошує на тому, що з метою процесуальної економії 
доцільним є запровадження в кримінальному судочин-
стві ще одного диференційованого виду кримінального 
провадження – заочного провадження, у порядку яко-
го розглядалися б провадження про кримінальні пра-
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вопорушення осіб, що ухиляються від явки до суду. 
При цьому умовою постановлення заочного вироку, 
на думку І.М. Канюки, повинно бути перебування осо-
би у розшуку не менше, ніж шість місяців, вжиття всіх 
заходів до повідомлення особи про висунуті щодо неї 
обвинувачення, а обвинувачений повинен мати право 
оскаржити заочний вирок в особливому порядку – до 
того ж суду, який його постановив, що матиме наслід-
ком перегляд вироку у повному обсязі в загальному 
порядку [10, с. 16]. Заочне провадження розглядається 
як спосіб підвищення економічності кримінального про-
цесу за допомогою диференціації кримінальної проце-
суальної форми. Заочне провадження у кримінальному 
процесі – це вид спрощеного провадження, при якому 
кримінальне провадження розглядається, а вирок ухва-
люється за відсутності обвинуваченого [11, с. 195]. 
З авторського бачення сутності заочної кримінальної 
процесуальної форми слідує, що вона має спрощений 
характер порівняно з загальною кримінальною проце-
суально формою, що здійснюється з метою досягнення 
процесуальної економії у кримінальному провадженні. 
Такі міркування видаються достатньо дискусійними, 
адже заочне кримінальне провадження не має на меті 
досягнення швидкого винесення вироку, зекономити 
матеріальні або часові ресурси держави або учасників 
кримінального провадження тощо, навпаки, як свідчить 
практика застосування даного кримінального процесу-
ального інституту, і часові, і матеріальні витрати в біль-
шості випадків значно перевищують обсяги, що мають 
місце при здійсненні загальних кримінальних процесу-
альних процедур.  

О.В. Сачков вважає, що особливі форми, поряд-
ки та режими кримінальних проваджень, які викла-
дені в КПК України, умовно можна розділити на дві 
групи: спрощені форми кримінального провадження 
та ускладнені форми кримінального провадження. До 
першої належить: провадження на підставі угод; здійс-
нення спеціального (заочного) досудового розсліду-
вання; особливий режим досудового розслідування 
в умовах воєнного, надзвичайного стану або у районі 
проведення АТО; кримінальне провадження у формі 
приватного обвинувачення; провадження щодо кримі-
нальних проступків [12, с. 133]. Такий підхід носить 
поверхневий характер, оскільки: 1) відсутній класифі-
каційний критерій, який дозволяє провести таку чітку 
межу між відповідними формами; 2) аналіз запропо-
нованих спрощених форм кримінального провадження 
свідчить, що вони є неоднорідними й мають істотні від-
мінності в моделі кримінального провадження, а тому 
й не можуть бути об’єднані в межах однієї групи дифе-
ренціації кримінальної процесуальної форми.

Прибічником розуміння відповідного виду кримі-
нального провадження як спрощеної процесуальної 
форми є О.О. Нагорнюк-Данилюк, який вважає, що 
інститут спеціального кримінального провадження 
необхідно розглядати як спрощену форму кримінально-
го провадження, яка охоплює спеціальне досудове роз-
слідування і спеціальне судове провадження та перед-
бачає особливий порядок їх здійснення, щодо злочинів, 
виключний перелік яких визначений у кримінальному 
процесуальному законі, стосовно підозрюваного чи 
обвинуваченого, який перебуває за межами України, 
ухиляється від явки на виклик слідчого, прокурора, 
слідчого судді, суду та оголошений у міждержавний 

та/або міжнародний розшук, з метою забезпечення 
швидкого та ефективного захисту особи, суспільства 
та держави від кримінальних правопорушень [5, с. 118]. 
З аналізу даної дефініції можна встановити такі ознаки 
цього інституту: 1) діє щодо обмеженого кола злочи-
нів; 2) має місце на стадії досудового розслідування 
та судового провадження; 3) здійснюється в особливо-
му порядку; 4) підставами його застосування є ухилен-
ня підозрюваного (обвинуваченого) від явки на виклик 
слідчого, прокурора, слідчого судді, суду та оголо-
шення у міждержавний та/або міжнародний розшук; 
5) метою є забезпечення швидкого та ефективного 
захисту особи, суспільства та держави від криміналь-
них правопорушень.

Заслуговують на увагу міркування І.В. Гловюк, що 
кримінальне провадження in abstentia має такі важ-
ливі ознаки спрощеного провадження: не проводяться 
деякі слідчі (розшукові), судові та інші процесуальні 
дії у зв’язку з фактичною відсутністю підозрюваного, 
обвинуваченого (вручення повідомлення про підозру, 
допит підозрюваного, відкриття матеріалів досудово-
го розслідування підозрюваному, встановлення особи 
обвинуваченого, роз’яснення його прав, допит обвину-
ваченого, його участь в судових дебатах, останнє слово 
обвинуваченого) [13, с. 18]. Дійсно, аналіз КПК Украї-
ни свідчить, що фізична відсутність підозрюваного під 
час здійснення спеціального досудового розслідування 
та обвинуваченого під час спеціального судового про-
вадження, має наслідком неможливість вчинення пев-
них слідчих (розшукових) та процесуальних дій, однак 
наведене не свідчить про істотне спрощення кримі-
нальної процесуально форми, оскільки: 1) підозрюва-
ний (обвинувачений) в будь-який час може з’явитися до 
органів досудового розслідування чи суду в результаті 
чого матиме місце припинення процедури здійснення 
заочного кримінального провадження та перехід до 
загальної кримінальної процесуальної форми; 2) поряд 
із спрощенням кримінальної процесуальної форми, має 
місце її ускладнення в результаті чого виникає необ-
хідність залучення додаткових суб’єктів до здійснення 
кримінального провадження, підготовки окремих про-
цесуальних рішень, вчинення додаткових процесуаль-
них дій тощо, що свідчить про відсутність як скороче-
них процесуальних строків, так й істотного спрощення 
стадій, інститутів, норм, в результаті чого не відбува-
ється зменшення процесуальних витрат тощо. 

Беручи до уваги наведене, відсутні підстави для від-
несення заочного кримінального провадження до спро-
щеної кримінальної процесуальної форми, однак склад-
ність та багатоманітність досліджуваної категорії, а 
також аналіз її процесуально-правової природи, дає під-
стави однозначно стверджувати про наявність у межах 
заочного кримінального провадження окремих елемен-
тів спрощення кримінальної процесуальної форми, але 
їх обсяг не є настільки суттєвим, щоб вести мову про 
істотну спрощеність такої процесуальної форми.

2. Заочне провадження як целерантна криміналь-
на процесуальна форма.

Найменування відповідної правової категорії похо-
дить від латинського слова celerantes – швидкий, стрім-
кий, прискорений тощо [6, с. 97]. В науковій літературі 
з проблематики кримінального судочинства відсутні 
єдині підходи до розуміння сутності відповідної кримі-
нальної процесуальної форми. 
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Російські вчені О.В. Смірнов та К.Б. Калиновський 
зазначають, що в загальнотеоретичному плані при-
скорене та спрощене провадження – це такі форми 
кримінального процесу, які призначені для вирішен-
ня кримінальних проваджень у скорочені строки та за 
спрощеними правилами [14, с. 220]. Тобто спрощене 
та прискорене провадження є єдиною формою здійс-
нення кримінального провадження, які є невіддільни-
ми й функціонують у своїй єдності («широке» розуміння 
целерантного кримінального провадження).

Водночас наявні й інші наукові позиції, які можна 
охарактеризувати як «вузьке» розуміння целерант-
ної форми. На переконання О.В. Волколуп, для целе-
рантної процесуальної форми визначне значення має 
категорія «угода» [15, с. 231]. За таких умов поняття 
«провадження на підставі угод» та «целерантне прова-
дження» є тотожними, що виключає можливість розу-
міння заочного кримінального судочинства крізь приз-
му целерантного провадження. 

Іншої думки притримується І.І. Сливич, вказуючи, що 
стосовно спрощених і прискорених процедур судочин-
ства застосовуються два терміни: целеранте та сумарне 
судочинство, які не є тотожними категоріями та мають 
відмінності [6, с. 98]. Прискорена форма провадження 
у кримінальному процесі України спрямована на досяг-
нення загальних цілей кримінального судочинства, яке 
має скорочені (порівняно зі звичайною процедурою) 
строки для їх досягнення і особливості, які характери-
зуються модифікацією окремих стадій кримінального 
провадження, що відрізняє ці провадження від звичай-
ного порядку кримінального судочинства [6, с. 100]. 
З наведених міркувань вбачається, що головними озна-
ками відповідної форми кримінального провадження є: 

1) скорочені строки здійснення процесуальних дій 
та прийняття процесуальних рішень. Вказана озна-
ка є визначальною для спрощеного кримінального 
провадження, яке передбачає спрощення і шляхом 
встановлення менших процесуальних строків для вчи-
нення процесуальних дій та прийняття процесуальних 
рішень, так і шляхом відмови від застосування або 
обмеженого застосування процесуальних інститутів, 
стадій кримінального провадження тощо. За таких 
обставин навряд чи скорочені процесуальні строки 
можна визначити як притаманну рису целерантного 
(прискореного) провадження. 

Варто звернути увагу на окремі підходи до розу-
міння процесуально-правової природи спрощеного 
та целерантного кримінального судочинства. Так, деякі 
вчені вважають, що в межах целерантної кримінальної 
процесуальної форми слід виділяти її підвиди, а саме: 
1) процесуальні форми, засновані на засаді доцільності 
здійснення кримінального переслідування, що поля-
гає в тому, що під час здійснення кримінального про-
вадження можуть виникнути підстави для відмови від 
підтримання обвинувачення стороною обвинувачення, 
що матиме наслідком, за певних обставин, закриття 
кримінального провадження; 2) сумарне провадження 
(від лат. summarium – стислий виклад), що опосередко-
вує різноманітні кримінальні процесуальні форми щодо 
розгляду кримінальних проваджень незначної склад-
ності, без проведення досудового розслідування, коли 
не здійснюється дослідження наявних доказів тощо; 
3) угоди у кримінальному провадженні [14, с. 221]. 
Таким чином, якщо целерантне провадження розгля-

дати у «широкому» значенні, одним з його різновидів 
є спрощена кримінальна процесуальна форма (охоплю-
ється поняттям «сумарне провадження»). Саме за таких 
обставин скорочені процесуальні строки можуть бути 
характерною рисою целерантного провадження, однак 
така риса не може характеризувати целерантне прова-
дження як самостійну процесуальну форму, оскільки 
в іншому разі вона буде тотожна поняттю спрощеного 
провадження.

2) щодо модифікації стадій кримінального про-
вадження, то характерною рисою спрощеної процесу-
альної форми є саме така зміна стадій кримінального 
процесу, яка має істотний характер і дозволяє відме-
жувати спрощене провадження від загального порядку 
здійснення кримінального судочинства. Визначальне 
значення має саме спрощення, тобто відмова від засто-
сування або обмежений характер застосування стадій 
кримінального провадження. Однак за таких умов целе-
рантне провадження буде мати тотожний зміст зі спро-
щеною процесуальною формою.

Якщо вести мову про таку модифікацію стадій кри-
мінального провадження, яка ускладнює здійснення 
кримінального судочинства, порівняно з загальним 
порядком, то це буде суперечити самій ідеї целерант-
ної кримінальної процесуальної форми. В науковій юри-
дичній літературі зазначається, що до завдань даного 
виду кримінального провадження належить: 1) про-
цесуальна економія (скорочення часу, сил і засобів, 
що використовуються для вирішення частини кримі-
нальних проваджень і вивільнення їх для проваджен-
ня у найбільш складних кримінальних провадженнях); 
2) наближення моменту покарання винуватого до вчи-
нення злочину з метою посилення попереджувального 
впливу процедур судочинства та кримінального пока-
рання; 3) примирення сторін [14, с. 220]. Отже, целе-
рантна модель передбачає спрощення процесуальної 
форми, що виключає модифікацію кримінального про-
вадження у напрямі її обтяження та ускладнення.

Прихильником розуміння заочного кримінально-
го судочинства як целерантної процесуальної форми 
є І.В. Озерський, який вважає, що впровадження у кри-
мінальний процес України інституту заочного прова-
дження можна вважати одним із способів прискорення 
досудового розслідування за відсутності підозрюваного 
(обвинуваченого) [16, с. 114]. Слід зазначити, що целе-
рантне провадження може мати місце не тільки під час 
досудового розслідування, але й під час судового про-
вадження. 

І.І. Сливич вважає, що прискорена форма кри-
мінального провадження спрямована на досягнення 
спільних цілей кримінального судочинства. Це фор-
ма, що має скорочені (у порівнянні зі звичайною про-
цедурою) строки для їх досягнення завдяки тому, що 
окремі її стадії модифікуються у зв’язку зі специфікою 
провадження. Як приклад прискореної процедури мож-
на привести спеціальне провадження у кримінальному 
судочинстві України, коли зміст та форма криміналь-
ного провадження за відсутності підозрюваного або 
обвинуваченого повинні відповідати загальним засадам 
кримінального провадження. Об’єктивні потреби сього-
дення, а саме реалізація завдань кримінального прова-
дження по відношенню до осіб, які переховуються за 
кордоном, в окупованій АРК, на територіях Донецької 
та Луганської областей, що тимчасово не підконтрольні 
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українській владі, викликали необхідність появи нової 
процесуальної форми, якою є спеціальне провадження 
[6, с. 99]. Наведені твердження не можуть свідчити про 
те, що заочна процесуальна форма належить до целе-
рантних форм кримінального судочинства, оскільки за 
темпоральними характеристиками вона не поступаєть-
ся загальному порядку здійснення кримінального про-
вадження, окрім того, досудове розслідування та судо-
вий розгляд є навіть більш ускладненими, ніж загальна 
процедура. 

3. Заочне провадження як кримінальна процесу-
альна форма з посиленими процесуальними гаран-
тіями. 

Х.У. Рустамов вважає, що заочна модель судочин-
ства належить до кримінальної процесуальної форми 
з посиленими процесуальними гарантіями нарівні з роз-
глядом провадження судом присяжних, провадження 
щодо неповнолітніх, провадження щодо осіб, які мають 
психічні чи фізичні вади тощо [17, с. 312]. Процесу-
альними гарантіями можуть бути: наявність письмової 
згоди обвинуваченого на розгляд кримінального прова-
дження без його участі; належне повідомлення обвину-
ваченого про місце та час судового розгляду; нездійс-
нення правосуддя щодо осіб, які мають фізичні чи 
психічні вади, не володіють мовою провадження, непо-
внолітніх тощо [18, с. 290]. Для даного підходу є харак-
терним застосування додаткових кримінальних проце-
суальних заходів, порівняно із загальним порядком, що 
й відрізняє заочне провадження серед кримінальних 
процесуальних форм на рівні з деякими іншими дифе-
ренційованими формами кримінального провадження. 

А.С. Тукієв заочне кримінальне провадження визна-
чає як особливий порядок досудового розслідування 
і судового розгляду кримінальних проваджень, який 
допускається за наявності визначених в законі підстав 
та умов, базується на дослідженні загального предмета 
доказування й інших обставин провадження, що здійс-
нюється за відсутності підозрюваного (обвинувачено-
го), якому належить право, крім загальних, на особли-
вий порядок оскарження заочного вироку. Науковець 
пропонує за критерієм відмінностей рівня процесуаль-
них гарантій, які відрізняються від загального порядку 
кримінального провадження, виділяти кримінальні про-
вадження з посиленими процесуальними гарантіями 
прав та законних інтересів осіб щодо яких здійснюється 
кримінальне провадження, до числа яких, серед інших, 
належить заочне кримінальне провадження. Заочне 
кримінальне судочинство не надає ні суду, ні сторонам 
захисту чи обвинувачення додаткових прав і гарантій 
крім тих, які вони мають при звичайному провадженні. 
Закон лише повинен наділяти сторону захисту додат-
ковими гарантіями ніби «на противагу» відсутності під-
озрюваного (обвинуваченого) і можливим внаслідок 
цього процесуальним наслідкам [19, с. 11]. Відповідні 
«додаткові гарантії» стосуються не сторони захисту 
в цілому, а саме підозрюваного (обвинуваченого) щодо 
якого здійснюється провадження і лише під час засто-
сування такої кримінальної процесуальної форми. 

На переконання О.В. Трофімової, інститут заочно-
го кримінального судового розгляду це вид особливого 
порядку судового розгляду з посиленими процесуаль-
ними гарантіями, при якому даний розгляд відбувається 
за відсутності обвинуваченого у зв’язку з неможливіс-
тю реалізації призначення кримінального судочинства 

у звичайному порядку і наявністю виняткових причин, 
пов’язаних із забезпеченням особливо важливих інте-
ресів держави, суспільства та особистості, а також 
наявністю умов, передбачених кримінальним проце-
суальним законом [20, с. 320]. У відповідній кримі-
нальній процесуальній формі передбачені додаткові 
процесуальні гарантії, порівняно із загальними прави-
лами здійснення кримінального провадження, застосу-
вання яких обумовлено фактичною відсутністю обви-
нуваченого на стадії судового розгляду кримінального  
провадження. 

На думку І.В. Гловюк, заочне кримінальне судочин-
ство не можна відносити до кримінальної процесуаль-
ної форми з посиленими процесуальними гарантіями, 
оскільки характер наданих гарантій має швидше за все 
не додатковий (підсилюючий), а заміщуючий харак-
тер, спрямований на усунення тих загроз застосуванню 
щодо підозрюваного, обвинуваченого належної право-
вої процедури, що можуть мати місце при їх фактичній 
відсутності протягом досудового розслідування та судо-
вого розгляду [13, с. 18-19]. Заслуговують на увагу 
й міркування О.О. Нагорнюка-Данилюка, що спеціальне 
кримінальне провадження не можна розглядати як кри-
мінальне провадження з посиленими процесуальними 
гарантіями, оскільки воно здійснюється за відсутності 
підозрюваного або обвинуваченого і зумовлює зміни 
форм діяльності учасників кримінального процесу (від-
сутність допиту обвинуваченого, оголошення його пока-
зань, особливості оскарження заочного вироку тощо), 
що навряд чи може свідчити про підсилення процесу-
альних гарантій, а є доказом їх зниження [5, с. 117]. 
На наше переконання, заочне кримінальне проваджен-
ня не можна відносити до кримінальної процесуаль-
ної форми з посиленими процесуальними гарантіями, 
оскільки вона не містить більш посилених (підвищених) 
процесуальних гарантій для учасників кримінального 
провадження, в тому числі й підозрюваного (обвину-
ваченого), порівняно з загальним порядком здійснення 
кримінального провадження. 

Для досліджуваної кримінальної процесуальної 
форми характерним є застосування інших правових 
явищ – компенсаторних кримінальних процесуальних 
механізмів, які покликані компенсувати відсутність 
підозрюваного під час здійснення досудового розсліду-
вання та обвинуваченого під час проведення судового 
розгляду кримінального провадження, й забезпечити 
можливість реалізації прав та законних інтересів такого 
учасника кримінального провадження, який фактич-
но не бере в ньому участі, з метою виконання завдань 
кримінального провадження, визначених кримінальним 
процесуальним законом України.

4. Заочне провадження як особлива кримінальна 
процесуальна форма. 

В доктринальних джерелах із проблематики кри-
мінального процесу пропонується розуміння заочного 
кримінального провадження як особливої криміналь-
ної процесуальної форми. Аналіз наукової літератури, 
в якій висвітлено питання кримінального процесуаль-
ного права, свідчить про різне розуміння категорії 
«особливе» в даному випадку, однак найчастіше мова 
йде про те, що оскільки досліджуване правове яви-
ще характеризується спрощенням та ускладненням 
під час здійснення кримінального провадження, його 
не можна віднести до загального порядку проведення 
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кримінального судочинства, а також чітко класифікува-
ти за певною диференційованою процесуальною фор-
мою, то воно займає особливе місце в кримінальному  
провадженні.

К.Г. Бендерська, яка базує своє дослідження на 
положеннях російського кримінального процесуаль-
ного закону, вказує, що при розгляді заочного кримі-
нального провадження фактично йде мова про два 
різні види судочинства: 1) одне з них спрощує здійс-
нення кримінального провадження, прискорюючи його  
(за ч. 4 ст. 247 КПК РФ); 2) інше навпаки, є провад-
женням з посиленими процесуальними гарантіями 
та уповільнює кримінальний процес через складнос-
ті виконання вироку, неоднозначну практику порядку 
оскарження вироку тощо. Таким чином, заочне кримі-
нальне провадження це особливий вид провадження за 
критерієм кола суб’єктів, а також за ознакою катего-
рії провадження за якими можливе його застосування 
[21, с. 19]. Аналогічної позиції дотримується і О.О. Каза-
ков, який вказує, що процедуру здійснення проваджен-
ня за відсутності обвинуваченого слід розглядати як 
самостійну особливу процесуальну форму, яка займає 
окреме місце в системі кримінального провадження, 
оскільки її неможливо віднести до провадження з поси-
леними процесуальними гарантіями, окрім того, за дея-
кими винятками, не можна розглядати як і спрощену 
процесуальну форму [22, с. 159]. Отже, в криміналь-
ному судочинстві мають місце різні форми: спрощене 
провадження, коли сам обвинувачений просить роз-
глянути кримінальне провадження за його відсутності, 
та заочне провадження, коли обвинувачений свідомо 
ухиляється від здійснення кримінального провадження 
щодо нього за його безпосередньої участі.

Більш обґрунтованою видається позиція І.В. Гловюк, 
яка вказує, що у системі кримінальних процесуальних 
проваджень провадження in absentia займає окреме, 
особливе місце, оскільки містить елементи і спрощен-
ня, і ускладнення кримінальної процесуальної форми. 
Так, провадження in abstentia має такі ознаки спроще-
ного провадження: не проводяться деякі слідчі (розшу-
кові), судові та інші процесуальні дії у зв’язку з фак-
тичною відсутністю підозрюваного, обвинуваченого 
(вручення повідомлення про підозру, допит підозрю-
ваного, відкриття матеріалів досудового розслідування 
підозрюваному, встановлення особи обвинуваченого, 
роз’яснення його прав, допит обвинуваченого, його 
участь в судових дебатах, останнє слово обвинувачено-
го). Про ускладненість цього провадження свідчать такі 
його ознаки як: обов’язкова участь захисника; здійснен-
ня досудового розслідування на підставі ухвали слід-
чого судді, а судового провадження – на підставі ували 
суду; особливий порядок виклику підозрюваного (обви-
нуваченого); під час здійснення спеціального судового 
провадження досліджуються всі надані докази; у виро-
ку суд окремо обґрунтовує, чи були здійснені стороною 
обвинувачення всі можливі передбачені законом заходи 
щодо дотримання прав підозрюваного чи обвинуваче-
ного на захист та доступ до правосуддя з урахуванням 
встановлених законом особливостей такого проваджен-
ня [13, с. 18-19]. Отже, вченою розглянуто спрощення 
та ускладнення процесуальної форми в межах виключ-
но заочного кримінального провадження без врахування 
суміжних правових категорій, зокрема спрощеного про-
вадження щодо кримінальних проступків, яке за своєю 

правовою природою є відмінним від заочного кримі-
нального провадження правовим явищем.

Разом з тим, навряд чи особлива кримінальна про-
цесуальна форма, яка характеризується поєднанням 
ознак спрощеного та ускладненого кримінального про-
вадження, порівняно із загальним порядком здійснення 
кримінального провадження, може повним чином оха-
рактеризувати сутність досліджуваної правової кате-
горії. Наведене обґрунтовується тим, що поєднання 
спрощення й ускладнення характерне і для інших форм 
кримінального провадження. Зокрема, кримінальне 
провадження на підставі угод, з одного боку, передба-
чає можливість ухвалити вирок як на стадії досудово-
го розслідування, так і під час судового розгляду, що 
істотним чином і прискорює, і спрощує процесуальну 
форму, з іншого боку, затвердження угоди вимагає 
потреби в її розгляді судом, наявні спеціальні вимоги 
до змісту вироку, яким затверджується угода, згодом 
може мати місце скасування вироку, яким затверджена 
угода, судом, що його ухвалив та інше, що свідчить про 
ускладнення процесуальної форми, порівняно з загаль-
ним порядком.

Висновки. У доктрині кримінального процесу не 
вироблено теоретичної моделі такої кримінальної про-
цесуальної форми, яка би в повній мірі відображала 
всі особливості здійснення заочного кримінального 
провадження. Ми вважаємо, що досліджувана катего-
рія належить до особливої процесуальної форми, яка 
характеризується поєднанням спрощення та ускладнен-
ня кримінальної процесуальної форми з застосуванням 
компенсаторних механізмів, які покликані компенсу-
вати (замінити) за допомогою процесуальних засобів, 
передбачених кримінальним процесуальним законом, 
фактичну відсутність підозрюваного (обвинуваченого) 
під час здійснення заочного провадження максималь-
но можливими та ефективними способами для дотри-
мання засад кримінального судочинства та виконання 
завдань кримінального провадження.
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ОКРЕМІ ПИТАННЯ ПРОТИДІЇ  
ТРАНСНАЦІОНАЛЬНІЙ ЗЛОЧИННОСТІ ЯК ЗАГРОЗІ  

СВІТОВІЙ ЕКОНОМІЦІ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Шкурко В. І.

Здійснено аналіз нормативного закріплення поняття 
транснаціональної злочинності та видів злочинних пося-
гань, що ним охоплюються. Досліджено проблеми впливу 
транснаціональної організованої злочинності на світову 
економіку в контексті глобалізації. Акцентовано увагу на 
питаннях зростання тіньової економіки та використання 
офшорних зон для забезпечення функціонування транснаці-
ональних організованих угрупувань. Окреслено базові шляхи 
протидії розвитку та поширенню організованої транснаці-
ональної злочинності.

Ключові слова: транснаціональна злочинність, глоба-
лізація, інтеграція, світова економіка.

Осуществлен анализ нормативного закрепления поня-
тия транснациональной преступности и видов преступных 
посягательств, которые им охватываются. Исследованы 
проблемы влияния транснациональной организованной пре-
ступности на мировую экономику в контексте глобализа-
ции. Акцентировано внимание на вопросах роста теневой 
экономики и использования оффшорных зон для обеспече-
ния функционирования транснациональных организованных 
группировок. Определены базовые пути противодействия 
развитию и распространению организованной транснацио-
нальной преступности.

Ключевые слова: транснациональная преступность, 
глобализация, интеграция, мировая экономика.

It is established that modern intensive processes of world 
integration are positively reflected in the overwhelming major-
ity of socio-political and economic phenomena. Facilitating pro-
gress, establishing corporate interconnections between countries 
of the world, increasing the mobility of capital, goods, services 
and ideas, globalization leads to the emergence of some nega-
tive results, which include transnational crime.

It has been found out that in both domestic and foreign sci-
entific literature general approaches to the development of a 
conceptual apparatus of transnational organized crime, its char-
acteristics, general tendencies and prospects of development are 
not outlined.

In this case, conceptually under the concept of a transna-
tional crime is understood different types of criminal offenses 
that are classified as organized crime, corporate, professional 
and political crimes, etc.

Scientific literature notes that at the beginning of the 
21st century transnational crime reached unprecedented levels 
and poses a real threat to the security of the world economy.

The development of transnational organized crime is con-
nected, first of all, with global processes in the global economy – 
the movement of a large mass of capital. The above became 
possible due to the liberalization of financial markets and trans-
actions, the rapid development of infrastructure associated with 
new information technologies, the use of unknown financial 
instruments to date.

The mentioned tendencies of integration of the world econ-
omy have caused the emergence of a world system of “shadow” 

economies that are not taxed in offshore areas, and which is the 
basis, the foundation for the success of transnational organized 
criminal groups. The factors that influence the degree of con-
trol of the shadow economy by transnational organized criminal 
groups are noted.

Among the reasons for the consolidation of these entities is 
highlighted: the growth of the so-called professionalism of crim-
inals, the use of the advantages of international trade in the 
conditions of globalization, corporatization, rational reorganiza-
tion of the criminal world by analogy with legitimate entrepre-
neurial activity in legal markets. Due to the strict hierarchy, the 
actual isolation of the leaders of transnational criminal organ-
izations from the executive branch takes place, which causes 
significant difficulties in establishing and detecting their direct 
participation in specific types of criminal activity. With flexibility 
and mobility, transnational criminal organizations demonstrate 
extreme mobility and the ability to respond quickly to measures 
taken by law enforcement agencies.

The conclusions state that transnational crime is considered 
one of the most threatening factors that destroys the global 
economy, leads to the poverty of the population of the countries 
concerned and provokes an increase in crime in general.

Key words: transnational crime, globalization, integration, 
world economy.

Постановка проблеми та її актуальність. Сучасні 
інтенсивні процеси світової інтеграції позитивно від-
биваються у більшості соціально-політичних й еконо-
мічних явищ на всіх рівнях: внутрішньодержавному, 
регіональному, планетарному. Сприяючи прогресу, 
налагодженню корпоративних взаємозв’язків між кра-
їнами світу, підвищенню мобільності капіталів, това-
рів, послуг та ідей, глобалізація зумовлює появу дея-
ких негативних результатів. Наприклад, під її впливом 
змінюється багато соціальних девіацій, зокрема зло-
чинність, відбувається її інтернаціоналізація й транс-
націоналізація. Прагнучи отримувати надприбутки, кри-
мінальні структури виходять на світові ринки, займають 
окремі їх сегменти, закріплюються у системі міжнарод-
них економічних зв’язків, розширюючи географію вчи-
нення транскордонних злочинів.

У науковій літературі справедливо підкреслено, що 
сучасна злочинність стала більш мобільною і діяльною. 
Вказаному сприяє посилення міграційних процесів, 
лібералізація режиму перетину державних кордонів, 
використання правопорушниками новітніх інформацій-
них, телекомунікаційних, транспортних, банківських 
та інших технологій, що дають змогу посягати на охоро-
нювані законом об’єкти «дистанційно» (перебуваючи за 
межами держави, на території якого заподіюється зло-
чинна шкода) [1, с. 13]. Зростаюча кількість організова-
них транснаціональних злочинних об’єднань, зокрема 
у сфері економіки, стає сьогодні суттєвим фактором 
посилення соціальної напруги і дестабілізації суспіль-
них відносин, перешкоджає оздоровленню економіч-
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них систем, впорядкуванню споживчого ринку, сприяє 
деформації нових форм економічних підприємницьких 
відносин, збільшенню частки «тіньової» та «офшорної» 
економіки тощо [2, с. 167; 3, с. 259]. Тому обізнаність 
щодо сфер впливу транснаціональної злочинності, сту-
пеня їх розвиненості та усвідомлення реальних масш-
табів потенційної шкоди від їх діяльності мають велике 
значення для посилення інтенсивності пошуку шляхів 
перешкоджання та запобігання організованій злочинно-
сті та її негативних наслідків, зокрема для соціально-
го-економічного середовища України.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У науко-
вій літературі дослідженню питання транснаціональної 
злочинності та вивченню окремих її проявів приділило 
увагу чимало таких науковців, як: М.Г. Вербенський, 
В.О. Глушков, В.В. Голіна, О.М. Джужа, О.Ф. Долженков, 
В.М. Дрьомін, Г.П. Жаровська, А.П. Закалюк, С.Ф. Здо-
ровко, H.A. Зелінська, О.В. Козаченко, В.П. Корж, І.В. Кри-
кунової (Шадрової), Г.П. Пожидаєва, В.С. Полянська, 
І.В. Пшеничний, Е.В. Расюк, В.І. Сідоров, Є.Д. Скулиш, 
Є.Л. Стрельцов, М.І. Хавронюк та інші. Незважаючи на 
наявні дослідження впливу транснаціональної злочинно-
сті на міжнародну економіку, окремої деталізації та аналі-
зу потребують конкретні прояви цієї форми організованої 
злочинності з урахуванням невпинних загальносвітових 
інтеграційних процесів.

Метою статті є визначення особливостей трансна-
ціональної злочинності, дослідження питань, пов’яза-
них із практичними проявами цього негативного явища 
та міжнародним засобам його протидії в контексті гло-
балізації світової економіки.  

Виклад основного матеріалу. Як справедливо 
зауважують окремі науковці (криміналісти, міжнарод-
ники), транснаціональна злочинність є досить склад-
ним явищем як об’єкт дослідження і вимагає значних 
зусиль для аналізу. У зв’язку з цим як у вітчизняній, так 
і зарубіжній науковій літературі не окреслено загально-
прийняті підходи щодо вироблення понятійного апарату 
транснаціональної організованої злочинності, її харак-
теристик, загальних тенденцій і перспектив розвит-
ку [4, с. 444; 2, с. 168]. При цьому концептуально під 
поняттям транснаціонального злочину розуміють різні 
види кримінальних правопорушень, що віднесені до 
категорій вчинюваних організованою злочинністю, кор-
поративних, професійних і політичних злочинів тощо 
[5, с. 34].

Ще у 20-ті рр. минулого століття частина юристів 
звертала увагу на перші прояви організованої злочин-
ності, що мають транснаціональні зв’язки, однак лише 
у 70-ті рр. ХХ ст. указаний феномен привернув увагу 
громадськості та наукової спільноти, у зв’язку з публі-
каціями у ЗМІ гучних розслідувань щодо наркотрафіків 
та торгівлі зброєю.

Досі немає також нормативного визначення трансна-
ціональної злочинності. Перше своє уніфіковане бачен-
ня щодо цього явища світове товариство запропонувало 
у 1988 році на Міжнародному симпозіумі з організованої 
злочинності в Санкт-Клауде. У результаті обговорен-
ня було взято за основу робочу формулу, відповідно 
до якої транснаціональна злочинність розуміється як 
будь-яка постійна участь групи людей або організації 
у злочинній діяльності, головна мета якої – отримання 
прибутку всюди, незважаючи на наявність державних 
кордонів [2, с. 168].

Відповідно до ч. 2 ст. 3 Конвенції ООН проти  
транснаціональної організованої злочинності від 
15.11.2000 р. (далі – Конвенція; ратифікована Україною 
04.02.2004 р.), злочин має транснаціональний характер 
за таких умов:

a) він учинений у більше ніж одній державі;
b) він учинений в одній державі, але істотна части-

на його підготовки, планування, керівництва або контр-
олю має місце в іншій державі;

c) він учинений в одній державі, але за участю 
організованої злочинної групи, яка здійснює злочинну 
діяльність у більше, ніж одній державі;

d) він учинений в одній державі, але його істотні 
наслідки мають місце в іншій державі [6].

Керуючись загаданими положеннями та матеріала-
ми Всесвітньої конференції про організовану злочин-
ність (м. Неаполь, Італія, 21–23 листопада 1994 року) 
М.Г. Вербенський визначає транснаціональну злочин-
ність як системне функціонування злочинних органі-
зацій і співтовариств, що мають розгалужену мережу 
філій в інших країнах, які використовують міжнародні 
зв’язки для постійного здійснення глобальних неза-
конних операцій, пов’язаних з переміщенням потоків 
інформації, грошей, фізичних об’єктів, людей, інших 
матеріальних і нематеріальних ресурсів через держав-
ні кордони з метою використання сприятливої ринкової 
кон’юнктури в одній або кількох іноземних державах 
для одержання істотної економічної вигоди, а також 
для ефективного ухилення від соціального контролю за 
допомогою корупції, насильства й використання проти-
річ і прогалин у системах кримінального законодавства 
та правосуддя різних країн [7, с. 11].

Втім, до найбільш поширених форм транснаціональ-
ної організованої злочинності належать протиправні 
посягання не тільки у сфері економіки, а й у сфері 
незаконного обороту наркотичних засобів, терористич-
на діяльність, піратство тощо.

Є.Д. Скулиш та В.О. Глушков визначають транснаці-
ональну організовану злочинність як якісно нову форму 
розвитку національної організованої злочинності, один 
із вищих рівнів кримінальної еволюції, суб’єктами якої 
є стійкі злочинні організації, сфера впливу та діяль-
ність яких у вигляді злочинного промислу поширюєть-
ся на декілька держав, групу сумісних держав, регіон, 
континент або світове співтовариство [8, с. 193].

Конвенція від 15.11.2000 р. також не надає визна-
чення поняттю «транснаціональна організовані злочин-
ність». При цьому вона містить приблизний перелік зло-
чинів, що підпадають під це визначення, а саме:

1) участь в організованій злочинній групі (ст. 5 Кон-
венції);

2) відмивання доходів від злочинів (ст. 6 Конвенції);
3) корупція (ст. 8 Конвенції);
4) перешкоджання здійсненню правосуддя 

(ст. 23 Конвенції) [6].
Перелік цих протиправних діянь не є вичерпним, 

оскільки розвиток і ускладнення суспільних відно-
син веде як до ускладнення і урізноманітнення форм 
і методів вчинення правопорушень, так і до появи, від-
повідно, нових їх видів.

Загалом, на підставі аналізу керівних докумен-
тів ООН В.І. Сідоров та С.Ф. Здоровко відокремлюють 
17 груп транснаціональних злочинів: 1) відмиван-
ня брудних грошей; 2) тероризм; 3) крадіжки творів 
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мистецтва та пред¬метів культури; 4) крадіжки інте-
лектуальної власності; 5) незаконна торгівля зброєю;  
6) викрадення літаків; 7) морське піратство; 8) захо-
плення наземного тран¬спорту; 9) шахрайство з назем-
ним транспортом; 10) комп’ютерні злочини; 11) еко-
логічні злочини; 12) торгівля людьми; 13) торгівля 
людськими органами; 14) незаконна торгівля нарко-
тиками; 15) фальшиве банкрутство; 16) проникнення 
в легальний бізнес; 17) корупція й підкуп громадських 
і партійних діячів, виборних осіб [3, с. 267].

При цьому у кожному окремо взятому регіоні світу 
можливо виокремити й інші, притаманні лише йому 
суспільно небезпечні посягання, які вчинюються учас-
никами транснаціональних злочинних угруповань.

Так, на жаль, останніми роками в Україні великих 
масштабів набули виготовлення та контрабанда алко-
гольних і тютюнових виробів, а також фальсифікація 
лікарських засобів [9, с. 286–287].

У науковій літературі відмічають, що на початку  
ХХІ століття транснаціональна злочинність досягла без-
прецедентних масштабів і становить реальну загрозу 
безпеці світової економіки [10, с. 171; 11, с. 36]. Через 
це констатовано, що транснаціональна організована 
злочинність у ХХІ столітті не тільки не була подолана, 
а й набула нового виміру – з’явилися нові її види. Слід 
указати, що деякі держави почали використовувати 
найсучасніший досвід транснаціональних злочинів для 
діяльності проти інших країн, зокрема, йдеться про такі 
злочини, як кібертероризм [12, с. 245].

Найбільш впливовими та потужними транснаціо-
нальними організованими угрупованнями у світі за 
твердженням окремих дослідників є: «La Cosa Nostra» 
у США, «Cosa Nostra» в Європі (Італія), в Азії - «Triada» 
(Китай) і «Yakuza» (Японія), а також колумбійські нар-
кокартелі Латинської Америки, ямайсько-британська, 
албанська, сербська, ізраїльська, мексиканська мафії 
[13, с. 155; 3, с. 260–263].

Розвиток транснаціональної організованої злочин-
ності пов’язаний, насамперед, з глобальними проце-
сами у світовій економіці – руху великої маси капіта-
лів. Указане стало можливим внаслідок лібералізації 
фінансових ринків та трансакцій, бурхливого розвитку 
інфраструктури, пов’язаної з новими інформаційними 
технологіями, використання до цього часу невідомих 
фінансових інструментів (ф’ючерси, опціони та т. п.) 
[14, с. 59].

Названі тенденції інтеграції світової економіки 
спричинили виникнення світової системи «тіньової» 
економіки, яка не обкладається податками в офшор-
них зонах, і яка є базисом, фундаментом для успішної 
діяльності транснаціональних організованих злочинних 
груп. На думку окремих дослідників, без «тіньової» сві-
тової економіки транснаціональної організованої зло-
чинності не було б узагалі [3, с. 256].

В узагальненому вигляді тіньова економіка харак-
теризується двома складовими: 1) діяльність з вироб-
ництва та реалізації товарів і послуг, обіг яких не 
заборонено законом, але здійснюється поза контро-
лем держави й не тягне кримінальну відповідальність; 
2) діяльність, яка прямо заборонена законом про кримі-
нальну відповідальність.

Якщо перший вид (так звана «сіра економіка») поз-
бавляє державу податкових надходжень, що призводить 
до невиконання бюджету країни, то другий – заподіює 

шкоду здоров’ю людей, моральності суспільства, без-
пеці держави (торгівля людьми та людськими органа-
ми, проституція, незаконні дії з наркотиками, підробка 
лікарських засобів, торгівля зброєю, несанкціоновані 
викиди шкідливих відходів у довкілля тощо) [14, с. 63].

Контроль тіньової економіки з боку транснаціональних 
організованих злочинних груп став можливий завдяки:

– отриманню реальної можливості опосередковано 
впли¬вати на політику держави або самим долучатися 
до управління державою чи її окремими інститутами;

– використанню найсучасніших інформаційних тех-
нологій, засобів транспорту та комунікації;

– тотальний контроль над певною сферою кримі-
нальної діяльності (наприклад, контроль над найбільш 
прибутковими державними підприємствами, окремими 
галузями, цілими промисловими регіонами);

– підкуп як національних, так і іноземних поса-
дових осіб з метою отримання можливості вести або 
продовжувати економічну діяльність у якій-небудь кра-
їні або отримувати які-небудь преференції (корупція) 
[2, с. 169–170].

Внаслідок зрощування кримінального бізнесу з бан-
ками, останні становляться частиною кримінального 
бізнесу, а точніше його «фасадом». Зацікавленість 
банків у незаконних коштах (наркотики, зброя, торгів-
ля людьми тощо) очевидна, оскільки вони «брудні», то 
банки отримують їх з «дисконтом» (за надання «послуг» 
та за «ризики»). Інвестиційні фонди також можуть 
також співпрацювати з криміналом, інвестуючи їх кош-
ти в цінні папери на фондовому ринку [14, с. 63].

Майже половина світових фінансових угод припадає 
на офшорні території (Сейшельські острови, Британські 
Віргінські острови, Ліхтенштейн, деякі кантони Швей-
царії, штати США – Делавер, Вайомінг). Відсутність 
оподаткування або надзвичайно низькі ставки податків 
щодо результатів фінансової чи іншої діяльності, від-
мова від надання інформації про чинний режим оподат-
кування, наявність корпоративного законодавства, яке 
дозволяє утворювати компанії під контролем іноземців, 
притягують не тільки транснаціональні корпорації, але 
й транснаціональну злочинність.

Зростанням так званого професіоналізму злочин-
ців, використанням ними переваг міжнародної торгів-
лі в умовах глобалізації, корпоратизація, раціональна 
реорганізація злочинного світу за аналогією із закон-
ною підприємницькою діяльністю на легальних ринках 
свідчить про тенденції ускладнення мережевих зв’яз-
ків та організаційної структури злочинних угруповань. 
Внаслідок суворої ієрархічності відбувається фактична 
ізоляція ватажків транснаціональних злочинних орга-
нізацій від виконавської ланки, що спричиняє суттєві 
труднощі у встановленні та виявленні їх безпосеред-
ньої участі у конкретних видах злочинної діяльності 
[15, с. 14]. Демонструючи гнучкість і мобільність, тран-
снаціональні злочинні організації демонструють над-
звичайну рухомість і здатність швидко реагувати на 
заходи, що вживаються правоохоронними органами.

Окрім впливу на економічні зв’язки, транснаціо-
нальна злочинність як глобальна соціально-економіч-
на та політична інституціональна система, на думку 
Г.П. Жаровської, може на власний розсуд керувати 
державою, визначати долю громадян, а також перетво-
рювати цілі регіони на анклави, в яких не діють зако-
ни, а правоохоронці фактично (за рідким виключенням) 
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сприяють мілітаризації транснаціональних злочинних 
організацій [16, с. 35].

Є позиція, згідно з якою поява транснаціональних 
злочинних організацій є також наслідком глобальних 
змін, що відбулися на економіко-політичній мапі світу: 
розпад СРСР та утворення ряду самостійних, але еконо-
мічно дуже слабких та незахищених держав з прозори-
ми кордонами, які фактично не охороняються; утворен-
ня Європейського Союзу, що призвело до послаблення 
митних процедур, паспортного та валютного контролю 
в Європі; зміни в політиці Китаю, які надали поштовх 
для активного зростання економічних відносин в цій 
країні; укладання Північноамериканської угоди про 
вільну торгівлю тощо [17].

Отже, за наявності позитивних тенденцій глобалі-
зація вимушено поставила перед міжнародною спіль-
нотою складне завдання: відшукати шляхи та дієві 
механізми для припинення процесу розповзання тран-
снаціональної злочинності в масштабах нашої планети 
в умовах відкритості кордонів між країнами пов’язаної 
з процесами інтеграції світової економіки.

У науковій юридичній літературі виокремлюють такі 
базові організаційно-правові форми міжнародного спів-
робітництва у боротьбі з транснаціональною злочинні-
стю та її організованих форм, як:

1) вжиття заздалегідь узгоджених заходів по вста-
новленню на міжнародно-правовому рівні злочинності 
та караності певних суспільно небезпечних дій (дого-
вірна криміналізація міжнародних злочинів та злочинів 
міжнародного характеру);

2) розроблення та укладання міжнародних угод, при-
йняття інших міжнародно-правових документів в якості 
правової основи діяльності держав, міжнародних орга-
нізацій та їх органів у сфері боротьби зі злочинністю;

3) видання документів, які регламентують порядок 
здійснення повноважень держав в межах укладених 
міжнародних угод, процесуальний порядок здійснення 
міжнародного правосуддя, а також співпраці держав 
у боротьбі зі злочинністю;

4) утворення та формування на договірній та іншій 
міжнародно-правовій основі міжнародних організацій 
та інших органів, які здійснюють свою діяльність у сфе-
рі боротьби зі злочинністю;

5) взаємодія щодо запобігання тим, що готуються, 
або вчиненим злочинам, зокрема, шляхом проведення 
за необхідності оперативно-розшукових заходів (спе-
ціальних розслідувань щодо термінології міжнародних 
угод);

6) надання взаємної правової допомоги у сфері 
кримінального судочинства (видача, здійснення кримі-
нального переслідування по запитах іноземних держав 
або передача юрисдикції, співпраця з органами міжна-
родної кримінальної юстиції);

7) діяльність міжнародних організацій та органів 
(органів міжнародної кримінальної юстиції) по відправ-
ленню правосуддя за вчинені транснаціональні злочи-
ни, здійснення кримінального переслідування винних 
[14, с. 66].

На думку О.І. Плужнік, протидія розвитку та поши-
рення організованої транснаціональної злочинності 
потребує розроблення та впровадження в дію ефек-
тивного механізму боротьби з цим явищем, визначення 
причин її виникнення, яке охоплює усі сфери суспіль-
ного життя, з урахуванням таких факторів, а саме:

– це злочини, які вчинюються на території однієї 
країни громадянами іншої країни з використанням її 
можливостей;

– діяльність поширюється на територію двох чи 
більше держав;

– члени організованої групи є громадянами двох чи 
більше держав;

– приготування, планування та координація злочи-
нів відбуваються з території іншої держави;

– високий ступінь небезпеки злочину для більш, 
ніж однієї держави. 

Отже, для належного розвитку суспільства та дер-
жави в цілому, головним фактором виступає гаранту-
вання її безпеки та цілісності від протиправних пося-
гань з боку транснаціональних злочинних угруповань 
[18, с. 49].

Висновки. Транснаціональна злочинність вважа-
ється одним із найбільш загрозливих факторів, що 
руйнує світову економіку, призводить до бідності 
населення відповідних країн і провокує зростання 
злочинності в цілому. Треба констатувати, що світова 
спільноті досі не виробила дієвих механізмів протидії 
та стратегій боротьби із цим явищем. Відтак, дослі-
дження останніх повинні бути продовжені на більш 
глибинному рівні, оскільки їх актуальність лише зро-
стає. Подальші дослідження мають бути спрямовані не 
тільки на вдосконалення міжнародно-правового регу-
лювання питань протидії транснаціональній злочин-
ності, а й на можливості для нашої держави зробити 
свій вагомий внесок у це питання, поліпшивши роботу 
власних правоохоронних структур.
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У статті розглядається Організація Північноатлантич-
ного договору, яка є міжнародною організацією військового 
напряму, та її основні напрями діяльності і мета створення 
на функціонування в історичному контексті. Розгляда-
ється базова мета, яка була, є і буде актуальною, та 
основні загрози, що мають змінний характер. Наприклад, 
із масовою терористичною діяльністю у США з’явилася 
нова загроза, яка є несумісною із миром і безпекою людства. 
Вперше за 50 років існування НАТО, після події 11 вересня 
2001 року у США, 5 стаття Статуту НАТО повинна була 
бути застосована. Відтоді НАТО активно сприяє протидії 
та викриттю міжнародного тероризму. Стають акту-
альними підвищення обміну інформацією та розроблення 
технологічних рішень по лінії програми роботи із захисту 
від тероризму та програми «Наука заради миру і безпеки». 
Зокрема, розроблення певних програм у проблемі теро-
ризму, а саме «Програми з дистанційного виявлення вибу-
хових речовин», «Активних зусиль» та інших. Внесок НАТО 
у те, що, безумовно, є тривалою та важкою боротьбою, 
відображає порівняльні переваги Альянсу та спирається 
на його наявну експертизу. Тероризм є прямою загрозою 
безпеці громадян країн НАТО, міжнародній стабільності і 
процвітанню в ширшому плані та буде залишатися загро-
зою в найближчому майбутньому. НАТО у своїх стратегіях 
розробляє нові можливості та технології для подолання 
терористичної загрози та управління наслідками теракту, 
а також співпрацює з партнерами та міжнародними орга-
нізаціями, щоб використати повний потенціал кожного 
зацікавленого учасника глобальної боротьби з тероризмом.

З 2001 року Альянс розробив і сформулював послідовну 
політику щодо тероризму. Ця політика, викладена в заявах 
на вищому рівні та в міністерстві, а також у рішеннях 
Північноатлантичної ради, об’єднує сильне засудження 
тероризму у всіх його формах, прихильність до єдності та 
солідарності перед цією загрозою та рішучість боротися з 
нею як належить. Оскільки терористи прагнуть знищити 
цінності, які є основою Альянсу, і що ці цінності є спільними 
з партнерами, збереження єдності та солідарності має 
життєво важливе значення для боротьби з тероризмом.

Ключові слова: НАТО, Альянс, тероризм, терористи, 
устав, статут, безпека, політика, програма.

В статье рассматривается Организация Североат-
лантического договора, которая является международной 
организацией военного направления и ее основные направле-
ния деятельности и цели создания на функционирование в 
историческом контексте. Рассматривается базовая цель, 
которая была, есть и будет актуальной, и основные угрозы, 
которые имеют переменный характер. Так, с массовой 
террористической деятельностью в США появилась новая 
угроза, которая несовместима с миром и безопасностью 
человечества. Впервые за 50 лет существования НАТО, после 
события 11 сентября 2001 года в США, 5 статья Устава 
НАТО должна была быть применена. С тех пор НАТО активно 
способствует противодействию и разоблачению междуна-
родного терроризма. Становятся актуальными повышение 
обмена информацией и разработка технологических реше-
ний по линии программы работы по защите от терроризма 
и программы «Наука ради мира и безопасности». В частно-

сти,  разработка определенных программ в проблеме терро-
ризма, а именно «Программы по распознаванию взрывчатых 
веществ», «Активных усилий» и других. Вклад НАТО в том, 
что, безусловно, является длительной и тяжелой борьбой, 
отражает сравнительные преимущества Альянса и опира-
ется на его существующую экспертизу. Терроризм является 
прямой угрозой безопасности граждан стран НАТО, междуна-
родной стабильности и процветанию в более широком плане 
и будет оставаться угрозой в ближайшем будущем. НАТО 
в своих стратегиях разрабатывает новые возможности и 
технологии для преодоления террористической угрозы и 
управления последствиями теракта, а также сотрудничает 
с партнерами и международными организациями, чтобы 
использовать полный потенциал каждого заинтересованного 
участника глобальной борьбы с терроризмом.

С 2001 года Альянс разработал и сформулировал после-
довательную политику в отношении терроризма. Эта 
политика, изложенная в заявлениях на высшем уровне и в 
министерстве, а также в решениях Североатлантического 
совета, объединяет сильное осуждение терроризма во всех 
его формах, приверженность к единству и солидарности 
перед этой угрозой и решимость бороться с ней как нужно. 
Поскольку террористы стремятся уничтожить ценности, 
которые являются основой Альянса, и что эти ценности 
являются общими с партнерами, сохранение единства и 
солидарности имеет жизненно важное значение для борьбы 
с терроризмом.

Ключевые слова: НАТО, Альянс, терроризм, террори-
сты, устав, статут безопасность, политика, программа.

The article examines the North Atlantic Treaty Organiza-
tion, which is an international military organization and its main 
directions of activity and purpose of creation for operation in a 
historical context. The main aim that has been, exists and will be 
relevant and the main threats of changing nature are considered. 
So, with massive terrorist activities in the United States, there is 
a new threat that is incompatible with the peace and security of 
mankind. For the first time during 50 years of NATO’s existence, 
after 11, September, 2001, in the USA, the Article 5 of the NATO 
Charter had to be applied. Since then, NATO has been actively 
contributing to counter and denounce international terrorism. 
Increasing information exchange and development of technolog-
ical solutions through the work program on protection against 
terrorism and the program “Science for Peace and Security” are 
becoming relevant, development of specific programs on the 
problem of terrorism “Remote Explosives Detection Program”, 
“Active Efforts” and others. The contribution of NATO to what 
is certainly a long and hard struggle reflects the comparative 
advantages of the Alliance and is based on its existing expertise. 
Terrorism is a direct threat to the security of the citizens of NATO 
countries, international stability and prosperity in the broad 
sense and will remain a threat to foreseeable future. NATO in its 
strategies develops new opportunities and technologies to over-
come the terrorist threat and manage the consequences of the 
terrorist attack, and also collaborates with partners and interna-
tional organizations to use the full potential of each stakeholder 
in the global fight against terrorism.
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Consequently, since 2001, the Alliance has developed and 
formulated a consistent policy on terrorism. This policy, set out 
in statements at the highest level and in the ministry, as well as 
in the decisions of the North Atlantic Council, brings together a 
strong condemnation of terrorism in all its forms, a commitment 
to unity and solidarity in the face of this threat, and the deter-
mination to fight it as needed. Since terrorists seek to destroy 
the values that are the foundation of the Alliance and that these 
values are shared with partners, the preservation of unity and 
solidarity is vital to the fight against terrorism. The contribution 
of NATO to what is certainly a long and hard struggle reflects 
the comparative advantages of the Alliance and is based on its 
existing expertise. An example of cooperation in the area of 
terrorism is the “Remote Explosives Detection Program”. At the 
same time, taking into account the multifaceted nature of the 
threat, cooperation with partner countries and other interna-
tional organizations has become a key aspect of NATO’s approach 
to terrorism. Terrorism is a permanent item on the agenda of 
both the North Atlantic Council and the Euro-Atlantic Partner-
ship Council. Regular terrorism consultations between allies and 
partners and other organizations contribute to joint assessment 
and concerted action, thereby helping to ensure a united inter-
national response to the fight against terrorism. All the same, in 
order to finally combat terrorism, the whole international com-
munity must act.

Key words: NATO, Alliance, terrorism, terrorists, charter, 
security, politics, program.

Постановка проблеми та її актуальність. Метою 
створення НАТО, відповідно до уставу є об’єднання 
своїх зусиль з метою створення колективної оборо-
ни і збереження миру і безпеки. Тероризм, як один із 
напрямів діяльності, які постягаються на мир та без-
пеку людства існує давно, але міжнародного характеру 
він набрав саме, після 11 вересня 2001 року, та особли-
во історично закріпився у Організації Північноатлантич-
ного договору, та поставив нові цілі для цієї організації.

Коли НАТО, тільки було створене, перший гене-
ральний секретар зазначав, що метою даної орга-
нізації за словами першого генерального секретаря 
Ісмей Гастингса, мета створення НАТО: «... утриму-
вати російських осторонь, американців – усередині, а 
німців – під»[1, c. 23], тобто направлена проти агресії 
Радянського союзу. Після розпаду радянського союзу, 
НАТО відійшло від цієї мети, але після спливу революції 
Гідності на Україні, НАТО у 2015 році закріпило Росію 
основною загрозою безпеці для НАТО, а її стримування 
офіційно проголошено новою місією НАТО. Натомість 
глава військового відомства РФ Шойгу С., зазначив, 
що «Головний ворог – це міжнародний тероризм. Може 
це банальна фраза, яка приїлася, але подивіться, хто 
воює в Сирії, в Афганістані, в Малі, в Лівії. Друге – це 
наближення НАТО до наших кордонів ». Також, НАТО 
у 2002 році закріпила стратегію по боротьбі із терориз-
мом, саме визначаючи її як загрозу миру та людству.

Метою статті є розгляд діяльності НАТО після 
11 вересня 2001 року.

Виклад основного матеріалу. Хоча ще в  
1998–2000 рр. американські громадяни і американ-
ська власність піддавалися терористичним атакам 
(вибухи американських посольств в Кенії і Танзанії 
і напад терористів на есмінець США «Коул»), корінні 
зміни в антитерористичній стратегії США відбулися 
після атаки на Всесвітній торговий центр і Пентагон. 
Регіональні проблеми, включаючи тероризм, етнічні 
конфлікти, торгівлю наркотиками і незаконну мігра-

цію, які представляли раніше загрози в основному 
країнам СНД, НАТО тепер стало розглядати як виклик 
безпеки всім країнам - членам Альянсу.

Уперше за 50 років існування НАТО, після події 
11 вересня 2001 році у США 5 стаття Статуту НАТО 
повинна була бути застосована. Під вечір США отрима-
ло одноголосну підтримку країн членів НАТО. 4 жовтня 
2001 року, після того, як було визначено, що терорис-
тичні напади 11 вересня на Нью-Йорк і Вашингтон були 
здійснені з-за кордону, НАТО ухвалила пакет з восьми 
заходів, спрямованих на підтримку Сполучених Штатів 
Америки. За запитом США вона розпочала першу в своїй 
історії операцію з боротьби з тероризмом «Ігл есіст» – 
сім літаків АВАКС НАТО брали участь у патрулюванні 
повітряного простору Сполучених Штатів. Операція три-
вала з середини жовтня 2001 року до середини травня 
2002 року. Було залучено 830 членів екіпажів із 13 країн 
НАТО, які здійснили понад 360 літако-вильотів. Впер-
ше в історії Альянсу його військові сили і засоби були 
застосовані на підтримку операції, що проводилася від-
повідно до вимог статті 5 Північноатлантичного догово-
ру [2, с. 1].

У травні 2002 р в Рейк’явіку зібралися міністри 
закордонних справ країн-членів НАТО. Саме на цьому 
саміті була завершена дискусія про так званих «зонах 
відповідальності» Альянсу. В офіційній заяві після 
закінчення зустрічі було чітко сказано, що НАТО може 
проводити військову операцію в будь-якому регіоні 
світу для боротьби з тероризмом. Це не тільки ство-
рювало квазілегальну підставу для операцій в Афганіс-
тані та Іраку, а й означало, що трансформація Альянсу 
перетворила його в організацію з глобальними цілями, 
що і було підтверджено на саміті в Празі в листопаді 
2002 року. 

По суті, НАТО вирішило підмінити собою Організа-
цію Об’єднаних Націй. Випадково чи ні, але саме в той 
період ООН піддалася жорсткій критиці за неефектив-
ність і корупцію в рядах її чиновників.

Заходи, прийняті НАТО у відповідь на тероризм, 
були багато в чому зумовлені терактами 11 вересня 
2001 року, що спонукали країни НАТО розпочати про-
ведення операції «Активні Зусилля», потом трансфор-
мована у 2016 році на «Морська стража», також НАТО 
прийняло Військову концепцію захисту від тероризму 
(MC472) і приступило до здійснення різних змін в силах 
і засобах та на інституціональному рівні. За минуле 
десятиліття НАТО домоглася значного прогресу у важ-
ливих для Північноатлантичного союзу областях, таких 
як операції, підвищення обміну інформацією та розроб-
ка технологічних рішень по лінії Програми роботи із 
захисту від тероризму та програми «Наука заради миру 
і безпеки». З цією метою країни НАТО будуть вигідно 
використовувати «наскрізні» переваги, якими воло-
діє НАТО, і визначать додаткову цінність вкладу НАТО 
в більш широкі міжнародні зусилля по боротьбі з теро-
ризмом, докладаються під егідою ООН. 

Визначаючи загальний підхід НАТО до пробле-
ми тероризму, країни-члени організації визнають, що 
основні засоби боротьби з тероризмом знаходяться 
насамперед у розпорядженні цивільних і судових влас-
тей держав. Країни НАТО визнають, що інші міжнарод-
ні організації мають мандати і потенціали, які могли б 
підсилити роботу країн НАТО в галузі боротьби з теро-
ризмом. НАТО буде робити особливий наголос на запо-
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бігання терактам і підвищенні здатності до відновлен-
ня нормального функціонування за допомогою участі 
в національних і міжнародних зусиллях, намагаючись 
при цьому уникати непотрібного дублювання і дотри-
муючись принципу взаємодоповнюваності. Чітке керів-
ництво, підвищення координації та велика послідов-
ність зусиль і заходів дозволять НАТО більш ефективно 
користуватися ресурсами [3, с. 1].

DAT POW (Програма оборони проти тероризму) - уні-
кальна програма, побудована за принципом спільного 
фінансування. Це швидкий шлях до розвитку можли-
востей. Під POW DAT індивідуальні країни-члени НАТО 
з підтримкою та підтримкою з боку інших країн-членів 
та органів НАТО ведуть проекти з розробки передових 
технологій або контрзаходів, що відповідають най-
вимогливішим потребам безпеки перед лицем теро-
ризму. Ця програма була схвалена лідерами НАТО на 
Стамбульському саміті 2004 р. Для зміцнення внеску 
Альянсу у боротьбу з тероризмом шляхом розбудови 
можливостей, підтримки операцій та розвитку партнер-
ських відносин. Розвиток DAT POW керується останні-
ми політичними вказівками, в тому числі Стратегічною 
концепцією 2010 року, керівними принципами політики 
НАТО щодо боротьби з тероризмом 2012 року та вказів-
ками щодо посиленої ролі НАТО у міжнародній боротьбі 
з тероризмом, схваленою лідерами НАТО на їх зустрічі 
в травні 2017 року.

Практична підтримка також надається країнам-со-
юзникам, які проводять окремі зустрічі та заходи 
з високим рівнем видимості. Цей вид операції розпо-
чався безпосередньо після 11 вересня з операцією Eagle 
Assist, яка надавала підтримку раннього попередження 
в США з жовтня 2001 року по травень 2002 року. Надалі 
подібна підтримка була надана на зустрічах на високо-
му рівні, таких як ЄС і самітів НАТО, а також на Олімпій-
ських іграх в Афінах, де, крім підтримки раннього попе-
редження на борту повітряних суден, були розгорнуті 
елементи Батальйону захисту від НАТО. Тероризм не 
завжди був настільки помітним серед питань безпеки 
НАТО. Незважаючи на те, що в Стратегічній концепції 
1999 року документ, який висвітлює виклики, з якими 
стикається НАТО, і шляхи їх вирішення, визнали теро-
ризм новою загрозою в епоху після закінчення холод-
ної війни, союзники приділяли мало уваги колективу 
до цієї проблеми до подій від 11 вересня 2001 року. 
Було мало політичного обговорення характеру та дже-
рел тероризму або наслідків тероризму для концепцій, 
політик, структур та можливостей Альянсу. Проте з того 
часу майже кожен аспект роботи в НАТО був перегля-
нутий з огляду на загрозу тероризму нашим народам 
та силам [5, ст. 1].

Починаючи з 2012 року періодично проводяться нав-
чання групи «Пильне небо», а в березні 2012-го відбу-
лися КШУ під егідою Ради «Росія-НАТО» за реагуванням 
на залучення терористів круїзного лайнера. В даний час 
основні зусилля Північноатлантичного союзу зосередже-
ні на боротьбі з «Ісламським державою Іраку і Леванті». 
За оцінкою натовських експертів, ця організація володіє 
значним військовим потенціалом, який дозволяє ісла-
містам успішно протистояти діям міжнародної коруп-
ції та урядовими військами Іраку та Сирії. Разом з тим 
активність альянсу на даному напрямку обмежується 
спостереженням ситуації в регіоні, наданням політич-
ної підтримки та сприяння Туреччини у забезпеченні 

захисту національного повітряного простору, а також 
наданням деяким країнам регіону консультативної 
допомоги в сфері безпеки та оборони. Зокрема, над 
східною частиною акваторії Середземного моря вико-
нуються польоти на літаках ДРЛО Е-3А «Авакс-НАТО», 
а також задіяна розвідувальна авіація альянсу. Одно-
часно активується обмін розвідувальної інформацією 
між державами блоку, а також з країнами-партнерами. 
Наприкінці 2015 року в Брюсселі було прийнято рішення 
про продовження терміну дії 2017-го року розміщення 
на території Туреччини батареї ЗРК «Патріот» ВС Іспа-
нії про організацію безперервного присутності постій-
них груп ОВМС блоку в Східному Середземному морі, а 
також про перекидання в Туреччину авіаліній ДРЛО Е-3А 
«Авакс-НАТО». Отже, після терактів у Парижі (13 листо-
пада 2015 року) керівництво Північноатлантичного сою-
зу заявило про можливість задіяти ст. 5 Вашингтонсько-
го договору в разі відповідної звернення Франції. Разом 
з тим деякі держави альянсу висловлюють сумнів у ціле-
спрямованості такого кроку, що, на їхню думку, може 
привести до непередбачуваних наслідків для відносин 
між Заходом та ісламським світом.

Усе сказане вище говорить про те, що НАТО праг-
не мати в наявності ефективні інструменти протидії 
терористичній небезпеці і відігравати провідну роль 
у боротьбі з міжнародним тероризмом там, де він пред-
ставляє небезпеку для інтересів Заходу. Однак у дійсно-
сті все виявилося не зовсім так. Мабуть, що вживаються 
заходи виявилися недостатньо ефективними. У столиці 
НАТО та ЄС у Брюсселі 22 березня виникла серія терак-
тів. Два вибухи пройшли в аеропорту бельгійської сто-
лиці, ще один-брюссельський метро, в результаті яких 
34 людини загинули і 230 отримали вбивство. Наряду 
з іншими контр терористичними та попереджувальними 
заходами з столиці були вивезені король Філіп і коро-
лева Матильда. Відповідальність за виправдані вибухи 
взяла на себе терасова група "Ісламське держава", яка 
загрожує новими акціями у Європі. Ці злочини доводять 
нездійсненність політики НАТО, повне нерозуміння 
альянсом міжнародної ситуації, а також факт дезорієн-
тації громадської думки в Європі, яка, замість реально-
го ворога – міжнародного тероризму, - нав’язує мені, 
зокрема Росії.

Висновки. Отже, з 2001 року Альянс розробив 
і сформулював послідовну політику щодо терориз-
му. Ця політика, викладена в заявах на вищому рівні 
та в міністерстві, а також у рішеннях Північноатлантич-
ної ради, об’єднує сильне засудження тероризму у всіх 
його формах, прихильність до єдності та солідарності 
перед цією загрозою та рішучість боротися з нею як 
потрібно. Оскільки терористи прагнуть знищити цінно-
сті, які є основою Альянсу, і що ці цінності є спільними 
з партнерами, збереження єдності та солідарності має 
життєве важливе значення для боротьби з тероризмом. 
Внесок НАТО у те, що, безумовно, є тривалою та важкою 
боротьбою, відображає порівняльні переваги Альянсу 
та спирається на його наявну експертизу. Прикладом 
співробітництва у проблемі тероризму є «Програма 
з дистанційного виявлення вибухових речовин». Водно-
час враховуючи багатогранний характер загрози, співп-
раця з країнами-партнерами та іншими міжнародними 
організаціями стала ключовим аспектом підходу НАТО 
до тероризму. Тероризм є постійним пунктом поряд-
ку денного як Північноатлантичної ради, так і Ради 
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євроатлантичного партнерства. Регулярні консульта-
ції з питань тероризму між союзниками та партнера-
ми та іншими організаціями сприяють спільній оцінці 
та узгодженим діям, відповідно, допомагаючи забезпе-
чити єдину міжнародну реакцію у боротьбі з терориз-
мом. Все таки, щоб остаточно побороти тероризм необ-
хідно діяти всім міжнародним співтовариством.
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тийской юридической истории – принципам кодификации 
римского права в VI веке н. э. Исследовано использование 
чиновниками Юстиниана Великого принципов generalitas, 
источники leges, правовой статус Прагматических санк-
ций. Впервые предложено разделение византийской теории 
международного права на две части – т. н. субъективную 
и объективную линии. Разграничены международно-право-
вые понятия «идеальная реальность» и «военно-политиче-
ская реальность».

Ключевые слова: идеальная реальность, военно-поли-
тическая реальность, Восточная Римская империя (Визан-
тия), римское публичное право, generalitas, leges, Corpus 
Juris Civilis.

Наукова стаття присвячена важливій проблемі візан-
тійської юридичної історії – принципам кодифікації рим-
ського права. Досліджено використання чиновниками 
Юстиніана Великого принципів generalitas, джерела leges, 
правовий статус Прагматичних санкцій. Вперше запропо-
новано поділити візантійську теорію міжнародного права 
на дві частини – суб’єктивну та об’єктивну лінії. Розмеж-
овано міжнародно-правові поняття «ідеальна реальність» 
та «військово-політична реальність».

Ключові слова: ідеальна реальність, військово-полі-
тична реальність, Східна Римська імперія (Візантія), рим-
ське публічне право, generalitas, leges, Corpus Juris Civilis.

The scientific article is devoted to the important problem of 
Byzantine legal history – to the principles of the codification of 
Roman law in the VI century AD. The use by officials of Justinian 
the principles by generalitas, sources of leges, and the legal sta-
tus of Pragmatic sanctions was investigated. For the first time 
proposed the division of the Byzantine theory of international 
law into two parts – subjective and objective lines. The inter-
national legal concepts “ideal reality” and “military-political 
reality” are delimited. 

The Imperial Commission, headed by Justinian, of eight 
officials and two Constantinople lawyers, acted on the principle 
of pragmatism and practicality. Every imperial law announced 
hitherto was freed from rhetorical reasoning and philosophical 
preambles. Justinian’s commission focused on the method of cre-
ating generalitas – the legal principle of importance. The code 
was supposed to level the significance of the individual rulings of 
the emperors (relating to a particular court case) and summarize 
all possible decisions in all possible cases.

Compiling the texts of the imperial laws, members of the 
commission, with the permission of Justinian, actively edited the 
direct speech of the former emperors. Occurred de-philosophi-
zation existing law. Texts were supposed to be as practical and 
easy to use for all citizens of the Empire. In this respect, the 
reform of Justinian, of course, had a significant social orienta-
tion. Now, each person could understand the essence of his own 
rights and obligations without consulting a costly legal adviser. 
To comprehend civil legal wisdom, it was now not necessary to 

have a philosophical education. It was a revolutionary decision, 
which, moreover, was accompanied by the development of prin-
ciples of consistency in the theory of law. A sign of consistency 
was the division of all types of court cases into sections that 
corresponded to the main areas of social activity.

Key words: Ideal Reality, Military-Political Reality, Eastern 
Roman Empire (Byzantium), Roman Public Law, Generalitas, 
Leges, Corpus Juris Civilis.

Постановка проблемы и ее актуальность. Процесс 
восстановления византийцами политического контроля 
над западными римскими провинциями (533–560 гг.) 
совпал по времени с масштабной правовой реформой 
[7, c. 391-393]. Характеризуя систематизацию и коди-
фикацию римского права, осуществленную Юстиниа-
ном Великим (527–565), д-р Питер Хизер подчеркива-
ет: «долгосрочные последствия этого проекта вряд 
ли могли бы быть больше. По сути, реформа путем 
составления свода законов сохранила тщательно сде-
ланную выборку из римской юриспруденции за тысяче-
летие. Это было сделано так методично, что итоговый 
текст – Corpus Iuris Civilis или «Свод гражданских зако-
нов» – стал всеобъемлющим образцом вместе с мно-
гочисленными отдельными частями законодательства 
для многих развивающихся судебных систем Централь-
ной и Западной Европы, начиная со Средневековья 
и заканчивая началом современного периода. Поэтому 
именно благодаря Юстиниану изучение римского права 
остается главной частью университетских курсов юри-
спруденции» [12, c. 156].

Действительно, П. Хизер прав. Представить себе 
правовую систему любого европейского государства 
(да и многих азиатских стран) без систематизации 
Юстиниана невозможно. Само понятие юридической 
системности было разработано во времена Юстиниа-
на. До 527 г. право характеризовалось бессистем-
ной отрывочностью [12]. Можно говорить о попытках 
системного изложения правовых норм, предпринятых 
в ряде древних государств и Древнем Риме. Одна-
ко, ни одна из них не прижилась в таком масштабе, 
как кодификация Юстиниана Великого. Пожалуй, все 
византинисты должны гордиться тем, что понятия 
«верховенства права» и «правового государства» 
происходят из Восточной Римской (Византийской) 
империи VI века.

Цель статьи – введение в отечественный научный 
обиход новых подходов к исследованию феномена 
кодификации римского права византийским императо-
ром Юстинианом. Статья анализирует теорию междуна-
родной правосубъектности, отраженную в Corpus Juris 
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Civilis; использование принципа generalitas; соотноше-
ние между generalitas, вызовами исторической дей-
ствительности и общепринятыми политическими тра-
дициями. Для удобства читателей, основной материал 
разбит на соответствующие пункты. 

Объективная и субъективная линии византийской 
теории международного права.

Благодаря Кодексу Юстиниана мы, например, 
можем сделать вывод о юридическом статусе Ита-
лии – византийской провинции [C. J., VI, 51 pr.]. Опи-
раясь на образцы систематизации, мы можем просле-
дить трансформацию византийского мировоззрения 
в отношении понятий «государство», «независи-
мость государства», «суверенитет», «внешняя вой-
на», «внутренняя война» [7, c. 391-395]. Полученных 
данных вполне достаточно для того, чтобы судить о 
международно-правовой теории Византии [8, c. 59-92]. 
В этом контексте, необходимо разграничивать два век-
тора теоретического развития международного пра-
ва – объективный и субъективный. 

Объективная линия теории международного 
права состояла в том, что реально в позднеантичном 
мире существовало лишь одно истинно Римское госу-
дарство – Византийская империя. Поскольку это была 
единственная христианская империя, она претендо-
вала на вселенскую власть, основываясь на двух идео-
логических догмах: 

а) византийцы были наследниками и продолжателя-
ми имперской политической традиции Древнего Рима; 

б) византийцы были носителями идей и практики 
Слова Божьего – христианами. 

Переплетение имперской и христианской традиций 
делало византийское законодательство потенциальным 
сводом законов для народов всех стран и территорий. 
Дальнейшее развитие теории симфонии и станов-
ление византийской философии показывает, что 
любой христианин в любой части света де-юре 
считался подданным византийского императора 
[7, c. 391]. Такие принципы юридического мировоззре-
ния и правовой культуры никоим образом не мешали 
утверждению субъективной линии развития теории 
международного права. 

Да, византийцы понимали, что существует опре-
деленная идеальная реальность – в мире есть 
одно христианское государство во главе с одним 
христианским императором. И это государство 
(Восточная Римская империя) потенциально должно 
охватить всех христиан на свете. Оно выполняет 
функцию центра и притягательной силы для каждого 
христианина. Но военно-политические реалии сложи-
лись таким образом, что Восточная Римская империя 
не могла существовать без дипломатии, лавируя между 
различными внутренними и внешними силами. 

В христианском мире, где моральный, религиозный 
и юридический авторитет Византии, базировавшийся 
на христианской и римско-императорской политиче-
ских традициях, не подвергался сомнениям, во време-
на поздней античности, была найдена компромиссная 
форма фактического признания существующих 
политических структур. В отношении варварских 
королевств (Бражского королевства свевов, Тулузс-
кого/Толедского королевства вестготов, Лионского 
королевства бургундов, Карфагенского королевства 
вандало-алан, Равеннского королевства остготов) 

этот компромисс очевиден уже во времена, предше-
ствовавшие восшествию Юстиниана Великого на пре-
стол [7; 8; 12]. 

В 476-527 гг. варварские королевства, на основании 
заключенных ранее (еще западными римскими импе-
раторами) договоров о предоставлении права foedus, 
признавали верховную власть императоров Восточной 
Римской империи, а благодарные императоры не вме-
шивались во внутриполитические процессы на землях 
западных провинций [2; 4; 11]. Такое положение вещей, 
в принципе, устраивало все стороны. Собственно, 
из взаимодействия «император-федераты», выросла 
субъективная линия развития международного права, 
согласно с которой, варвары-федераты считали себя 
независимыми образованиями (традиционно признаю-
щими верховную власть императора – главы христиан-
ского мира и наследника древних европейских власти-
телей), а византийцы рассматривали их как составную 
часть собственной империи [11, c. 62–66]. С точки 
зрения византийцев, варвары не могли быть неза-
висимыми по своему определению («идеальная 
реальность»). В то же время, варвары подчинялись 
императорской власти только юридически, остав-
ляя фактическое руководство в своих руках («воен-
но-политическая реальность»). 

Другой стороной субъективной линии развития меж-
дународного права в V – VII вв. являлось политико-пра-
вовое признание существования другой империи – Пер-
сидской. Для византийских источников характерно 
осмысление самих себя некой избранной и мессиан-
ской организацией – единственной христианской 
империей, призванной объединить всех людей 
вокруг идеи Спасения. При всем этом философство-
вании, как в случае с варварами-федератами на Запа-
де, византийцы признавали фактическое положение 
вещей – наличие других правовых и религиозно-поли-
тических структур. К примеру, Византийская империя 
однозначно признавала Персию [1; 9]. 

В то время Сасанидский Иран являлся очень могу-
щественным государственным образованием. Он часто 
сталкивался с теми же проблемами, что и Восточная 
Римская империя – варварские набеги, внутренние 
неурядицы, возвышение варваров-кочевников. Пер-
сию и Византию связывали не только многовековые 
конфликты, но и общность имперской политиче-
ской судьбы. Историческое сравнение условий фор-
мирования и укрепления императорской власти персов 
и римлян (как восточных, так и западных), позволя-
ло византийцам признавать право Персии на мощь 
и силу. Поскольку, ни греки, ни римляне так никогда 
и не смогли полностью победить Персию, византийцы 
были вынуждены считаться с персидским имперским 
статусом. Персия признавалась империей (хотя, конеч-
но, не равнозначной христианской Восточной Римской 
империи). Благодаря этому признанию, отношения 
восточных римлян с иранским шахиншахом имели все 
признаки международно-правового регулирования. 

В сказанном состоит принцип субъективной линии 
развития международного права – каждая сторона 
рассматривала международные (межгосударствен-
ные) отношения с присущих ей мировоззренческих 
позиций. Если для варваров важна политическая 
и хозяйственная независимость, то для визан-
тийцев важно было сохранить императорский 
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престиж путем использования юридических фор-
мулировок и традиционных процедур. Византийские 
императоры давали варварам, во многих случаях, нео-
граниченную свободу политических действий, в обмен 
на признание своих высших позиций. Все стороны 
действовали субъективно. 

Не менее субъективными представляются отно-
шения между персами и византийцами. Для каждой 
империи (и тогда, и в новейшие времена) характерно 
признание собственного величия и политико-правового 
примата. Сасанидская Персия не была исключением. 
Безусловно, персы, основываясь на традициях и успе-
хах своего существования, не могли считать римлян 
(как западных, так и восточных) главными. Внутри 
они также отбрасывали равенство, рассматривая все 
народы вокруг (византийцев также) в качестве потен-
циальных подданных. Но поскольку ни одна из сторон 
за много веков не смогла добиться решающего переве-
са, Персидская и Византийская империя пришли к вза-
имному признанию. Это также был компромисс. Ведь 
мировоззрение тех и других базировалось на духовном 
превосходстве. Соответственно, взаимное юридиче-
ское признание – практический компромисс, при-
званный урегулировать политическое общение. 

В духовной сфере (в мире идеальных представле-
ний) византийцы и персы все равно оставались на своих 
мировоззренческих позициях. В этой культурной 
черте субъективизма содержится очень важный 
принцип для дальнейшей истории международного 
права – установление прагматического компромис-
са между различными субъективностями. Кодифи-
кация восточноримского законодательства Юстинианом 
базировалось на принципах субъективизма. 

Принцип generalitas и дефилософизация права.
1 августа 527 г. Юстиниан Великий занял место 

своего дяди Юстина I. Уже через полгода, 13 февра-
ля 528 г., новый император анонсировал начало боль-
шой юридической реформы. Она должна была, нако-
нец, упорядочить судебные процедуры и деятельность 
правовых институтов. К тому времени, в деятельно-
сти судебных инстанций начался кризис источников. 
Количество судебных дел постоянно увеличивалось, а 
существующие источники, по которым судьи определя-
ли степень и меру ответственности или процессуаль-
ную принадлежность дела, перестали отвечать запро-
сам времени. Предыдущая кодификация императора 
Феодосия II Законодателя (408-450) не была достаточно 
объемной и глубокой. Ее поверхностность в граждан-
ских вопросах оставляла такое количество лазеек для 
разнообразных трактовок конкретных предписаний, что 
деятельность адвоката вынужденно сравнивалась 
с риторической эквилибристикой. Кроме того, много-
численность трактовок открывала новые возможности 
перед личным обогащением судей и чиновников [10]. 

Византийские суды, вынося соответствующее реше-
ние, базировались на двух видах источников. 

Первый вид источников – работы юристов и фило-
софов, на которые в прошлом, в собственных докумен-
тах, ссылались римские императоры. 

Второй вид источников – судебные решения, указы 
и постановления римских императоров.

Ссылаясь на указы и постановления римских импе-
раторов, суды должны были считаться с тем фактом, 
что императоры были физически не в состоянии регу-

лировать все возможные случаи частных и публичных 
споров [1; 2; 10; 12]. Суд принимал во внимание опре-
деленную императорскую норму, регулирующую 
конкретное дело, и, на основании этой нормы, 
составлял схему решения нового дела. 

В 520-х гг. созрела необходимость создания единой 
схемы решения для разных дел, классифицированных 
по типам. Юстиниан поставил перед собой две зада-
чи – схематизацию и типологизацию судебной практи-
ки. К решению поставленных задач правительство при-
ступило через подготовку нового учебника, который 
должен был основываться на Институциях юриста 
Гая (III в.). 

В процессе формирования доктрины учебника были 
выявлены существенные прорехи в системе римского 
гражданского права. Уже в феврале 528 г. Юстиниан 
предписал своей администрации скомпилировать 
полное собрание римских законов, ориентируясь на 
три попытки кодификации – Кодекс Феодосия (438 г.) 
и Кодексы Гермогениана и Григориана (290-е гг.). Если 
Гермогениан и Григориан собрали в своих Кодексах 
имперское законодательство от начала Империи до 
130-х гг. (эпохи принципата), то Феодосий II свел вое-
дино имперские законы 300-438 гг. (эпохи домината). 

Императорская комиссия, возглавляемая Юсти-
нианом, из восьми чиновников и двух константино-
польских адвокатов, действовала по принципу праг-
матичности и практичности. Каждый объявленный 
доселе императорский закон освобождался от рито-
рических рассуждений и философских преамбул. Он 
очищался до чистой схемы диспозиции и развязки 
дела. Комиссия Юстиниана ориентировалась на метод 
создания generalitas – юридического принципа 
общей важности. Кодекс должен был нивелировать 
значение индивидуальных постановлений императо-
ров (относящихся к конкретному судебному случаю) 
и обобщить все возможные решения во всех возмож-
ных случаях [12]. 

Компилируя тексты императорских законов, члены 
комиссии, с позволения Юстиниана, активно редак-
тировали прямую речь бывших императоров. Про-
исходила дефилософизация действующего права. 
Тексты должны были стать максимально практичными 
и простыми в использовании для всех граждан Импе-
рии. В этом отношении, реформа Юстиниана, конечно, 
имела значительную социальную направленность. 
Теперь каждый человек мог сам разобраться в сущно-
сти собственных прав и обязанностей, не обращаясь за 
консультацией к дорогостоящим юрисконсультам. Для 
постижения гражданской юридической премудрости 
теперь было необязательно обладать философским 
образованием. Это было революционное решение, 
которое, к тому же, сопровождалось выработкой прин-
ципов системности в теории права. 

Признаком системности стало разделение всех 
типов судебных дел на разделы, которые соответство-
вали главным сферам социальной жизнедеятельно-
сти. В итоге, существенно измененные тексты бывших 
императоров «выстраивались под тематическими заго-
ловками в пронумерованных книгах в хронологиче-
ском порядке в рамках отдельных глав» [12, c. 160]. 
Главной проблемой стал вопрос – что из текстов трех 
Кодексов вырезать, а что оставить; каким образом 
совместить старые законы с новыми постановлениями 
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Юстина I и Юстиниана I? Несмотря на многочислен-
ные трудности текстологического характера, 7 апреля 
529 года Юстиниан Великий опубликовал собствен-
ный первый Кодекс. 

Большой удачей считался тот факт, что, к приме-
ру, комиссия Феодосия II Законодателя работала целых 
девять лет над своим Кодексом (438 г.), в то время 
как комиссия Юстиниана справилась в течение года. 
Теперь Византийская империя обладала кодифициро-
ванным законодательством, базированным на совер-
шенно новом принципе generalitas. Состоялось пись-
менное закрепление примата общего над частным.

Новое определение юриспруденции. 
Публикация Кодекса стала первым шагом к подго-

товке нового проекта – созданию системы юридиче-
ских формулировок. Она обнаружила существенную 
недостачу точных определений. Понимая, что для 
любого судебного или административного разбира-
тельства важна точность формулировок, Юстиниан 
назначил новую комиссию, во главе с квестором Три-
бонианом. Это учреждение должно было разработать 
50-книжный текст под названием «Дигесты» («Пан-
декты») – «первую попытку оформить труды юристов 
в методическую систему» [10, c. 73].

Огромная подготовительная работа, проведенная во 
время написания Кодекса Юстиниана (529 г.) позволи-
ла существенно модифицировать принцип generalitas. 
О его теоретическом содержании публично заявил 
Юстиниан, издавший 15 декабря 530 г. постановление 
Deo Auctore («Божьей властью»). 

Процитируем постановление: «Ничто ни в какой 
сфере так не достойно изучения, как власть закона, 
который приводит в порядок дела как божественные, 
так и человеческие и изгоняет всякую несправедливо-
сть… Поэтому мы повелеваем вам (обращаясь к Комис-
сии квестора Трибониана – В. М.) читать и работать 
над книгами, связанными с римским правом, написан-
ными теми учеными людьми давних времен, которым 
самые почитаемые императоры давали полномочия 
писать и толковать, чтобы из них можно было извлечь 
всю суть, а все повторения и противоречия были бы 
по возможности устранены, и из них можно было бы 
составить одно сочинение, которого было бы доста-
точно вместо них всех… чтобы ничто не могло остаться 
не включенным в законченный труд… Но чтобы  в этих 
пятидесяти книгах все древние законы – в запутанном 
состоянии на протяжении почти четырнадцати сотен 
лет, что было исправлено нами, – были бы словно защи-
щены стеной и чтобы ничто не осталось не охваченным 
ими. Все авторы законов будут иметь равный вес, и ни 
у кого из них не будет превосходства над другими, так 
как не все считаются лучше или хуже во всех отноше-
ниях, а только некоторые в отдельных отношениях» 
[Deo Auctore, 1; 4–5].

Руководствуясь принципом generalitas, Комиссия 
Трибониана прочитала две тысячи специальных сочи-
нений, состоящих из трех миллионов строк. Реализация 
императорского указания состояла в сокращении числа 
книг – с двух тысяч до пятидесяти. С этим Комиссии 
удалось справиться. До сих пор выглядит удивительной 
трудоспособность чиновников и трудоемкость процес-
са. Ведь все адвокаты и юрисконсульты Империи трак-
товали разные нормы по-разному. Между ними также 
не было согласия в оценке доктринальной важности 

того или иного философа-юриста древности. Об этом 
пишет Питер Хизер: «Римское право было джунглями, 
тиграми в котором считались адвокаты, а самые 
хорошие из них – кто лучше всего подгонял мнение 
юрисконсульта и императорской власти к нуждам 
своих клиентов – получали астрономические гоно-
рары» [12, c. 162–163]. Чтобы успешно реализовать 
реформу, Юстиниану пришлось заручиться поддержкой 
ряда известных и влиятельных адвокатов. Но, получая 
поддержку от одних, он тотчас же становился врагом 
для других. Решение проблемы Комиссия Трибониана 
нашла в открытой поддержке одной части правоведов, 
соединенной с давлением на другую часть. Прежде все-
го, Юстиниан наградил исключительными полномочия-
ми и почестями выпускников двух юридических школ – 
Константинопольской и Бейрутской. Кроме этих двух 
школ, на землях Византии, существовали также юриди-
ческие учебные заведения в Александрии и Кесарии. 
Их закрыли. Соответственно, Юстиниан предоставил 
Бейруту и Константинополю возможность разделить 
имперский рынок юридических услуг, уменьшив конку-
ренцию вдвое. 

Дигесты Юстиниана были утверждены императором 
16 декабря 533 года. По своему масштабу этот документ 
не имел равных. «Вмещая все» (перевод с греческого 
слова «Пандекты»), Дигесты предлагали системное 
изложение мнений 39 знаменитых древних римских 
юристов. Хотя данному вопросу посвящено огромное 
количество литературы, мы позволим себе подчерк-
нуть, что Дигесты обосновали понятие логики пра-
вового действия. «Главной целью второго этапа зако-
нодательной реформы были сокращение юридического 
материала, ликвидация лишнего, повторений и, преж-
де всего, противоречий» [12, c. 170].

Юриспруденция впервые рассматривалась как цело-
стное учение о человеке и обществе. Основываясь на 
мысли Ульпиана, Дигесты определяли: «Юриспруден-
ция – это познание Божественных и человеческих 
дел, знание справедливого и несправедливого»  
[Dig., 1.1.10]. Дигесты тематически распределяли 
взгляды ученых на правовое регулирование конкретных 
сфер человеческой жизнедеятельности. Для теории 
международного права наибольшее значение имеет 
первая книга, рассматривающая «общие понятия, исто-
рию источников права, учреждения и лица с их пра-
воспособностью и дееспособностью» [3, c. 215].

Учебник-закон и система права.
Вплоть до 533 г. Комиссия Трибониана вела актив-

ную работу над подготовкой учебника «Институции» 
(с латинского буквально – «Руководство»). Следуя 
договоренности с константинопольскими и бейрутски-
ми адвокатами, Трибониан ориентировался на советы 
и правовую практику ближневосточных юристов. В про-
цессе подготовки учебника ему помогали профессоры 
права Феофил и Дорофей. 21 ноября 533 г. написание 
«Институций» было окончено, а уже 30 декабря 533 г. 
Юстиниан провозгласил «Институции» официальным 
законом Империи. Таким образом, Институции ста-
ли первым и последним образовательным учебни-
ком, получившим статус действующего права. Все 
рекомендации и методика проведения судебных разби-
рательств, описанные в «Институциях», должны были 
с этого момента применяться каждым судьей, чиновни-
ком и адвокатом. 
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Следует подчеркнуть, что придание официально-
го статуса «Дигестам» и «Институциям» со стороны 
Юстиниана Великого, повлияло на коренные перемены 
внутри византийской адвокатуры. С 533 г. институт 
адвокатуры перешел в систему государственной 
служебной структуры, которая в своих действи-
ях должна была руководствоваться конкретными 
предписаниями, а не толкованиями. 

16 декабря 533 г. Constitutio Tanta, как особый 
закон Юстиниана, подтверждающий статус «Дигест», 
провозгласила: «Случись так, что в том или ином месте 
в таком большом сборнике юридических норм, взятых 
и так из огромного числа книг, окажутся случаи пов-
торения, к этому никто не должен быть строг: скорее 
это следует отнести, во-первых, на счет человеческой 
слабости как части нашей натуры… Также следует 
иметь в виду, что существуют некоторые чрезвычайно 
краткие нормы, в которых повторение можно допустить 
ради благой цели… Что касается любых противоре-
чий, встречающихся в этой книге, ни одно из них не 
имеет никаких притязаний на место в ней; никаких 
противоречий и не будет найдено, если мы полностью 
рассмотрим основания разночтений; будет найдена 
какая-нибудь особая отличительная черта, какой бы 
неопределенной она ни была, которая покончит с обви-
нением в непоследовательности, придаст другой вид 
вопросу и охранит его от обвинений в расхождении во 
мнениях» [Const. Tanta, 13; 15]. Constitutio Tanta также 
подчеркивала, что на создание Кодекса Феодосия II 
ушло десять лет, а на составление Дигест только три 
[Const. Tanta, 12].

В 534 г. Комиссия Трибониана переиздала Кодекс. 
Хотя работа над «Дигестами», без сомнения, была 
самой трудоемкой из когда-либо предпринятых в миро-
вой юридической практике, новое издание Кодекса 
тоже влекло за собой большие усилия по реорганиза-
ции гражданских отношений и административных под-
ходов. Теперь Кодекс (534) базировался на Дигестах 
(533) и Институциях (533). 

В Дигестах были сосредоточены фундаментальные 
правовые положения, согласно с которыми Империя 
должна была жить и действовать. Дигесты заняли 
близкое к Основному Закону положение. Каждое дей-
ствие чиновника, судьи, адвоката и гражданина долж-
но было согласовываться с доктриной, изложенной 
в Дигестах. Любая другая кодификация лишь про-
истекала из общей доктрины. Издание 534 г. проде-
монстрировало единство принципов Дигест и прагмати-
ческого принципа generalitas в Кодексе. 

Система и проистекающее право: вместо выво-
дов.

В 533–534 годах Велизарий предпринял поход про-
тив вандало-аланского Карфагенского королевства. 
Началась византийская православная реконкиста 
на Западе. Восстановление политического контроля 
римлян над своими древними провинциями требовало 
разработки новой юридической базы. Речь шла не толь-
ко об интеграции Запада в публичное политическое 
пространство Востока, но также о совместной выра-
ботке действующего права. Армии Юстиниана Великого 
создавали новые условия и перспективы для имперс-
кого развития. Появлялось множество новых законода-
тельных актов, изданных императором для регуляции 
общественной жизни новых провинций, для реоргани-

зации налоговых сборов, для военных структур и госу-
дарственных ведомств. 

Дигесты (533) оформили принципы и доктриналь-
ные особенности права. Новые законы Юстиниана лишь 
следовали этим принципам. Впервые право превраща-
лось в логическую последовательность. Один закон 
логически вытекал из другого и предоставлял нор-
мативную диспозицию для третьего. Формировалась 
система нормативной взаимосвязанности. Законода-
тельство становилось универсальным, теряя признаки 
реактивного решения индивидуальных потребностей. 

В случаях, требующих локального подхода, импера-
тор готовил документ под названием Прагматическая 
санкция, призванный обеспечить привилегии, амни-
стию, установление порядка на территории отдельных 
провинций. Так называемое «старое право» (ius vetus) 
теперь уходило в небытие. Формой общения импера-
тора с гражданами становились Эдикты, которыми 
император вводил в силу кодексы, нормы и понятия. 
Новые законы, по традиции времен западноримского 
домината (284-480), получили привычное нашему слу-
ху название leges.

В 534 году началась работа над приведением новых 
leges Юстиниана в соответствие с текстами Кодек-
са (529, 534), Дигест (533), Институций (533). Каждое 
императорское решение или инициатива приводились 
в полное соответствие с текстами предыдущих коди-
фикаций. Придворные юристы усиленно следили за 
соблюдением точности и логичности норм и форму-
лировок. В будущем, собрание этих императорских 
leges, изданных им в момент наибольшего напряжения 
внешнеполитических усилий (534-565 гг.), получило 
название «Новеллы» – Novellae (Leges). Это собрание, 
после смерти Юстиниана (565 г.), стало существенным 
дополнением к трем системным кодификациям. Незна-
чительная часть leges была посвящена рассмотрению 
и детализации норм Кодекса (529, 534). В большинстве 
императорских законов шла речь о введении новых 
норм и упразднении старых. Но говоря о времени 
Юстиниана Великого, нужно помнить, что Novellae не 
составляли отдельной книги или особого типа кодифи-
кации: «При жизни Юстиниана Новеллы публиковались 
отдельными законами и не были объединены в отдель-
ный сборник. Это сделали позже. К нашему времени 
дошло три сборника Новелл, ни один из которых не 
имел официального характера» [1, c. 100]. Это значит, 
что Новеллы имели характер проистекающего права. 
Они ориентировались на действующие формы основ-
ных собраний законов. 

Cистема римского права, реформированная и отре-
дактированная по инициативе и при деятельном участии 
императора Юстиниана Великого (527-565), состояла из 
трех официальных изданий. 

Первое – Codex Justinianus в двенадцати книгах 
(529, 534). 

Второе – Institutiones в четырех книгах (533). 
Третье – Digesta (Pandectae) в 7 частях, 50 книгах, 

432 титулах, 9123 фрагментах работ и высказываний 
древнеримских правоведов. 

Четвертое издание имело характер неофициаль-
ного сборника разнообразных законодательных 
постановлений и предписаний императора – Novellae 
(Leges) в 168 законах, опубликованных Юстинианом 
после 534 г. 
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Полное собрание из четырех групп книг в XII в., бла-
годаря западноевропейским схоластам-правоведам, 
получило известное определение – Corpus Juris Civilis.
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ПРОПАГАНДА ЯК СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНЕ ЯВИЩЕ:  
ПРОБЛЕМИ РОЗУМІННЯ

Шевців М. Б., Гончарук К. А.

У статті проаналізовано пропаганду в історичному екс-
курсі, зокрема встановлено, що пропаганда як соціально-по-
літичне явище мала місце у різних історичних періодах, 
вона і надалі продовжує впливати на свідомість спільноти, 
незважаючи на використання проти неї різних методів 
боротьби. Запропоновано власне визначення пропаганди – 
як форми комунікації, спрямованої на маніпулювання сві-
домістю конкретно визначеного суб’єкта з метою форму-
вання у нього певних уявлень і позицій. Також виокремлено 
та проаналізовано види пропаганди. За одним поділом – на 
позитивну та негативну, за іншим – на білу, сіру та чорну 
пропаганди. 

Ключові слова: пропаганда, види пропаганди, пози-
тивна пропаганда, негативна пропаганда, біла пропаганда, 
чорна пропаганда, сіра пропаганда.

В статье проанализирована пропаганда в истори-
ческом экскурсе, в частности установлено, что пропа-
ганда как социально-политическое явление имело место 
в различных исторических периодах, она и дальше про-
должает влиять на сознание общества, несмотря на 
использование против нее различных методов борьбы. 
Предложено собственное определение пропаганды – как 
формы коммуникации, направленной на манипулирование 
сознанием конкретно определенного субъекта с целью 
формирования у него определенных представлений и 
взглядов. Также выделены и проанализированы виды про-
паганды. По одному разделению – на положительную и 
отрицательную, по другим – на белую, серую и черную 
пропаганды.

Ключевые слова: пропаганда, виды пропаганды, поло-
жительная пропаганда, негативная пропаганда, белая про-
паганда, черная пропаганда, серая пропаганда.

The article deals with the propaganda in the historical 
excursus, in particular, it is established that this phenomenon 
should be associated with the appearance of private property. 
Propaganda as a social and political phenomenon took place in 
different historical periods; it continues to influence the con-
sciousness of the community, despite the use of different meth-
ods of struggle against it.

The definition of propaganda as a form of communica-
tion, aimed at manipulating the consciousness of a specifically 
defined subject in order to form the certain conception and 
views is proposed.

An attempt to analyze the types of this social phenom-
enon is made. In particular, one of the main is the division 
of propaganda into positive and negative. Positive propaganda 
promotes the social upbringing based on generally accepted 
behaviors and social norms. Negative propaganda aims at 
achieving the goals set by all permitted and prohibited meth-
ods. In addition, white, grey and black propaganda are dis-
tinguished. White propaganda generally comes from an open 
source and is characterized by milder methods of persuasion, 
such as standard public relations techniques and one-sided 
representation of arguments. Black propaganda is given from 
one source, but it is actually from the other. The masking of 
the true source of propaganda is the most broadened when it 
is the propaganda of a hostile country or organization with a 

negative image. Grey propaganda - without a definite source 
or author, is intended to force the enemy to believe in a lie 
using false arguments.

Key words: propaganda, types of propaganda, positive 
propaganda, negative propaganda, white propaganda, black 
propaganda, grey propaganda.

Постановка проблеми та її актуальність. Завдяки 
сучасному інформаційному простору сьогодні доступ-
на інформація як у малому, так і у великому масшта-
бах. Правдива і неправдива, безпечна і шкідлива, вона 
у будь-якому вигляді впливає на свідомість людини. 
Поширення неправдивої інформації може здійснюва-
тися різними шляхами та способами. Особливої уваги 
заслуговує характеристика одного із найбільш поши-
рених способів висвітлення неправдивої інформації 
«пропаганди».

Аналіз досліджень і публікацій. Дослідженню 
феномена пропаганди, її складових, видів, методів 
поширення приділяли увагу багато вчених – як мину-
лого, так і сучасності. Серед класиків правової науки 
треба згадати Х. Бауса, Г. Лассуелла, С. Московіча, 
В. Росса В. Шрамма. Із сучасних теоретиків права 
варто назвати Е. Аронсона, Дж. Брауна, Л. Войтасі-
ка, Г. Джоветона, К. Джонсон-Керті, Т. Квалтерона, 
Г. Коплендона, В. О’Донелла, Е. Пратканіс.

Актуальність дослідження. У час перенасичення 
українського інформаційного простору, багато хто 
стверджує, що усі події, які сталися в Україні з почат-
ку 2014 року, є наслідком нахабного маніпулювання 
інформацією. Аналіз природи інформаційної про-
паганди як складного багатовимірного феномену 
є одним із актуальних завдань сучасних міждисци-
плінарних досліджень, які дають змогу значно роз-
ширити межі усталених уявлень про означене явище, 
застосувати альтернативні методологічні підходи до 
його наукового дослідження.

Мета статті. Проаналізувати зміст феномену «про-
паганда», розкрити та охарактеризувати її основні види.

Предметом статті є теоретико-правове досліджен-
ня поняття та видів пропаганди.

Об’єктом статті є інформаційна пропаганда у сучас-
ному суспільстві.

Виклад основного матеріалу. Неможливо точно 
визначити, коли саме зародилась пропаганда. Про-
те більшість істориків стверджують, що виникнення 
цього явища слід пов’язувати із появою приватної 
власності, що спровокувало поділ суспільства на кла-
си, тобто на багатих та бідних. Таким чином, в будь-
якій державі правлячий клас (царі, князі, фараони, 
королі) прагнув за допомогою різних методів примуси 
досягти власних цілей використовуючи сили нижчого 
класу.
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Одним із найбільш ранніх зразків пропаганди мож-
на вважати преамбулу до Зведення законів Хаммурапі, 
в якій сказано, що ці закони створені для встановлення 
справедливості в країні і для захисту слабких від силь-
них. Зміст же самих законів переважно спрямовано 
саме на захист інтересів заможних верств за рахунок 
незаможного населення [2].

Проаналізувавши ряд історичних подій, можна помі-
тити, що більшість персон, котрі розв’язувати та вели 
війни світового масштабу, такі як 

А. Македонський, Ю. Цезар, Петро I, Наполеон, Гіт-
лер, Сталін та інші, активно використовували у своїй 
діяльності пропагандистські механізми.

Але найбільш потужнішим виявився Третій рейх, 
який дав майстер-клас усім майбутнім диктаторам 
з управління масами за допомогою пропаганди. Як 
наслідок, нацистська преса, підконтрольна партії вла-
ди, розв’язала найстрашнішу бійню людства. Резуль-
татом роботи найпотужнішого дезінформатора XX сто-
ліття, взірцем інформаційної політики для тоталітарних 
і авторитарних режимів XXI століття, стало те, що осві-
чені берлінці, століттями не підозрювали про небез-
пеку стороннього сусідства. У березні 1933-го року, 
після приходу до влади Nationalsozialistische Deutsche 
Arbeiterpartei (НСДАП), партії Адольфа Гітлера, нацисти 
насамперед організували міністерство пропаганди 
і народної освіти. Його очолив вже на той час відомий 
в боях з гуманізмом та поширенням пропаганди Йозеф 
Геббельс [10].

Не здавала свої позиції порівняно з нацисткою 
пропагандою і радянська, яка була визнана найбільш 
масштабною у всьому світі. Радянська пропаганда має 
тривалу історію, яка є досить важливою, оскільки саме 
ця пропаганда лежала в основі формування свідомості 
населення СРСР. 

У Радянському Союзі пропаганда мала таке саме 
велике значення, як військові організації або спецслуж-
би. Вона була зайнята створенням своєї моделі світу, 
користуючись інструментами не тільки журналістики, а 
й літератури та мистецтва, кіно і телебачення. Всі вони 
покликані швидко змінювати наш світогляд та спотво-
рювати реальність подій. Радянська пропаганда також 
включала в себе проведення масових демонстрацій, які 
безпосередньо або опосередковано мали свідчити про 
всенародну підтримку влади. Наприклад два основних 
свята 7 листопада (День Великої Жовтневої Соціалістич-
ної Революції) і 1 травня (День Перемоги) відрізнялися 
лише наявністю чи відсутністю військового параду. Свя-
та моделювалися так, щоб відобразити в складі демон-
странтів всі професії і всі республіки. Щоправда, такі 
масові дійства вихваляння влади не були новими фор-
мами пропаганди,а відомі ще з часів античності [11].

Як бачимо, пропаганда мала місце в усі історичні 
часи та активно використовувалось для досягнення 
поставлених цілей. Її способи і методи змінювались від-
повідно до часу. Варто зазначити, що масове викори-
стання пропаганди найчастіше спостерігається в періо-
ди війни чи військових конфліктів, коли перед багатьма 
державами світу поставала проблема нестачі економіч-
них, політичних, фінансових ресурсів для досягнення 
перемоги.

Поняття пропаганди має доволі багате історичне 
минуле. Пропаганда проявлялась у розбіжних варіаціях 
на різних етапах розвитку суспільства не лише в Україні,  

а й за її межами. Саме поняття пропаганди є досить 
багатогранним, але в останні роки воно найчастіше 
застосовується поряд з поняттям інформація. Спробує-
мо охарактеризувати зміст цього терміна.

У соціологічному енциклопедичному словнику 
поняття пропаганда розглядається у трьох варіан-
тах: 1) система діяльності, спрямована на поширення 
знань, художніх цінностей та іншої інформації з метою 
формування певних позицій, уявлень, емоційних ста-
нів, здійснення впливу на соціальну поведінку людей; 
2) поширення в масах ідеології та політики певних кла-
сів, партій, держав; 3) засіб маніпуляції масовою свідо-
містю» [3, с. 348].

У політологічному енциклопедичному словнику 
пропаганда визначається як систематичне здійснення 
зусилля вплинути на свідомість індивідів, груп, утво-
рень для досягнення певного, заздалегідь визначеного 
результату в сфері політичної дії [4, с. 683]. 

Під пропагандою розуміється форма комунікації, яка 
спрямована на поширення фактів, аргументів, чуток 
та інших відомостей для впливу на суспільну думку на 
користь певної спільної справи чи громадської позиції. 
Велика радянська енциклопедія визначає пропаганду 
як поширення політичних, філософських, наукових, 
художніх та інших позицій і ідей з метою їх впроваджен-
ня в суспільну свідомість і активізації масової практич-
ної діяльності [9].

Пропаганда – це ідеологічно спрямована діяльність 
партії, громадського об’єднання чи іншої організації 
для формування у конкретних верств населення пев-
них позицій і уявлень (світогляду). Пропаганда зазви-
чай поширюється через різні засоби масової інформа-
ції, щоб досягнути бажаного результату. На відміну 
від об’єктивної подачі інформації, пропаганда подає 
інформацію насамперед для впливу на аудиторію [7].

Пропаганда часто подає інформацію вибірково, 
щоб спонукати до певних узагальнень, або вико-
ристовує емоційно заряджені повідомлення, щоб 
спровокувати радше емоційну, ніж раціональну реак-
цію на наведену інформацію. Бажаним результатом 
є зміна ставлення до суб’єкта в цільовій аудиторії, 
щоб просувати таємні політичні плани. Пропаганда 
може використовуватись як форма політичного про-
тистояння [8, с. 65].

Пропаганда являє собою більш-менш систематичні 
зусилля маніпулювати переконаннями, відносинами 
чи діями інших людей за допомогою символів (слів, 
жестів, плакатів, монументів, музики, одягу,тощо). 
Умисність і відносно сильний акцент на маніпуляції 
відрізняють пропаганду від звичайного спілкування 
чи вільного і легкого обміну ідеями. У пропагандиста 
є конкретна мета, щоб досягти її, пропагандист навмис-
но відбирає факти, аргументи і символи та подає їх так, 
аби досягти найбільшого ефекту. Щоб максимізувати 
ефект, він може оминати істотні факти чи спотворюва-
ти їх, а також може відвертати увагу аудиторії від інших 
джерел інформації [12, с. 181].

Американський теоретик комунікації, автор ліній-
ної моделі комунікації, політолог, який велику части-
ну праць присвятив вивченню явища пропаганди 
Г. Ласвелл, у книзі «Техніка пропаганди у світовій 
війні», що вийшла в 1927 р., визначає пропаганду як 
менеджмент колективних уявлень за допомогою мані-
пуляцій значимими символами [10, с. 74].
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Вадим Макішвілі у книзі «Большая книга манипуля-
ций. Изучаем секреты управления сознанием» зазна-
чає, що пропаганда – це комплекс заходів для зміни 
суспільних і політичних позицій людей. Пропаганда 
поширює певну думку так, щоб людина добровільно 
погодилась із нею [6, с. 33].

Отже, термін «пропаганда» справедливо набув 
яскраво негативного забарвлення через поєднан-
ня її з найбільш маніпулятивними та шовіністичними 
прикладами. Наприклад, нацистська пропаганда, що 
виправдовувала Голокост та комуністична пропаганда, 
яка приховувала Голодомор. 

Варто зазначити, що спершу пропаганда мала ней-
тральне забарвлення і могла пов’язуватися із засто-
суванням, яке було загалом м’яким і невинним, як, 
наприклад, публічні рекомендації з охорони здоров’я, 
заохочення громадян брати участь у виборах, заохо-
чення людей повідомляти в правоохоронні органи про 
злочини та правопорушення.

Мусимо визнати, що в сучасних українських реаліях 
пропаганда – це насамперед зброя масового ураження, 
що впливає на свідомість населення, аніж безневинна 
інформація для регулювання відносин в суспільстві.

Пропагандистська інформація в різні історичні часи 
по різному сприймалась населенням. Загалом способи 
подачі інформації, зокрема пропагандистської, мають 
широкий спектр. Проте єдиного підходу до поділу про-
паганди на види немає. Проаналізувавши ряд думок 
науковців сучасності, зазначимо, що пропаганда кла-
сифікується на позитивну та негативну. Розглянемо їх 
детальніше.

Позитивна (конструктивна) пропаганда прагне 
повідомити адресату відомості у зрозумілій фор-
мі. Мета позитивної пропаганди – сприяти соціаль-
ній гармонії, злагоді, вихованню людей відповідно 
до загальноприйнятих цілей. Позитивна пропаганда 
виконує виховну та інформаційну функції в суспіль-
стві. Вона здійснюється в інтересах тих, до кого 
скерована, а не обмеженого кола зацікавлених осіб 
[12, с. 92]. 

Негативна (деструктивна) пропаганда нав’язує 
людям ті або інші переконання за принципом «мета 
виправдовує засоби». Мета негативної пропаган-
ди – розпалювання соціальної ворожнечі, нагнітання 
соціальних конфліктів, загострення суперечностей 
у суспільстві. Основна функція негативної пропа-
ганди – створення паралельної реальності з «пере-
вернутою», або спотвореною системою цінностей, 
переконань, позицій. Негативна пропаганда активно 
використовує критику та навіювання, щоб маніпулю-
вати соціальними масами в інтересах невеликої гру-
пи осіб [12, с. 92].

Також пропаганда поділяється відповідно до дже-
рела та природи її повідомлення. На думку О. Бойка, 
є три види пропаганди. Перший вид – біла пропаган-
да, яка загалом походить із відкритого доступного 
джерела та характеризується м’якшими методами 
переконання, такими як стандартні техніки відносин 
із громадськістю та однобічне наведення аргументів. 
Другий вид – це є чорна пропаганда, що подається 
ніби з одного джерела, проте насправді є з іншого. 
Маскування правдивого джерела пропаганди є най-
поширенішим, коли це пропаганда ворожої країни чи 
організації з негативним іміджем. Та останній вид 

пропаганди – сіра, без визначеного джерела чи авто-
ра. Основне призначення сірої пропаганди полягає 
в тому, щоб змусити ворога повірити в брехню вико-
ристовуючи так звані солом’яні аргументи: перша 
фаза – змусити когось повірити в «А», запускається 
сіра пропаганда «Б», яка протилежна до «А». У другій 
фазі «Б» дискредитується використовуючи опудало. 
Тоді ворог дійде висновку, що «А» – правда [1, с. 27].

Варто зазначити, що найбільшого поширення в Укра-
їні набула сіра пропаганда. Саме її найчастіше вико-
ристовують як проросійські організації, створені в схід-
но-південних регіонах України, так і безпосередньо 
російські ЗМІ. Завдання таких інформаційних центрів 
зводиться до інформаційної дезорієнтації свідомості 
населення української держави, особливо тієї частини, 
що проживає на тимчасова окупованій території.

Висновки. Отже, у науковій статті проаналізовано 
пропаганду в історичному екскурсі, зокрема встанов-
лено, що це явище треба пов’язувати із появою при-
ватної власності. Пропаганда – як соціально-політичне 
явище мала місце у різних історичних періодах, вона 
і надалі продовжує впливати на свідомість спільноти, 
незважаючи на використання проти неї різних методів 
боротьби. 

Пропаганда, на нашу думку, це форма комунікації, 
спрямована на маніпулювання свідомістю конкретно 
визначеного суб’єкта з метою формування у нього пев-
них уявлень і позицій.

Також ми спробували проаналізувати види цього 
соціально-політичного явища. Одним із основних вва-
жаємо поділ її на позитивну та негативну. Позитивна 
пропаганда сприяє соціальному вихованню на осно-
ві загальноприйнятих правих поведінки та соціальних 
норм. Негативна пропаганда має на меті досягнення 
поставлених цілей усіма дозволеними і забороненими 
методами. Крім того, розрізняють білу, сіру та чорну 
пропаганди. Різниця між ними полягає в тому, яким 
чином та з якого джерела подається пропагандистська 
інформація.
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АДМІНІСТРАТИВО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ КАПІТАНА У СФЕРІ ВОДНОГО ТРАНСПОРТУ: 

ЗАКОННІСТЬ, ПОВНОВАЖЕННЯ ТА ФУНКЦІЇ
Байрак В. В.

У статті розглянуто теоретичні питання та прак-
тична необхідність забезпечення законності у сфері діяль-
ності капітана водного транспорту. Охарактеризовано 
окремі аспекти забезпечення законності з точки зору як 
загальної теорії права, адміністративного права, так і 
міжнародних норм, що залишаються одними з пріоритет-
них напрямків інтеграції України до світового співтовари-
ства. Виділено проблемні аспекти, що виникають у процесі 
правозастосування у сфері водного транспорту. Прове-
дено порівняльний аналіз стану нормативно-правового 
регулювання адміністративних функцій капітана судна 
щодо здійснення затримання особи з визначеним порядком 
здійснення кримінально-процесуального затримання особи. 
Наведено приклади сучасного стану розвитку законодав-
ства внутрішнього водного транспорту України і Молдови. 
Запропоновано теоретичні і практичні напрямки щодо вдо-
сконалення законодавства у сфері організації управління на 
водному транспорті.

Ключові слова: водний транспорт, капітан судна, 
правове регулювання, законність, повноваження капітана 
судна, функції капітана судна, адміністративне затри-
мання, розгляд справ про адміністративні правопорушення, 
накладення адміністративних стягнень.

В статье рассмотрены теоретические вопросы и прак-
тическая необходимость обеспечения законности в сфере 
деятельности капитана водного транспорта. Охаракте-
ризованы отдельные аспекты обеспечения законности с 
точки зрения как общей теории права, административного 
права, так и международных норм, остающихся одними из 
приоритетных направлений интеграции Украины в мировое 
сообщество. Выделены проблемные аспекты, возникающие 
в процессе правоприменения в сфере водного транспорта. 
Проведен сравнительный анализ нормативно-правового 
регулирования административных функций капитана судна 
по осуществлению задержания лица с определенным поряд-
ком осуществления уголовно-процессуального задержания 
лица. Приведены примеры современного состояния развития 
законодательства внутреннего водного транспорта Укра-
ины и Молдовы. Предложены теоретические и практические 
направления по совершенствованию законодательства в 
сфере организации управления на водном транспорте.

Ключевые слова: водный транспорт, капитан судна, 
правовое регулирование, законность, полномочия капи-
тана судна, функции капитана судна, административное 
задержание, рассмотрение дел об административных пра-
вонарушениях, наложение административных взысканий.

The article deals with theoretical issues and the practical 
necessity of ensuring legality in the activities of a water vessel 
captain. There is description of some aspects of ensuring legality 
through the prism of the general theory of law, administrative 
law and international norms, which remain one of the priority 
directions of Ukraine’s integration into the world community. 
The legal regulation of the captain’s activity on water transpor-
tation has been analyzed. The managerial functions of the cap-
tain of a vessel has been described.

The problematic aspects that arise in the process of law 
enforcement in the field of water transportation have been 
highlighted. The legal regulation of the administrative functions 
of a vessel captain in the field of person’s detention have been 
compared to some procedures of a criminal-procedural deten-
tion. The margins of administrative and procedural powers of a 
watertransportation captain have been determined.

There are examples of current development of the legis-
lation regulating inland water transportation of Ukraine and 
Moldova. The theoretical and practical ways of the legislation 
improvement in the field of management organization on water 
transportation have been offered.

The legal nature of ensuring legality by the captain on a ship 
has revealed. The author’s definition of administrative-organiza-
tional functions of a vessel captain has been given.

The evaluation of the legal mechanism for the implementa-
tion of the administrative powers and functions of the captain 
on water transportation enshrined in subordinate normative acts 
has been made.

The basis for further theoretical investigations and norma-
tive process for providing sustainable development and organi-
zation of effective management in the field of water transporta-
tion in Ukraine has been outlined.

Key words: water transportation, ship captain, legal regu-
lation, legality, authority, vessel captain powers, vessel captain 
functions, administrative detention, proceeding of administra-
tive violations, imposition of administrative penalties.

Постановка проблеми. Реформування публічного 
управління щодо питання розвитку законодавства Украї-
ни в останні десятиліття розглядалося як найважливіше 
завдання суспільства та держави, хоча окремі рішення 
органів публічної влади в деяких випадках не можна 
вважати достатньо послідовними. Разом із тим правовий 
нігілізм, що характерний для початкового етапу рефор-
мування українського законодавства, починає поступати-
ся місцем впорядкованому суспільному нагляду та конт-
ролю в різних сферах суспільних відносин в тому числі 
й щодо правового регулювання діяльності транспорту.

Важливу роль водного транспорту в сучасному 
механізмі української економіки важко переоцінити. 
Морський та річковий транспорт є одним із основних 
видів транспорту та єдиним, що здійснює перевезення 
вантажів і пасажирів водними шляхами. За його робо-
тою можна робити висновок про життєздатність усьо-
го народногосподарського комплексу країни. У зв’язку 
із цим дуже важливо, щоб законодавство про водний 
транспорт повністю та чітко регулювало усі сфери 
діяльності в даній галузі, а ступінь дотримання закон-
ності в організації управління на торговому судні відпо-
відав належному рівню.

Аналіз останніх досліджень. Адміністративно-пра-
вовим питанням організації діяльності транспорту при-
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свячено праці українських науковців, таких, зокрема, 
як: В. Авер’янов, Т. Аверочкіна, О. Бандурка, В. Бевзен-
ко, Ю. Битяк, Г. Бондаренко, І. Голосніченко, С. Гон-
чарук, Є.Додін, Д. Калаянов, С. Ківалов, Л.Коваль, 
В. Колпаков, А. Комзюк, С. Кузніченко, С. Кузнецов, 
О. Кузьменко, О. Літошенко, Д. Лукянець, О. Мико-
линко, Н. Нижник, В. Олефір, В. Опришко, І. Підпа-
ла, В. Шкарупа, Ф. Шульженко, Х. Ярмакі, О. Ярмиш 
та інші. Проте, незважаючи на вагомий науковий вклад 
учених, убачається відсутність ґрунтовних досліджень 
із питань, що характеризують окремі адміністратив-
но-організаційні питання управління в галузі водного 
транспорту України.

Виклад основного матеріалу. У Морській доктрині 
України на період до 2035 року говориться, що Україна 
має сприятливі умови для розвитку морської діяльності, 
проте негативний вплив процесів, характерних для всі-
єї економіки країни, спричиняє загострення комплексу 
економічних, соціальних та інших проблем, зумовлює 
різке зниження обсягів виробництва у сфері морської 
діяльності.

Виходячи із просторових та геофізичних особливос-
тей, місця і ролі у глобальній та регіональній системі 
міжнародних відносин, Україна повинна дотримуватися 
міжнародних стандартів безпеки мореплавства та охо-
рони суден і портів. Імплементація міжнародно-право-
вих норм вимагає наявності чітко структурованої сис-
теми забезпечення безпеки мореплавства і охорони 
суден та портових засобів, що має належні організа-
ційні, кадрові та матеріальні ресурси і сучасну правову 
базу. Для підвищення ефективності зазначеної структу-
ри необхідно вдосконалити наявну нормативно-правову 
базу, усунувши колізії в законодавстві, вжити дієвих 
заходів для зміцнення зв’язків між суб’єктами системи 
управління морською діяльністю держави [1].

Розглядаючи стан нормативно-правового регулю-
вання діяльності у сфері управління водним транспор-
том, варто зазначити, що юридичною основою, яка 
породжує правовідносини на основі законності, є нор-
мативно-правовий акт як джерело права. І не просто 
акт – окремий документ, яким урегульований певний 
вид правовідносин, а їхня сукупність – цілісний і пого-
джений комплекс нормативно-правових приписів, що 
містяться в законах та підзаконних актах і згруповані 
залежно від предмета і метода правового регулювання 
діяльності, що в теорії права, як відмічає О.Ф. Скакун, 
розуміється як система нормативно-правових актів або 
система законодавства [2, с. 237].

Міжнародні договори України, на наш погляд, також 
відносяться до загального поняття «система законодав-
ства», ураховуючи рішення Конституційного суду Укра-
їни у справі за конституційним зверненням Київської 
міської ради професійних спілок щодо офіційного тлу-
мачення частини третьої статті 21 Кодексу законів про 
працю України, з приводу тлумачення терміну «зако-
нодавство», у відповідності до якого «поняття «зако-
нодавство», яке уживається в законах України, треба 
розуміти так, що ним охоплюються закони України, 
чинні міжнародні договори України, згода на обов’яз-
ковість яких надана Верховною Радою України, а також 
постанови Верховної Ради України, укази Президента 
України, декрети і постанови Кабінету Міністрів Укра-
їни, прийняті в межах їх повноважень та відповідно до 
Конституції України і законів України» [3].

Таке трактування, у свою чергу, на наш погляд, 
виводить поза систему законодавства підвідомчі галу-
зеві нормативно-правові акти – офіційні документи, 
прийняті уповноваженим на це суб’єктом нормотворчо-
сті у визначеній законом формі та порядку, який вста-
новлює норми права для неозначеного кола осіб і роз-
рахований на неодноразове застосування [4].

Аналіз окремих норм адміністративного права 
України свідчить, що національне законодавство не 
завжди вчасно корегується у відповідності до вимог 
міжнародних норм. Зокрема, згідно з Конвенцією про 
полегшення міжнародного морського судноплавства 
1965 року [5], яка набула чинності в Україні 24 грудня 
1993 року, пунктом 3.19.3. визначено, що члени коман-
ди не зобов’язані з метою звільнення на берег мати 
спеціальний дозвіл, як, наприклад, перепустку для 
звільнення на берег. На відміну від цього, у відповід-
ності до статті 207 Кодексу України про адміністративні 
правопорушення [6] було передбачено адміністративну 
відповідальність за неповернення капітаном іноземно-
го судна, крім військового, на контрольно-пропускний 
пункт перепусток на право сходження на берег осіб 
суднового екіпажу і перебування їх на території порту 
і портового міста під час стоянки судна в порту України, 
за винятком випадків неподання перепустки внаслідок 
самовільної неявки особи суднового екіпажу. Дана нор-
ма втратила чинність лише 27 лютого 2018 року [7].

Як ми можемо спостерігати, така колізія між норма-
ми міжнародного та адміністративного права існувала 
продовж майже 25 років, чим створювала протиріччя 
та труднощі у правозастосуванні у сфері організації 
діяльності капітана іноземного судна. У даному випад-
ку має місце факт відсутності гармонізації норм адмі-
ністративного права, що безпосередньо впливає на 
можливість вирішення управлінських завдань, які 
зумовлюють належну реалізацію повноважень капіта-
на торгового судна в умовах очевидних суперечностей 
у механізмі нормативно-правового регулювання.

Щодо з’ясування окремих адміністративних повно-
важень капітана судна, то, на наш погляд, необхідно 
провести порівняльний аналіз з наданими йому кримі-
нально-процесуальними повноваженнями.

У відповідності до ст. 519 Кримінального процесу-
ального кодексу України (КПКУ) капітан судна України 
несе відповідальність в разі вчинення кримінального 
правопорушення на повітряному, морському чи річко-
вому судні, що перебуває за межами України під пра-
пором або з розпізнавальним знаком України, якщо це 
судно приписано до порту, розташованого в Україні [8].

Крім того, у ст. 67 Кодексу торговельного мореплав-
ства України (КТМУ) зазначено, що капітан судна, як 
службова особа, уповноважений на вчинення процесу-
альних дій у кримінальному провадженні. Якщо на судні, 
що перебуває у плаванні, вчиняються діяння, передба-
чені законом України про кримінальну відповідальність, 
капітан судна уповноважений на вчинення процесуальних 
дій у порядку, передбаченому кримінальним процесуаль-
ним законодавством України та відповідною Інструкцією, 
яка затверджується Генеральним прокурором за пого-
дженням із центральним органом виконавчої влади, що 
забезпечує формування та реалізує державну політику 
у сферах морського і річкового транспорту, та централь-
ним органом виконавчої влади, що забезпечує формуван-
ня державної політики у сфері рибного господарства.
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Капітан судна має право затримати особу, яка підоз-
рюється у вчиненні кримінально караного діяння, до 
передачі її відповідним правоохоронним органам у пер-
шому порту України. У разі необхідності капітан судна 
може направити цю особу і зібрані матеріали в Україну 
на іншому судні, зареєстрованому в Україні.

У разі вчинення діяння, передбаченого законом 
України про кримінальну відповідальність, під час пере-
бування судна в порту України капітан судна зобов’яза-
ний передати особу, яка підозрюється у вчиненні цього 
діяння, відповідним правоохоронним органам у поряд-
ку, встановленому кримінальним процесуальним зако-
нодавством України [9].

Як зазначено в п. 4.2.2. «Інструкції про порядок 
проведення процесуальних дій під час кримінального 
провадження на морському чи річковому судні Украї-
ни, що перебуває за межами України під прапором або 
з розпізнавальним знаком України», якщо це судно при-
писано до порту, розташованого в Україні, капітан суд-
на (уповноважена особа) має право без ухвали слідчого 
судді, суду затримати особу, підозрювану у вчиненні 
злочину, за який передбачене покарання у вигляді поз-
бавлення волі, лише у випадках:

1) якщо цю особу застали під час вчинення злочину 
або замаху на його вчинення;

2) якщо безпосередньо після вчинення злочину оче-
видець, у тому числі потерпілий, або сукупність оче-
видних ознак на тілі, одязі чи місці події вказують на те, 
що саме ця особа щойно вчинила злочин.

Пункт 4.2.7. Інструкції визначає, що капітан суд-
на (уповноважена особа) має право затримати особу 
на строк, необхідний для її доставляння на територію 
України, та здійснити при цьому обшук затриманої осо-
би з дотриманням правил, передбачених частиною сьо-
мою статті 223 і статтею 236 КПК України [10].

Зрозуміло, в даному випадку мова йде про право капі-
тана судна як посадової особи, уповноваженої на вчи-
нення процесуальних дій у кримінальному провадженні, 
тобто застосовувати заходи кримінального процесуаль-
ного примусу, що відноситься в системі права до галу-
зі кримінально процесуального права. Для порівняння, 
норма статті 65 Кодексу торгового мореплавства України 
дозволяє виділити повноваження капітана судна щодо 
застосування, як на наш погляд, адміністративного при-
мусу, а саме адміністративного затримання.

Так, зокрема, у статті 65 Кодексу торгового море-
плавства України щодо питань підтримання порядку 
на судні відмічається: «Якщо дії особи, яка перебуває 
на судні, не містять кримінально караного діяння, але 
загрожують безпеці судна або людей і майна, що на 
ньому перебувають, капітан судна має право ізолювати 
цю особу в окремому приміщенні» [9].

Аналіз чинного законодавства України, зокрема змі-
сту статей 261–262 Кодексу України про адміністратив-
не правопорушення (КУПАП), свідчить, що адміністра-
тивне затримання особи може здійснюватись лише за 
вчинення адміністративного правопорушення, а також 
може провадитися лише органами (посадовими осо-
бами), уповноваженими на те законами України [6]. 
Серед зазначених у статті 262 КУПАП органів (посадо-
вих осіб), що мають право здійснювати адміністративне 
затримання, капітан судна не зазначається. 

У даному випадку ми спостерігаємо наглядний при-
клад відсутності чіткого механізму правового регулю-

вання окремих повноважень капітана судна. Вважаємо 
за необхідне порушити питання про розширення тлу-
мачення норми права, що визначена статтею 65 КТМУ, 
з наступним закріпленням зазначених особливостей 
правозастосування у чинному законодавстві, як це нара-
зі зазначено в КПКУ, КТМУ та в Інструкції Генеральної 
прокуратури України, де послідовно деталізовано пов-
новаження та функції капітана судна відомчим підзакон-
ним нормативним актом щодо здійснення затримання.

Як стверджує Є. Гетьман, підзаконні нормативно-пра-
вові акти виконують перш за все регулятивну функцію, 
яка, у свою чергу, поділяється на функцію первинного 
(під час первинного встановлення норм права підза-
конними нормативно-правовими актами) та вторинного 
(у процесі конкретизації, розвитку та вдосконалення 
норм права, установлених нормативно-правовими акта-
ми вищої юридичної сили) регулювання; управлінську 
функцію; роз’яснювальну та конкретизуючу функції 
(норми, які містяться в підзаконних нормативно-право-
вих актах, конкретизують, роз’яснюють, удосконалю-
ють норми, встановлені нормативно-правовими актами 
вищої юридичної сили); правоустановчу функцію (реа-
лізується під час введення норм права підзаконними 
нормативно-правовими актами); правореалізаційну 
функцію (норми підзаконних нормативно-правових актів 
закріплюють певні порядки, положення, реалізація яких 
практично відтворює норми, установлені Конституцією, 
кодексами та законами України) [11].

Зазначені автором функції реалізовуються і в поряд-
ку організації діяльності капітана водного транспорту 
як суб’єкта управління у формі видання владних розпо-
ряджень, чим зумовлюють його адміністративно-право-
вий статус як посадової особи юридичних осіб публіч-
ного права.

Ми вважаємо, адміністративно-організаційні функції 
капітана – це здійснення керівництва, що реалізується 
сукупністю методів, прийомів та способів щодо забез-
печення управління на судні або в порту, які складають 
механізм публічно-владного впливу капітана як суб’єк-
та управління на об’єкт управління й об’єктивно прояв-
ляються у формуванні організаційних відносин у сфе-
рі діяльності водного транспорту, що ґрунтуються на 
рішеннях капітана на підставі норм права (на законах, 
указах, постановах, наказах, розпорядженнях, вказів-
ках, інструкціях), які регламентують морську діяльність 
у межах повноважень капітана, забезпечуючи ефектив-
ну організацію у відповідності до належного вирішення 
визначених завдань.

Окремо слід наголосити, що в Україні дотепер не 
прийнято базового Закону «Про внутрішній водний 
транспорт». Він так і залишається у стані проекту, який 
зареєстровано у Верховній Раді України ще 4 серпня 
2015 р. [12]. Правовідносини у сфері функціонування 
внутрішнього водного транспорту і зараз регулюються 
Статутом внутрішнього водного транспорту Радянського 
Союзу, підзаконним актом затвердженого Радою Міні-
стрів СРСР 15.10.1955 р. [13], положення якого, звіс-
но, не відповідають сучасним відносинам, а в більшості 
своїй суперечать чинному національному та міжнарод-
ному законодавству, що суттєво ускладнює вирішення 
окремих питань організації діяльності капітана судна на 
внутрішніх водних шляхах України.

Як приклад можна навести стан законодавчого регу-
лювання на внутрішніх водних шляхах Республіки Мол-
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дова. Незважаючи на низький потенціал внутрішнього 
водного транспорту в порівнянні з Україною (в Респу-
бліці Молдова протікають два внутрішніх водних шляхи 
вільного перебігу – річки Дністер і Прут) [15], парла-
ментом Республіки Молдова 2 липня 2013 р. було прий-
нято Закон «Про внутрішній водний транспорт Респу-
бліки Молдова». Даний Закон встановлює спеціальні 
положення, що застосовуються до внутрішнього водно-
го транспорту Молдови, порядок організації інституцій-
ної системи в даній області, спеціальні положення про 
здійснення безпечного судноплавства на внутрішніх 
водних шляхах, а також фундаментальні вимоги, засто-
совні до судів, екіпажу і осіб, які здійснюють діяльність 
в області водного транспорту [14].

Висновки. Забезпечення законності покладає пев-
ні обов’язки як на публічну владу, так і на громадян. 
Для перших це полягає в забезпеченні прав і свобод 
громадян шляхом прийняття і виконання нормативних 
актів, що мають відповідну юридичну силу, а також 
у стабільній та ефективній роботі органів публічної вла-
ди щодо впорядкування законодавства, з мінімізацією 
суперечностей і колізій, що забезпечується правилами 
юридичної техніки; для других – у дотриманні загально-
обов’язкових норм права, які гармонійно поєднуються 
з міжнародними нормами.

У зв’язку з вищевикладеним пропонується ство-
рення належного механізму адаптації адміністратив-
но-правових конструкцій національного законодавства 
у відповідності до міжнародних норм права. На наш 
погляд, варто звернутись до прикладу функціонування 
універсальних організаційно-правових систем різних 
країн світу, де мають місце подібні адміністративні 
практики, узагальнивши і синтезувавши їх, що завчас-
но дозволить створювати оновлені національні нор-
мативно-правові механізми, в основу яких покладено 
міжнародні правовідносини.

Висновки. На основі аналізу чинних законів та під-
законних актів, які регулюють адміністративну діяль-
ність капітана в системі водного транспорту, можна 
зробити висновок, що доктринальні основи вироблен-
ня державної політики в зазначеній галузі та безпо-
середня реалізація капітаном належних йому адмі-
ністративно-організаційних функцій повинні мати 
цілісну і деталізовану правову форму, яка зумовить 
ефективне забезпечення реалізації правозастосуван-
ня в різних сферах діяльності на водному транспор-
ті. Правовий механізм реалізації адміністративних 
повноважень та функцій капітана щодо організації 
діяльності на водному транспорті із часу формування 
українського законодавства в даній сфері до тепе-
рішнього часу, на нашу думку, недостатньо послідов-
но викладено в підзаконних нормативних актах, що 
створює наразі суперечності та труднощі у правоза-
стосуванні. 

Сучасний стан законодавства України та держав 
пострадянського простору, а також запропоновані нами 
шляхи вирішення проблемних питань нормативно-пра-
вового регулювання на прикладі цих держав, на наш 
погляд, можуть стати основою для подальших теоре-
тичних розвідок і нормотворчого процесу щодо забез-

печення сталого розвитку та організації ефективного 
управління у сфері водного транспорту України.
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РЕЦЕНЗІЯ
НА МОНОГРАФІЮ ПАЙДИ ЮРІЯ ЮРІЙОВИЧА  
«ПРАВА ЛЮДИНИ ТА РЕЛІГІЙНА СВОБОДА:  

СОЦІОКУЛЬТУРНІ ІМПЛІКАЦІЇ  
ТА НОРМАТИВНА ПРОПОРЦІЙНІСТЬ»1

Цимбалюк М. М.

Досвід багатьох країн світу переконливо свідчить 
про те, що запорукою процвітання будь-якої нації є її 
здорова духовна сфера. Адже саме висока моральність, 
чуттєвість, домінуюча роль у якій належить релігії, 
формує людину. У системі українських і зарубіжних 
наукових розвідок питанням віровчення завжди приді-
лялася значна увага. І це не випадково, адже від рівня 
релігійного світогляду, від ефективності застосування 
його методологічного потенціалу залежить розвиток 
інших сфер життєдіяльності суспільства, а отже, і дер-
жави загалом.

Одним із найбільш складних і водночас актуальних 
моментів функціонування правової системи суспільства 
є питання співвідношення релігії та права. Це поясню-
ється як багатогранністю природи цих явищ, так і не 
завжди коректним розумінням еволюції самої системи 
правового регулювання. Останнє, як правило, зумов-
лене поширеною думкою про те, що в умовах західної 
цивілізації домінантою розвитку взаємодії права й релі-
гії є лінійний рух секуляризації права, його максималь-
не відмежування від релігії. Розгляд цих проблем ста-
новить також суто науковий інтерес, оскільки в умовах 
методологічної плюралізації сучасної юриспруденції 
постало завдання з перегляду основних питань спів-
відношення права та релігії, що реалізовується за 
допомогою виходу у світ численних монографій, під-
ручників, навчальних посібників, а також захисту кан-
дидатських і докторських дисертацій. Досить вагомою 
виявилася проблема оптимального поєднання сучасно-
го, новітнього філософсько-світоглядного та держав-
но-правового матеріалу з традиційними, класичними 
розробками у сфері релігієзнавства, державознавства 
й правознавства. Не менш важливою та актуальною 
виявилася проблема переосмислення й одночасної 
переоцінки низки морально застарілих державно-пра-
вових поглядів, політико-правових орієнтацій і релігій-
но-духовних цінностей.

Зокрема, необхідно відкоригувати усталене у сві-
домості фахівців у галузі юриспруденції, політології, 
філософії, соціології та інших суспільних наук уявлення 
про релігію та право, суспільство й державу, політику 
та демократію як про виключно станові явища й інсти-
туції, адже вони містять також національні, групові, 
кланові, етнічні, особистісні та багато інших ціннісних 
установок та інтересів.

У цьому контексті надзвичайно гострою є потре-
ба в удосконаленні юридичної науки, а саме в розро-

бленні цілісних доктринальних підходів до розуміння 
та пояснення проблем релігійної свободи в контексті 
загальних прав людини. Тому з огляду на складність, 
багатоаспектність, а інколи й суперечливість старих 
і нових державно-правових явищ та інституцій цілком 
виправданим та логічним є виведення нової концепції 
філософського осмислення необхідності й доцільності, 
меж і підстав релігійної свободи людини як соціальної 
особи та громадянина держави.

Монографія, яку пропонує науковій громадськос-
ті Пайда Юрій Юрійович, виявилася на часі. Адже ця 
робота підготовлена з урахуванням новітніх концеп-
цій українського державотворення та правотворення 
з використанням сучасних розробок відомих вітчизня-
них і зарубіжних учених – правників, політологів, істо-
риків, релігієзнавців, культурологів, соціологів, психо-
логів та інших.

У першому розділі автор цілком слушно резюмує, що 
дослідження прав людини та релігійної свободи є вкрай 
важливим, оскільки релігія впродовж усієї історії люд-
ства залишається важливим елементом життєдіяльності 
людських спільнот. Релігійну свободу та релігійні права 
відносять до найвагоміших чинників, які впливають на 
відносини між такими суспільними інститутами, як дер-
жава й церква. При цьому варто погодитися з дослід-
ником у тому, що понятійно-теоретичні особливості 
сучасних релігійних інституцій свідчать про наявність 
різноманітних інституціоналізованих форм, притаман-
них усім світовим релігіям.

Розкриваючи історико-теоретичні та філософ-
сько-правові аспекти права на свободу світогля-
ду й віросповідання в Україні, науковець аналізує 
ретроспективу становлення та розвитку цієї галузі 
права. Він зауважує, що морально-ціннісна зумов-
леність правового регулювання свободи світогляду 
та віросповідання базується на необхідності створення 
й забезпечення правових гарантій щодо задоволення 
морально-ціннісних потреб особи, реалізації її права 
на вільне провадження релігійних культів і задоволен-
ня духовних потреб.

Цікавим є спостереження Ю.Ю. Пайди щодо того, 
що релігійні норми, якщо порівнювати їх із нормативно-
правовими актами, нормативно-правовими договорами 
та іншими джерелами права, втратили суттєве значен-
ня для системи джерел права й регулювання суспіль-
них відносин, натомість забезпечують регулювання 
тільки внутрішніх церковних справ та інших релігійних 
відносин. Для українського суспільства, яке намага-

1 Пайда Ю. Ю. Права людини і релігійна свобода в умовах діалогового 
характеру правової культури : монографія. Харків : ХНУВС, 2018. 364 с.



128
ПІВДЕННОУКРАЇНСЬКИЙ

ПРАВНИЧИЙ ЧАСОПИС128

Рецензії

ється реанімувати свої духовні першоджерела, дуже 
важливо зрозуміти це та, відповідно, адаптувати норми 
релігії до інших суспільних норм, насамперед держав-
ного права та законодавства.

Розуміючи, що релігійна свобода є одним із фун-
даментальних міжнародних гуманітарних стандартів 
у сфері забезпечення прав людини, дослідник пропо-
нує шляхи подолання проблем подальшого вдоскона-
лення вітчизняного законодавства щодо дотримання 
релігійної свободи в Україні, що залишається в центрі 
уваги правників, релігійних і громадських діячів, полі-
тиків, соціологів та навіть психологів. Сучасна ситуація 
в нашій державі вимагає постійного звернення до дос-
віду дотримання міжнародних гуманітарних стандартів 
захисту релігійної свободи, що забезпечить постійний 
дієвий міжконфесійний діалог.

Вивчаючи актуальні питання вдосконалення норма-
тивно-правового регулювання прав людини та релігій-
ної свободи, Ю.Ю. Пайда абсолютно виправдано наголо-
шує на доцільності імплементації міжнародно-правових 
норм у цій сфері на рівні національного законодавства. 
Шлях України до узгодження її законодавства з міжна-
родними гуманітарними стандартами, зокрема стосов-
но свободи думки, віросповідання й релігії, безпосе-
редньо залежить від ратифікації міжнародно-правових 
актів, поширення судової практики застосування норм 

прецедентного права, контролю в повсякденному жит-
ті суспільства за додержанням основних прав і свобод 
людини, проведення відповідних загальнодержавних 
заходів просвітницького характеру.

Тому запропоноване видання загалом є однаково 
важливим і для тих, хто лише починає свій шлях у нау-
ку, і для тих, хто вже має вагомі здобутки в ній, і навіть 
для тих, хто зовсім не цікавиться питаннями науки, а 
просто має потребу у всебічній самореалізації, адже 
свобода вибору – одна з основоположних свобод та вод-
ночас найскладніша позачасова проблема людини як 
розумної соціалізованої істоти.

З огляду на вищенаведене вважаю, що монографія 
Пайди Юрія Юрійовича «Права людини та релігійна сво-
бода: соціокультурні імплікації та нормативна пропорцій-
ність» відповідає всім вимогам, які висуваються до такого 
типу видань, що дає підстави рекомендувати рукопис до 
популяризації через друк і тиражування та надалі до вико-
ристання в освітньому процесі, для подальших наукових 
пошуків і розроблення механізмів урегулювання релігій-
них відносин у сучасному українському суспільстві.

Цимбалюк М. М.,
доктор юридичних наук, професор,

заслужений юрист України,
академік Академії наук вищої освіти
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