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ВПЛИВ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ НА
ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЮ ДЕРЖАВНОЇ

СІМЕЙНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ
У статті досліджено вплив громадських організацій на процес формування та

реалізацію державної сімейної політики в Україні. Здійснено їх класифікацію за напрямами
державної сімейної політики, проаналізовано основні перешкоди у діяльності.

В статье исследовано влияние общественных организаций на процесс формирования и
реализации государственной семейной политики в Украине. Осуществлена их
классификация по направлениям государственной семейной политики, проанализированы
основные препятствия в деятельности.

In the article there was researched the impact of public organizations on the development
and implementation of the state family policy in Ukraine. There was made their classification
and analyzed the main obstacles in the activity.

Ключові слова: громадські організації, класифікація, напрями сімейної політики.

Кризові явища, що характерні українським сім’ям сьогодні, торкаються інтересів майже
всіх верств населення і викликають суспільні дискурси щодо необхідності впровадження нового
формату взаємовідносин держави та інституту сім’ї. У цьому контексті важлива роль повинна
відводитися інститутам громадянського суспільства, діяльність яких спрямована на подолання
дестабілізуючих факторів, що викликають соціальне напруження у суспільстві і які мають
певний досвід роботи у цій сфері. Це ставить питання про актуальність залучення інститутів
громадянського суспільства до процесу формування та реалізації ДСП в Україні.

Проблема взаємовідносин держави, громадських організацій та інституту сім’ї є предметом
дослідження зарубіжних учених: М. Ю. Арутюняна, А. Б. Аничкіна, Т. Н. Бруссель,
О. В. Дорохіної, А. Б. Вишневського, Г. С. Вітковської, Т. А. Єлізарової, Г. В. Рахманової,
В. І. Жукова, А. В. Артюхова, Н. Н. Грищенко, Т. А. Васильевої, С. В. Дармодехіна,
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Л. Ф. Неботової, А. Д. Плотнікова, А. І. Пьянова), більш детально вона досліджується західними
вченими, такими як: Д. Дж. Ван де Реа (D. J. Van de Raa), М. Джексон (M. Jaeckel), Х. Джоши
(H. Joshi), Дж. Халко (J. Hulkko), Б. Кессер (B. Caesar), С. Д. Альбршт (S. D. Albrecht) та іншими.
У цілому наукові дискурси присвячені динаміці сімейних змін і ролі держави, громадських
організацій у цьому процесі.

Серед вітчизняних учених необхідно виділити праці О. Балакірєвої, А. Галай,
Г. Герасименко, Н. Гевчук, В. Довженко, І. Дубініної, В. Захарченка, А. Мішина, Л. Калашник,
І. Курило, І. Майданіка, С. Толстоухової, В. Тюріної, В. Узніченко, Т. Федорченко, О. Шевченко,
О. Яременко та інших.

Віддаючи належне працям наведених вище дослідників, зауважимо, що у власних працях
вони переважно досліджували вплив громадських організацій на формування гендерної
культури, подолання деструктивних явищ (насилля, безпритульність, соціальне сирітство,
надання допомоги хворим на ВІЛ/СНІД, туберкульоз; алгогольнозалежним, наркозалежним),
захист прав дітей. Водночас вони не аналізували вплив громадських організацій на процес
формування та реалізацію ДСП в Україні.

Метою даної статті є вивчення впливу громадських організацій на процес формування та
реалізацію ДСП в Україні,  виявлення його наслідків, з’ясування основних перешкод у діяльності
таких організацій.

На сьогодні в Україні зареєстровано понад 20 тис. громадських організацій різних напрямів
діяльності. Найбільша їх кількість зосереджена в Києві та Київській області (близько 22 %).
Майже 62 % беруть участь у формуванні та реалізації основних напрямів ДСП в Україні. За
даними соціологічного дослідження, проведеного Українським інститутом соціальних
досліджень, щодо участі громадських організацій у соціальній роботі з сім’ями, дітьми та
молоддю, яким було охоплено 183 громадські організації з восьми областей України, з’ясовано,
що найбільш активну роботу проводять організації, що надають соціальні послуги (27 %),
меншою мірою беруть участь жіночі організації і організації соціально-медичного профілю.
Найнижчі показники у культурологічних (8 %), релігійних (6 %) і патріотичних (3 %) організацій.
Решта 11 % припадає на інші організації, що не могли бути ідентифіковані за наведеним вище
переліком.

Більшість громадських організацій (34 %) працює з усіма категоріями населення, 20 % – з
дітьми шкільного віку, 19 % – з дітьми-сиротами і дітьми-інвалідами, 18 % – з молоддю, 13 %
– з малозабезпеченими категоріями населення, по 10 % – з жінками і багатодітними сім’ями.
Громадські організації, що спеціалізуються на роботі з алкогольно-наркозалежними людьми,
ВІЧ-інфікованими, особами, які повернулися з місць позбавлення волі, загалом становлять
від 1 % до 3 % загального обсягу досліджуваних організацій.

Особливу увагу в своїй діяльності громадські організації приділяють матеріальній
підтримці, фінансовій допомозі, розподілу гуманітарної допомоги, наданню нужденним
категоріям населення продуктів харчування. Майже половина громадських організацій (49 %)
залучена до таких видів соціальної роботи, 28 % займаються організацією дозвілля, 22 % –
питаннями, що стосуються власне виховання і планування сім’ї. Природно, що робота
громадських організацій неоднакова і пов’язано це з профілем організацій, місцевими
особливостями, можливостями, іншими суб’єктивними чинниками [1].

Громадські організації проводять свою діяльність спільно з органами державної влади,
міжнародними організаціями, релігійними установами, комерційними структурами. Така
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взаємодія є однією з головних умов ефективної діяльності щодо виявлення проблем
формування та реалізації ДСП і пошуку шляхів їх вирішення. Вона дозволяє об’єднувати
наявні ресурси усіх суб’єктів діяльності, визначити сферу специфіки кожного суб’єкта,
підвищувати ефективність роботи, оптимізувати діяльність та уникати її дублювання. Вона
також сприяє гармонізації та уніфікації стандартів, виявленню кращих практик, технологій і
методик та їх поширенню для подальшого впровадження.

Аналізуючи досвід взаємодії громадських організацій з державними структурами Л.
Ковальчук, визначила основні її напрями: спільна робота над формуванням державних
документів; лобіювання прийняття розроблених документів з необхідним фінансуванням для
їх реалізації, моніторингу та оцінки; делегування надання послуг з боку держави громадським
організаціям. На її думку, існують також специфічні форми організації взаємодії. Їх специфіка
полягає у можливостях для співпраці великої кількості фахівців, експертів, команд. На
регіональному рівні це можуть бути дорадчі органи, обласні ради, комісії. Така взаємодія
може проявлятися у формі: створення мереж (наприклад, з 2004 р. в Україні діє Всеукраїнська
мережа громадських організацій протидії комерційній сексуальній експлуатації дітей ЕКПАТ
(це 71 група у 64 країнах світу, що входять до складу мережі); коаліцій (Коаліція за безпеку
дітей в Інтернеті створена в Україні за ініціативи компанії „Майкрософт-Україна” у 2008 р. з
метою профілактики потрапляння дітей у небезпечні ситуації через користування електронною
мережею Інтернет); створення національних тренерських мереж (наприклад, у 2000 році
створена національна тренерська мережа на базі Центру „Ла Страда-Україна”); проведення
спільних кампаній (всеукраїнська кампанія „Стоп насильству!”); надання соціальних послуг
(наприклад, робота із сім’ями трудових мігрантів, з сім’ями, де вчиняється насильство,
наркозалежним тощо) [2, с. 22–28].

Взаємодія громадських організацій і держави щодо формування і реалізації ДСП в Україні
здійснюється за такими напрямами:

1) спільна робота над формуванням державних документів; проведення аналізу
законодавства, виявлення колізій, суперечностей;

2) лобіювання прийняття розроблених документів з необхідним фінансуванням для їх
реалізації, моніторингу та оцінки;

3) делегування надання послуг з боку держави громадським організаціям;
4) співучасть у роботі дорадчих органів, обласних радах, урядових комісіях;
5) співучасть у міжнародних програмах, у розробці міжнародних нормативно-правових

актів.
Необхідно зазначити, що в Україні працюють міжнародні, всеукраїнські та місцеві

громадські організації.
Для більш чіткого уявлення про напрями діяльності громадських організацій, що впливають

на процес формування та реалізації ДСП в Україні, вважаємо за доцільне здійснити їх
класифікацію за напрямами ДСП. Дана діяльність, на нашу думку, буде мати такий вигляд:

1) культурологічного спрямування (пропагування сімейного способу життя, сімейних
цінностей і традицій українського народу);

2) діяльність, спрямована на захист (у тому числі соціально-економічних прав сімей) і
роботу з удосконалення законодавства:

2.1. діяльність яких спрямована на підтримку економічної активності сімей;
2.2. соціально-орієнтовані;
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2.3. соціально-психологічного спрямування;
3) діяльність яких спрямована на захист прав дітей;
4) гендерного спрямування;
5) оздоровчо-консультативного спрямування:
5.1. репродуктивний напрям;
5.2. пропагування здорового способу життя;
5.3. оздоровчий напрям;
6) просвітницького спрямування:
6.1. екологічний напрям;
6.2. морально-етичний напрям;
6.3. діяльність яких спрямована на  профілактику деструктивних явищ.
1. Культурологічного спрямування (пропагування сімейного способу життя, сімейних

цінностей і традицій українського народу).
Громадська організація „Союз Українок” проводить широку культурно-просвітницьку

роботу, відзначає національні свята та пам’ятні дні. В усіх містах, де створені осередки
організації, з 1989 року відзначається „День матері”, працюють недільні школи для дітей,
проводяться щорічні педагогічні читання, присвячені науковій спадщині С. Русової та ін.
Організація проводить також благочинні акції, опікує дитячі заклади, літніх людей та інвалідів,
і для проведення такої діяльності у більшості філій організації створено секції соціальної
допомоги. При Проводі діє фонд допомоги дітям-сиротам, убогим, немічним.

Всеукраїнське жіноче товариство ім. О. Теліги зосереджує увагу на проблемах
культурологічного характеру: виховання свідомості українського народу, відродження
свідомості українського народу, відродження національних традицій, захист інтересів сім’ї.

Духовне та національне відродження, гуманізація суспільства – напрям роботи, що
характерний для доброчинної організації Ліга „Матері і сестри – молоді України”. Ліга
проводить переважно культурно-просвітницьку роботу [3].

2. Діяльність спрямована на правовий захист (у тому числі соціально-економічних прав
сімей) і роботу з удосконалення законодавства.

Міжнародний жіночий правозахистний центр „Ла Страда–Україна” працює з 1997 року в
напрямі запобігання торгівлі людьми, особливо жінками та дітьми, ліквідації всіх форм
дискримінації та насильства у суспільстві, сприяння дотриманню прав людини, гендерної
рівності та захисту прав дітей. Центр „Ла Страда–Україна” є членом Експертної робочої групи
при Міжвідомчій раді з питань сім’ї, гендерної рівності, демографічного розвитку та протидії
торгівлі людьми (з 2003 р.), Громадської ради при МВС України з питань забезпечення прав
людини (з 2005 р.), була членом Експертної групи з питань протидії насильству в сім’ї та
Експертної групи з питань впровадження гендерної рівності реорганізованого Міністерства
України у справах сім’ї, молоді та спорту. Центр бере участь у проведенні досліджень (у 2009
році у взаємодії з державними структурами, міжнародними організаціями провів ряд
досліджень. Зокрема: „Трудова міграція в Україні в умовах фінансово-економічної кризи”,
„Вивчення стану проблем торгівлі дітьми та ведення профілактичної роботи з проблеми в
містах Кагарлик, Ржищів та Житомир”, „Дослідження нормативно-правової бази для
визначення відповідності українського законодавства вимогам Факультативного протоколу
щодо торгівлі дітьми, дитячої порнографії до Конвенції ООН з прав дитини” тощо). Члени цієї
організації здійснюють превентивно-освітню діяльність, надають соціальну допомогу
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потерпілим, організують роботу національних „гарячих ліній”, здійснюють правозахисну
діяльність, діяльність спрямовану на захист прав дітей, сприяють запобіганню гендерному
насильству [4] тощо. Центр „Ла Страда–Україна” співпрацює з державними органами,
міжнародними організаціями, дипломатичними представництвами закордонних країн в
Україні, неурядовими організаціями в Україні та за кордоном [5].

Національним фондом соціального захисту матерів і дітей „Україна – дітям” відпрацьовані
механізми допомоги і підтримки дітей, матерів і сімей різних соціальних категорій. З питань
поліпшення соціального захисту і покращання стану здоров’я дітей. Фонд співпрацює з усіма
гілками виконавчої та місцевої влади, державними та комерційними установами, багатьма
політичними партіями і парламентськими фракціями [1].

У сфері допомоги багатодітним родинам ключовим став проект „Зігрій любов’ю дитину”
благодійного фонду Ріната Ахметова „Розвиток України”, спрямований на поліпшення
житлових умов (придбання житла або проведення капітального ремонту) багатодітних родин,
в яких виховується більше десяти дітей (загальний бюджет проекту 17 млн грн). Проект
реалізовується з 2008 року у Луганській, Полтавській, Закарпатській, Чернігівській областях
та АР Крим. Так, у Луганській обл. у межах реалізації цього проекту станом на 1 січня 2010
року придбано житло п’яти багатодітним родинам. Ремонти житлових будинків проведено
чотирьом родинам на загальну суму 1 735, 05 тис. грн. Отже, завдяки проекту вирішуються
житлові проблеми багатодітних сімей області, в яких виховується 10 і більше дітей.

Крім зазначеного проекту, Фонд реалізує проект створення першого Українського центру
медико-психологічної і соціальної реабілітації дітей, хворих на туберкульоз. У 2009 році
розпочато впровадження волонтерського проекту „тинейджер” – „Напиши мені листа”. Цей
проект передбачає два способи спілкування з дітьми: персональне шефство (адресна допомога
дітям, які перебувають в інтернатних установах і притулках з урахуванням їх індивідуальних
потреб) і наставництво (прямий контакт з дитиною та сприяння розвитку її особистості) [6,
с. 113].

Всеукраїнська „Рада жінок – фермерів України” свою діяльність спрямовує на активізацію
жіночого руху села, реалізацію творчих можливостей сільської жінки, її психологічну адаптацію
до ринкових умов. Проекти Ради – „Діти України на землі Батьківщини”, „Відродження
неперспективних сіл”, „Інформаційно-технічна підтримка жінок-фермерів”, „Школа жіночого
лідерства” тощо.

Кредитний союз „Жіноча взаємодопомога” розробляє і реалізовує програми, плани,
проекти, спрямовані на розвиток малого бізнесу, полегшення матеріального становища
сімей [3].

3. Діяльність яких спрямована на захист прав дітей.
Міжнародна благодійна організація „Кожній дитині” реалізує програми в сфері

забезпечення прав дітей через впровадження практичної діяльності у вигляді проектів, що
дають доказову базу і підтверджують доцільність використання інноваційних підходів у
соціальній роботі щодо попередження вилучення дітей з сімей. Організація працює на
місцевому та регіональному рівнях у Київській області, надаючи проектну підтримку органам
державної влади і місцевого самоврядування в розробці механізму попередження виходу
дітей з родини та інтегрованих соціальних служб для вразливих сімей і дітей на рівні громади
як основної складової такого механізму. Діяльність організації спрямована на попередження
вилучення дітей з сім’ї, влаштування до системи інтернатних закладів усіх типів.
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Всеукраїнська благодійна організація Українській фонд „Благополуччя дітей” стала одним
із лідерів у сфері розробки та реалізації інноваційних програм, спрямованих на підвищення
виховного потенціалу сім’ї, мобілізацію ресурсів громад для забезпечення інтересів дитини.
Фонд має 17 регіональних осередків. Український фонд „Благополуччя дітей” бере участь в
україно-швейцарській Програмі „Здоров’я матері та дитини”, виконуючи компонент
„Міжсекторальна модель сприяння здоров’ю матері та дитини”. Програма реалізується за
фінансової підтримки Швейцарського Бюро співробітництва й розвитку. У ній задіяні 22 райони
у 4 областях (Вінницькій, Волинській, Івано-Франківській, АР Крим). Було створено 21 районну
Координаційну раду зі сприяння здоров’ю матері та дитини; розроблено й впроваджуються
інноваційні соціальні, соціально-медичні послуги та соціально-психологічні послуги. Понад
600 фахівців пройшли навчання з розробки соціальних проектів, реалізації послуг.

Покращання соціальних послуг у сфері профілактики насильства над дітьми в сім’ї було
метою проекту „Впровадження пілотної моделі структурної профілактики насильства щодо
дітей”, який здійснювався у 4-х районах м. Києва за фінансової підтримки міжнародної
організації „Brot fьr die Welt” (Німеччина). За цей період було проведено 24 семінари-тренінги
для представників центрів соціальних служб, служб у справах дітей, кримінальної міліції у
справах дітей, суддів, психологів і соціальних педагогів з різних аспектів протидії насильству
над дітьми, ознайомлення з сучасними технологіями профілактики насильства щодо дітей та
реабілітації постраждалих; створено спеціально обладнану кімнату (Дружню кімнату) для
опитування дітей-свідків або потерпілих від насильства; видано методичний посібник
„Психолого-педагогічна робота у загальноосвітніх навчальних закладах з профілактики
насильства над дітьми” та порадник для фахівців „Як опитувати дитину”; проведено
інформаційні кампанії „Побач. Почуй. Скажи” та „Біль від ременю пройшов. Але це
залишиться між нами”. Робота організації спрямована на покращання здоров’я та добробуту
сиріт та дітей з груп ризику, розвиток сфери жіночого здоров’я, профілактику та лікування
ВІЛ/СНІДу, туберкульозу та малярії, допомогу та підтримку жертвам катувань, торгівлі людьми,
домашнього насильства.

Діяльність Представництва благодійної організації „Надія і житло для дітей” в Україні
спрямована на створення, розвиток і підтримку сімейних форм виховання дітей-сиріт і дітей,
позбавлених батьківського піклування, запровадження і реалізацію проектів щодо
попередження відмов від дітей у ранньому віці, реформування державної системи опіки та
піклування шляхом впровадження деінституалізації. Представництвом реалізується проект
„Реформування дитячого будинку „Барвінок” і створення центру надання соціальних послуг
дітям і сім’ям, які опинилися у складних життєвих обставинах на території Макарівського
району Київської області [7, с. 209–210].

Значний внесок у забезпечення гідного рівня життя та розвитку дітей зробив Фонд
Олександра Фельдмана, який реалізовує програму „Захистимо дитинство”. Програма
спрямована на захист прав дітей (зокрема, дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського
піклування), сприяння національному усиновленню та поширенню сімейних форм виховання
дітей, надання підтримки розвитку дитячої творчості і спорту та поширення здорового способу
життя серед дітей та молоді [6, с. 113].

4. Гендерного спрямування.
„Спілка жінок України” працює з 1993 року. Основними завданнями її є: досягнення рівності

жінок і чоловіків; захист жінок в умовах ринку; сприяння створенню та розвитку жіночого
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малого бізнесу. Значну увагу Спілка приділяє благодійному напряму діяльності: проведення
для дітей-сиріт міжнародних фестивалів „Музи і діти”, свята святого Миколая, допомога
оздоровленню дітей та ін.

Київська федерація ділових жінок „Либідь” працює з 1998 року. Основним напрямом
роботи федерації є доброчинна діяльність. Проведення благодійних фестивалів з жіночої
проблематики, допомога маргінальним категоріям населення, сприяння жінкам у
вдосконаленні та розвитку їх можливостей входження у ринкову економіку тощо.

Жінки Донеччини заснували у 1995 році „Донецьку лігу ділових жінок”. Плани Ліги
орієнтовані на соціальний захист жінок, їх навчання та творчий розвиток. Організація будує
свою роботу у двох напрямах: надає підтримку тим, хто вже займається бізнесом, і допомагає
тим, які прагнуть розпочати свою справу. Про наслідки своєї діяльності ліга інформує
громадськість у спеціальних рубриках обласних, міських, незалежних газет, щомісячній
телепередачі „Уроки виживання для жінок” [3].

5. Оздоровчо-консультативного спрямування.
Громадською організацією „Центр щасливого батьківства та материнства” Тернопільської

обл. за 2009 рік проведено 6 тренінгів. Зокрема, окремі тренінги „Як стати мамою” проводилися
з метою формування морально здорової сім’ї та подолання стереотипів щодо розподілу
ролей у ній.

Рівненською обласною громадською організацією „Школа мам” здійснюється
інформаційна робота щодо роз’яснення ролей батька і матері. Для майбутніх батьків
проводяться відео-лекторії, семінари, тренінги, практичні заняття щодо підготовки до пологів,
перших днів після народження дитини [7, с. 208].

В Івано-Франківській області реалізується програма „Сприяння просвітницькій роботі
„Рівний – рівному” серед молоді України щодо здорового способу життя”. У межах цієї
програми проведено більше ніж 500 тренінгів за різними модулями („Прояви турботу та
обачність”, „Твоє життя – твій вибір”, „Профілактика шкідливих звичок” тощо). Всього в
тренінгах взяли участь понад 4,5 тис. учнів. Створена регіональна мережа шкіл сприяння
здоров’ю, впроваджено матеріали інноваційних просвітницько-оздоровчих програм „Рівний
– рівному”, „Європейська мережа шкіл сприяння здоров’ю”, „Школа проти СНІДу” тощо [8,
с. 123].

У практику діяльності Всеукраїнської дитячої організації „Гармонійний розвиток” увійшло
проведення різних туристсько-спортивних заходів за участю тинейджерів інших країн (Росія,
Білорусь, Молдова, США). Зокрема, в активі організації є проведення традиційного 20-денного
наметового табору у лісі (конкурсні завдання на виявлення та підтримку рівня фізичного
розвитку становлять до 30 % часу).

Всеукраїнська громадська дитяча організація „Федерація „Айкі Те Гатана Рю” України”
протягом декількох років реалізує програму „Здорова дитина – здорова нація”, головна мета
якої – залучення дітей та молоді до активних занять фізичною культурою і спортом, формування
у підростаючого покоління навичок здорового способу життя (далі – ЗСЖ), відповідальності
за власне здоров’я, а також обмін досвідом роботи та методиками впровадження ЗСЖ у
дитячому середовищі. Організація проводить фестивалі-конкурси „Київська сакура”, „Юний
самурай”, „Енергія духу”, постійно працює „Школа фізичного та духовного розвитку дитини
„Бусідо” [8, с. 122].
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З 2006 року розпочалася реалізація проекту „Колиски надії”, проекту створення
спеціалізованих центрів у різних регіонах України Фондом Віктора Пінчука. На сьогодні
відкрито 18 центрів у різних регіонах України [6, с. 113].

6. Просвітницького спрямування.
Всеукраїнська дитяча спілка „Екологічна варта” об’єднує 40 тис. дітей. Організація працює

за власною тренінговою програмою „Безпечний спосіб життя”, метою якої є формування
здорового та безпечного способу життя дітей та молоді, екологічне навчання, залучення до
охорони довкілля, формування активної життєвої позиції, оздоровлення, формування
екологічної свідомості шляхом пропаганди знань про стан навколишнього природного
середовища. Організація виконує дослідження „Огляд ризиків для довкілля і здоров’я людей”,
під час якого проводиться активна просвітницька робота з дітьми та молоддю [8, с. 122–123].

У Волинській області діє ряд громадських організацій, основним завданням яких є
пропаганда здорового способу життя, профілактика негативних проявів у молодіжному
середовищі. Активну інформаційно-освітню роботу з питань профілактики ВІЛ/СНІДу,
наркоманії та пропаганди здорового способу життя в області проводять такі зареєстровані
неурядові організації: Волинський обласний благодійний фонд „Шанс”; Волинський обласний
туристичний клуб „Ми”; Волинське молодіжне об’єднання „Хорс”; Громадська організація
„Імпульс”; Волинська обласна громадська організація „Християнська асоціація сім’ї та молоді”
та інші.

Міжнародний гуманітарний центр „Розрада” свою діяльність спрямовує на превентивно-
освітню діяльність, надання соціальної допомоги потерпілим, здійснює діяльність, спрямовану
на захист прав дітей, запобігання гендерному насильству тощо. Центр бере участь у проектах
(„Виявити. Захистити. Допомогти”, за фінансової підтримки трастового фонду ООН по ліквідації
насильства щодо жінок; „Як будувати країну свого життя” за сприяння Фонду Підтримки
Міжнародного Співробітництва „Open Ukraine”); готує методичні матеріали для фахівців, які
безпосередньо працюють з потерпілими від домашнього насильства [9–12].

Пріоритетним напрямом діяльності Всеукраїнської громадської організації „Асоціація
сексологів та андрологів України” та громадської організації „Інститут медіа права” є захист
суспільної моралі.

Виходячи з наведеного вище, можна зробити висновок, що громадські організації вносять
суттєвий вклад у процес реалізації ДСП в Україні, за сферою діяльності вони охоплюють
практично всі напрями ДСП тією чи іншою мірою. На думку радника Президента Марини
Ставнійчук, громадські організації діють, як правило, ефективніше за державні структури,
оскільки мають більш гнучку структуру, ніж державні установи, і це дає можливість їм
реагувати на соціальні проблеми швидше та ефективніше. Крім того, громадські об’єднання
не покладаються повною мірою лише на державне фінансування, вони можуть також
отримувати додаткове фінансування у вигляді приватних пожертвувань, членських внесків,
грантів від інших донорів і прибутку від господарської діяльності, спрямованої на досягнення
статутних цілей [13].

Більшість громадських організацій працюють завдяки людським і матеріальним ресурсам
українського бізнесу, українських благодійників, членів об’єднань громадян і міжнародної
технічної допомоги. Перше місце серед джерел фінансування громадських організацій
займають благодійні добровільні внески фізичних та юридичних осіб з України. Друге –
фандрайзингова діяльність: надходження коштів від проведення передбачених статутом лекцій,
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виставок, експедицій; надходження від споріднених організацій; залучення коштів;
„відрахування від надходжень підприємств, установ, організацій, створених громадською
організацією”. Найбільшу частку становить залучення коштів за допомогою грантів. Грантову
діяльність реалізує кожна п’ята організація. Членські внески є джерелом фінансування кожної
п’ятої організації. Фінансову допомогу з боку державного бюджету отримують менше ніж
15 %, спонсорську допомогу, допомогу меценатів – 13 %. На останньому місці кошти
українських фондів, які використовує тільки 3 % організацій і фондів [7, с. 215–216].

Основними перешкодами у роботі більшості громадських організацій на сьогодні є
організаційно-правові та матеріально-технічні.

Зокрема, необхідно зазначити про відсутність координуючого органу і механізму взаємодії
громадських організацій з державними інституціями; недостатню участь громадських
організацій у процесі формування законодавчої і нормативно-правової бази ДСП в Україні,
недосконалу нормативно-правову базу діяльності таких організацій. Зокрема, неврегульоване
законодавство в частині діяльності закладів соціального захисту сімей, дітей та молоді,
створених громадськими організаціями та благодійними фондами; відсутня можливість
ліцензування соціальної роботи та соціальних послуг недержавних закладів і установ, що
перешкоджає розвитку цих послуг і заохочення фінансування; відсутнє соціальне замовлення
з боку держави на надання соціально-психологічних послуг сім’ям; обсяги видатків державного
бюджету на підтримку проектів програм, розроблених громадськими організаціями стосовно
дітей, молоді, жінок та сім’ї щорічно суттєво зменшуються (порівняно з 2008 роком майже
втричі).

Вважаємо, що згадані вище проблеми будуть частково розв’язані завдяки ухваленому
Верховною Радою України Закону „Про громадські об’єднання” [14] та Указу Президента
України „Про Стратегію державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства
в Україні та першочергові заходи щодо її реалізації” [15]. Зокрема, у Плані першочергових
заходів з реалізації Стратегії державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства
передбачені конкретні заходи щодо аналізу стану правового регулювання цих питань,
відповідного моніторингу, а також підготовки проекту Закону України про внесення змін до
Бюджетного кодексу України щодо надання об’єднанням громадян на конкурсних засадах
фінансової підтримки для виконання завдань державної, регіональної політики, а також про
підготовку та внесення пропозицій щодо запровадження механізму державного замовлення
на надання об’єднанням громадян соціальних послуг на конкурсних засадах.

До матеріально-технічних необхідно віднести відсутність власних приміщень, проблеми з
орендою. Існують також проблеми із належним забезпеченням роботи організацій офісною
технікою, телефонами, комп’ютерами тощо.

Виходячи з зазначеного вище можна зробити такі висновки:
1. Громадські організації майже не беруть участі у процесі формування ДСП, відсутня

концепція взаємодії громадських організацій з державними інституціями.
2. Діяльність громадських організацій спрямована переважно на ліквідацію наслідків:

подолання деструктивних явищ (насилля, безпритульність, соціальне сирітство, надання
допомоги хворим на ВІЛ/СНІД, туберкульоз; алгогольнозалежним, наркозалежним), частково
на захист прав дітей та утвердження гендерних стереотипів в українському суспільстві.

3. Більшість громадських організацій фінансується за рахунок благодійних добровільних
внесків фізичних та юридичних осіб з України та грантів.
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4. Громадські організації не надають соціальні послуги освітньо-виховного спрямування,
що дозволило б батькам суміщати роботу і сімейні обов’язки; створювати сімейний бізнес.

5. Громадські організації не беруть активної участі у популяризації повної (повноцінної)
соціально благополучної багатодітної української родини з ідеалом жінки-матері, турботливої
берегині сім’ї. Натомість насаджується ідеал сильної жінки-бізнес-леді, незалежної від чоловіка.

6. Основними перешкодами у роботі більшості громадських організацій є: організаційно-
правові та матеріально-технічні.
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ІНСТИТУЦІЙНІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОГО
КОНТРОЛЮ ЗА БЕЗПЕКОЮ ДОРОЖНЬОГО

РУХУ В УКРАЇНІ
У статті окреслено систему суб’єктів державного контролю за безпекою дорожнього

руху. Проаналізовано їх роль і способи впливу на розвиток відповідної сфери суспільних
відносин. Запропоновано конкретні правові та організаційні заходи, спрямовані на
підвищення ефективності діяльності суб’єктів контролю на автомобільному транспорті.

В статье очерчена система субъектов государственного контроля за безопасностью
дорожного движения. Проанализированы их роль и способы воздействия на развитие
соответствующей сферы общественных отношений. Предложены конкретные правовые
и организационные меры, направленные на повышение эффективности деятельности
субъектов контроля на автомобильном транспорте.

In the article outlined system of subjects of state control after safety of travelling motion.
Their role and methods of influence is analysed on development of the proper sphere of public
relations. Concrete legal and organizational measures, directed on the increase of efficiency of
activity of control subjects on a motor transport, are offered.

Ключові слова: автомобільний транспорт, безпека дорожнього руху, державний
контроль, суб’єкти контролю.

Ефективність державного контролю за безпекою дорожнього руху значною мірою залежить
від наявності дієвої системи суб’єктів, наділених відповідними контрольними повноваженнями.
У правничій літературі  науковці розглядають суб’єкт як невід’ємний, активний елемент
контрольної діяльності [1, с. 198]. „Саме завдяки ньому, – наголошує М. М. Долгополова, –
забезпечується дотримання вимог законодавства України про дорожній рух всіма його
учасниками” [2, с. 90].

Під суб’єктами контролю за безпекою дорожнього руху необхідно розуміти сукупність
спеціальних органів та установ, що беруть участь у процесі організації контролю за безпекою
руху на автомобільному транспорті.

Держава наділяє такі органи повноваженнями щодо здійснення конкретних контрольних
дій, а процедури контролю закріплюються у відповідних нормах. Специфіка завдань, що стоять
перед державними контролюючими органами, зумовлює їх особливе місце у механізмі
забезпечення безпеки дорожнього руху. При цьому головне – уникнути паралелізму і
дублювання, знайти оптимальні варіанти розподілу контрольної діяльності між органами з
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урахуванням конкретного призначення кожного з них і потреб практики забезпечення
законності та дисципліни під час експлуатації колісних транспортних засобів, зниження
аварійності та подолання інших негативних наслідків, пов’язаних з автомобілізацією.

Важливе значення для забезпечення ефективної реалізації функції контролю у сфері безпеки
дорожнього руху має також визначення системи відповідних контролюючих суб’єктів.
„Оскільки контроль не виступає в ізольованому виді, – зазначає М. С. Студенікіна, – а
реалізується стосовно конкретного предмета, обсяг контрольної діяльності, форми і способи
її прояву диференціюються залежно від сфери чи галузі управління, а також від місця у
загальній системі державного механізму органу, який здійснює контрольні
повноваження” [3, с. 5].

Визначення чіткої та цілісної організаційної структури контролюючих суб’єктів у сфері
безпеки дорожнього руху має теоретичне та практичне значення і є передумовою для
ефективної організації цього виду контролю, а також для розуміння та встановлення місця і
повноважень цих суб’єктів серед інших суб’єктів контролю. Важливим воно є також з погляду
недостатньої наукової розробки проблем ефективної реалізації суб’єктами забезпечення
безпеки дорожнього руху своїх повноважень, адже більшість досліджень у цій сфері (мова
йде про роботи І. І. Веремеєнка, А. В. Гаркуші, С. В. Гизимчука, Г. К. Голубєвої,
С. М. Гусарова, О. В. Домашенка, В. В. Доненка, В. В. Єгупенка, М. А. Микитюка,
В. А. Мисливого, А. В. Мілашевича, О. Л. Міленіна, В. Ф. Муцка, В. В. Новикова,
А. М. Подоляки, В. Й. Развадовського, Р. А. Сайфуліна, О. Ю. Салманової, М. М. Стоцької,
О. С. Фролова, Я. І. Хом’яка, Є. В. Циби, В. М. Шудрікова, О. Н. Ярмиша) виконана вченими
без урахування означених проблем.

Проте саме чітка, організаційно побудована система суб’єктів державного контролю за
безпекою дорожнього руху сприяє точному розмежуванню між відповідними органами
предмета контролю, повноважень і створення ефективних механізмів взаємодії між
контролюючими суб’єктами щодо обміну інформацією, одержаною під час контролю,
запобігання правопорушенням, вжиття заходів впливу до осіб, що вчинили порушення, серед
іншого й притягнення до юридичної відповідальності.

Стверджувати, що на сьогодні остаточно сформовано в Україні систему органів
державного контролю за безпекою дорожнього руху, не можна. Дублювання функцій,
непослідовність контрольних заходів, низька ефективність процедур контролю, недостатня
підготовленість контролюючих осіб – це не повний перелік проблем, які гальмують механізм
контролю, а отже, сприяють зростанню дорожньо-транспортної аварійності.

Суперечливим щодо цього також є й чинне законодавство. Так, згідно з статтею 52 Закону
України „Про дорожній рух” державний контроль у сфері безпеки дорожнього руху здійснює
Кабінет Міністрів України, місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого
самоврядування, Державтоінспекція Міністерства внутрішніх справ України, інші спеціально
уповноважені на те державні органи [4].

На відміну від згаданого закону, Типовим положенням про Систему управління безпекою
дорожнього руху (на всіх рівнях – міністерство – підприємство) здійснення державного
контролю (нагляду) за додержанням підприємствами та перевізниками нормативних актів
щодо безпеки руху на автомобільному транспорті покладено на Міністерство транспорту
України, Державний департамент автомобільного транспорту та автотранспортні управління,
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а також у пунктах пропуску через державний кордон на Службу міжнародних автомобільних
перевезень (СМАП) [5].

Не вносить ясність щодо системи контролюючих суб’єктів і Закон України „Про
автомобільний транспорт” [6]. Цікавим є те, що статтю 6 присвячено системі органів
державного регулювання та контролю на автомобільному транспорті, але при цьому не
позначено, до якої саме підсистеми (регулювання чи контролю) належать Верховна Рада
України, Кабінет Міністрів України, Мінінфраструктури, урядові органи в його складі, Рада
міністрів АР Крим, обласні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування, Служба
міжнародних автомобільних перевезень.

Спільним наказом МВС і Мінтрансзв’язку України від 25 травня 2007 р. за № 450/167 „Про
Основні вимоги щодо забезпечення безпеки перевезень при здійсненні нерегулярних
пасажирських перевезень та порядок узгодження їх виконання” органами контролю визначено
управління (відділи) Державтоінспекції головних управлінь, управлінь МВС України в
Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі та територіальні управління
Головавтотрансінспекції в АР Крим, областях, містах Києві та Севастополі [7]. Водночас
постановою Кабінету Міністрів України від 8 листопада 2006 р. за № 1567 „Про затвердження
Порядку здійснення державного контролю на автомобільному транспорті” [8] суб’єктами
контролю взагалі названі лише органи Головної державної інспекції на автомобільному
транспорті.

Отже, наведені нормативно-правові акти не дають однозначної відповіді на запитання, які
саме органи нині утворюють систему суб’єктів державного контролю за безпекою дорожнього
руху в Україні. Це можна пояснити наступним:

– наявністю у переліку суб’єктів державного контролю раніше ліквідованих структур.
Мова йде про Державний департамент автомобільного транспорту, автотранспортні
управління в АР Крим та областях [9] (при здійсненні державного контролю за дотриманням
перевiзниками законодавства про автомобільний транспорт вони мали подвiйний статус –
органу влади та суб’єкта господарювання, що суперечило чинному законодавству та врешті-
решт призвело до їх ліквідації постановою Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2005 р. за
№ 728), Головну державну інспекцію на автомобільному транспорті (ліквідовано постановою
Кабінету Міністрів України від 28 березня 2011 р. за № 346 „Про ліквідацію урядових органів”)
і ДП „Служба міжнародних автомобільних перевезень”;

– наявністю у цьому переліку, як стверджують деякі вчені [10, с. 339], недержавних утворень,
таких як органи місцевого самоврядування. Водночас погодитися з таким підходом не можна,
адже органи місцевого самоврядування, як відомо, крім власне самоврядних, вирішують
значну частину справ державних (згідно з делегованими їм державою повноваженнями).
Крім того, кількість таких делегованих повноважень значно перевищує число власних
повноважень, тим більше, що безпека дорожнього руху – справа державного, а не місцевого
значення. Тому органи місцевого самоврядування на міському, селищному та сільському
рівнях уособлюють собою державну владу, маючи при цьому значні контрольні повноваження
у сфері безпеки дорожнього руху, а саме: контроль за організацією навчання різних соціально-
вікових груп населення ПДР; планування заходів, пов’язаних із профілактикою безпеки руху,
та контроль за їх виконанням; контроль за підготовкою і підвищенням кваліфікації водіїв,
технічним обслуговуванням і ремонтом транспортних засобів, забезпеченням розвитку сфери
цих послуг; контроль за діяльністю підприємств, установ і організацій незалежно від форм
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власності та господарювання за виконанням вимог законодавства, рішень органів державної
виконавчої влади про дорожній рух та його безпеку; контроль за виявленням ДТП і
впровадженням заходів у місцях їх концентрації, на аварійно-небезпечних ділянках вулиць,
доріг і залізничних переїздах; контроль за реалізацією системи заходів щодо медичного
забезпечення безпеки дорожнього руху; контроль за виконанням місцевих програм безпеки
дорожнього руху тощо [4].

Інша ситуація склалася щодо реалізації вказаних вище повноважень, коли через відсутність
коштів, кваліфікованих спеціалістів, наявність прогалин у законодавстві, вирішити їх дуже
складно. Отже, органи місцевого самоврядування в Україні є інтегрованими в державний
механізм, а отже, не можуть вважатися суто громадським інститутом. Їх потрібно розглядати
як активного суб’єкта державного контролю за безпекою дорожнього руху;

– відсутністю будь-якої згадки про Президента України як активного суб’єкта державного
контролю на автомобільному транспорті. Президент видає укази і розпорядження (зокрема й
у сфері безпеки дорожнього руху), які є обов’язковими для виконання на території України
(ст. 106 Конституції України) [11], а також контролює їх виконання. Необхідно згадати його
укази від 20 листопада 2007 р. „Про невідкладні заходи із забезпечення безпеки дорожнього
руху” [12], від 17 червня 2008 р. „Про додаткові заходи щодо запобігання дорожньо-
транспортним пригодам” [13], від 9 грудня 2010 р. „Про оптимізацію системи центральних
органів виконавчої влади” тощо. Президент України має право опосередкованого контролю –
утворення судів, реорганізації та ліквідації міністерств, інших органів виконавчої влади;

– появою нових інституційних утворень на автомобільному транспорті, зокрема Державної
інспекції України з безпеки на наземному транспорті (Укртрансінспекції), про яку зовсім не
згадано у законах України „Про дорожній рух”, „Про автомобільний транспорт” тощо.
Укртрансінспекцію утворено в квітні 2011 р. шляхом реорганізації Державної автотранспортної
служби України, яка була свого часу правонаступником Державного департаменту
автомобільного транспорту, та Державної адміністрації автомобільного транспорту.
Укртрансінспекція України входить до системи органів виконавчої влади і забезпечує
реалізацію державної політики з питань безпеки на автомобільному транспорті загального
користування, на перевезення яким видано ліцензію, міському електричному транспорті,
експлуатації автомобільних доріг загального користування тощо [14]. Аналіз повноважень
Укртрансінспекції свідчить про те, що вона виконує і регулятивні, і контрольно-наглядові
функції, що явно суперечить Закону України „Про автомобільний транспорт”. Адже статтею 6
останнього передбачено створення при Мінінфраструктури двох окремих урядових органів
управління (з питань регулювання та контролю) на автомобільному транспорті;

– ускладнює з’ясування системи контролюючих суб’єктів за безпекою руху на
автомобільному транспорті також законодавча невизначеність щодо їх повноважень, адже у
статті 52-1 Закону України „Про дорожній рух” конкретизовано лише контрольні повноваження
Державтоінспекції МВС України. Водночас можна назвати інші органи, які мають достатню
кількість контрольних повноважень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху,
насамперед це Верховна Рада України. Безпосередньо чинне законодавство не відносить до її
компетенції здійснення контролю за безпекою дорожнього руху. Разом з тим контрольна
функція парламенту в цій сфері логічно випливає із повноваження законодавчого регулювання
транспортних правовідносин.
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Серед органів державного контролю за безпекою дорожнього руху важливе місце
займають органи виконавчої влади, які за масштабами своєї діяльності поділяються на вищі,
центральні та місцеві [15, с. 213]. Згідно зі статтею 4 Закону України „Про дорожній рух” до
компетенції Кабінету Міністрів України належить контроль за виконанням державних програм
розвитку дорожнього руху та його безпеки, а також контроль за виконанням законодавства
про дорожній рух [4].

Функції загального контролю за дотриманням законодавства у сфері безпеки дорожнього
руху здійснює декілька міністерств. Насамперед необхідно виділити Мінінфраструктури як
головний орган у системі центральних органів виконавчої влади, який формує та забезпечує
реалізацію державної політики у сфері автомобільного транспорту, забезпечення безпеки
руху тощо [16]. Згідно з Законом України „Про автомобільний транспорт” Мінінфраструктури
забезпечує проведення державної політики в названій сфері через урядові органи державного
управління на автомобільному транспорті. Крім того, якщо на зміну реорганізованій
Державній автотранспортній службі України утворено Державну інспекцію України з безпеки
на наземному транспорті (як орган регулювання), то урядового органу державного управління
з питань контролю на автомобільному транспорті й донині не створено. Зауважимо, що
останньому Закону України „Про автомобільний транспорт” надано достатньо вагомі
контрольні повноваження.

Центральне місце серед суб’єктів державного контролю за безпекою дорожнього руху в
Україні належить Міністерству внутрішніх справ України, у складі якого діє спеціально
призначений для цього орган – Державна автомобільна інспекція.

Аналіз нормативних актів, якими регламентовано діяльність ДАІ [17], дозволяє віднести її
до тих органів, основним призначенням яких є спостереження за відповідністю стану
закріплених за нею об’єктів [18, с. 54]. Для ДАІ характерно організаційне виокремлення,
наявність надвідомчих повноважень, владний характер приписів, наявність особливих
повноважень, пов’язаних із широким діапазоном застосування заходів адміністративного
примусу до порушників правил, норм і стандартів у сфері безпеки дорожнього руху [19, с. 54].

Серед інших центральних органів виконавчої влади, наділених певними контрольними
повноваженнями у сфері безпеки дорожнього руху, можна також назвати МОНмолодьспорту,
МОЗ та Міноборони. Зокрема, МОНмолодьспорту здійснює в установленому порядку
ліцензування та атестацію навчальних закладів незалежно від форми власності, що здійснюють
підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації водіїв. Вимоги до таких закладів і
кваліфікаційні вимоги до фахівців, що здійснюють підготовку, затверджено спільним наказом
МВС, МОН, Мінтрансзв’язку та Мінпраці від 7 вересня 2009 р. за № 385/934/828/337, виконання
якого також контролює МОНмолодьспорту. Основною формою державного контролю
діяльності вказаних закладів є державна акредитація, що проводиться комісією, до складу якої
залучаються й представники МОНмолодьспорту [20, с. 168–175].

МОЗ через свої заклади здійснює контроль у сфері дорожнього руху, проводячи огляд
кандидатів у водії й водіїв, їх направлення на позачергові медичні огляди. Огляд у закладах
охорони здоров’я здійснюється з метою встановлення наявності чи відсутності стану сп’яніння
в обстежуваної особи [21]. Як і швидкість пересування, вживання алкоголю або наркотичних
засобів підвищує ризик виникнення аварій і подальшого летального результату або важкого
травматизму. Наприклад, в Україні протягом 2010 р. було зафіксовано близько 250 тис. випадків
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керування транспортними засобами у стані сп’яніння, при тому що, за визнанням практиків,
фактична кількість цих порушень на порядок більша [22, с. 34].

Контроль за безпекою руху військових транспортних засобів здійснює військова інспекція
безпеки дорожнього руху Військової служби правопорядку у Збройних силах України (далі –
ВІБДР). Зокрема, на ВІБДР покладається здійснення таких функцій: попередження, виявлення
і припинення правопорушень у сфері безпеки дорожнього руху, здійснення провадження у
справах про адміністративні правопорушення, учинених водіями військових транспортних
засобів; здійснення нагляду за дорожнім рухом військових транспортних засобів, контролю за
виконанням у військових частинах та організаціях вимог законодавства з питань забезпечення
безпеки дорожнього руху та безаварійного використання техніки; ведення обліку та розподілу
номерних знаків, реєстрація транспортних засобів ЗС України, проведення їх технічних оглядів;
забезпечення здійснення контролю за дотриманням правил дорожнього перевезення
небезпечних вантажів транспортними засобами ЗС України та їх супроводження відповідно
до вимог ПДР та умов, визначених у відповідному дозволі на їхнє дорожнє перевезення [23].

Попри значущість центральних органів виконавчої влади у реалізації державної політики
забезпечення безпеки дорожнього руху, потрібно визнати, що важливі рішення щодо
убезпечення руху транспорту й пішоходів, створення комфортних умов транспортного
сполучення населення, підтримання належного стану утримання вулично-шляхової мережі
приймаються саме на місцевому рівні. Водночас, незважаючи на надану органам
законодавчої та виконавчої влади АРК, обласним, міським (у м. Києві та Севастополі) та
районним державним адміністраціям компетенцію щодо здійснення державного нагляду та
контролю за дотриманням законодавства про дорожній рух, за діяльністю підприємств, установ,
організацій незалежно від форм власності та господарювання щодо планування та виконання
заходів з безпеки дорожнього руху, вимог екологічної безпеки [4], реальний стан цієї діяльності
далекий від оптимального. На місцевому рівні донині не розроблено чіткого механізму
реалізації контрольних повноважень суб’єктами забезпечення безпеки дорожнього руху,
контрольні функції місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування
у досліджуваній сфері закріплено поверхово, робота зазначених органів активізується лише
після резонансних ДТП.

Не впливають позитивно на стан безпеки дорожнього руху й спеціально створені
розпорядженням Президента України від 19 грудня 2005 р. за № 1289/2005-рп „Про невідкладні
заходи щодо забезпечення безпеки дорожнього руху” [24] координуючі структури, зокрема
координаційні ради з питань дорожньої безпеки, комісії з безпеки дорожнього руху при
Кабінетові Міністрів України, при Раді Міністрів АРК, обласних, Київській і Севастопольській
міських і районних державних адміністраціях. На необхідності їх активізації неодноразово
наголошувалось у наукових публікаціях [25, с. 111].

Виходячи із загального розуміння сутності державного контролю, зазначимо, що контроль
за безпекою дорожнього руху полягає в аналізі об’єктивної та достовірної інформації щодо
ситуації, яка склалася в розглянутій нами галузі. Основна мета контролю – забезпечення
дотримання всіма учасниками суспільних відносин у транспортно-дорожньому комплексі
правил, нормативів і стандартів з питань організації дорожнього руху та функціонування
автомобільного транспорту.

Отже, на підставі проведеного дослідження можна зробити висновок, що система
державного контролю за безпекою дорожнього руху є складним утворенням і включає багато
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органів. Загальний контроль у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху здійснюють
органи державної виконавчої влади, зокрема й галузеві управлінські органи загальної
компетенції. Для них функція контролю має неосновний (супутній) характер. У широкому
розумінні загальний контроль тією чи іншою мірою також здійснюють Верховна Рада України
та представницькі органи місцевого самоврядування. Водночас для здійснення
спеціалізованого контролю необхідно створити спеціальний орган, який безпосередньо
відповідає за стан дорожньої безпеки в Україні.
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ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПРАВОПОРУШЕННЯ

У ПОДАТКОВІЙ СФЕРІ
У статті акцентовано увагу на необхідності детально вивчити інститут

відповідальності в податкових правовідносинах. Внесено пропозиції щодо удосконалення
правового забезпечення відповідальності за податкові правопорушення.

В статье акцентировано внимание на необходимости детального изучения института
ответственности в налоговых правоотношениях. Внесены предложения по
совершенствованию правового обеспечения ответственности за налоговые
правонарушения.

In the article attention is focused onthe need of a detailed study of the responsibilityinstitute
in the tax relations. It is offered suggestions for the improvement of legal provision of liability on
tax offenses.

Ключові слова: відповідальність, податкові правопорушення, фінансова та податкова
відповідальність.

Прийняття Податкового кодексу України стало важливим елементом реформування всієї
податкової системи України. Податкове законодавство зазнало значних змін. Одним із основних
питань реформування податкових правовідносин стало питання, пов’язане із податковими
правопорушеннями та відповідальністю за їх вчинення. У Податковому кодексі України
питанню відповідальності було присвячено окрему главу. Це свідчить про значну увагу до
питань, пов’язаних із дотриманням законності в сфері оподаткування, встановлення
відповідальності, визначення покарання за порушення податкового законодавства.

Зміни, зумовлені реформуванням податкових правовідносин, з одного боку, вирішили
проблеми правового застосування окремих податкових норм, що встановлювали
відповідальність за порушення законодавства. Було систематизовано покарання, визначено
види відповідальності, згруповано за окремими напрямами: статті загального поняття
податкового правопорушення, перелік санкцій, порядок їх застосування та статті, що містять
конкретні склади правопорушень. Проте залишилися проблеми щодо невідповідності
покарання та вчиненого правопорушення у кримінальному законодавстві, пов’язаному із
порушеннями податкового законодавства, визначення меж застосування адміністративної,
кримінальної, фінансової відповідальності, та деякі інші питання.

© Новицький А. М., 2013
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Розглянемо особливості застосування фінансової відповідальності за правопорушення в
податковій сфері. Прикладом розвитку фінансової відповідальності є прийняття норм
Податкового кодексу України. Застосування норм фінансової відповідальності за порушення
податкового законодавства встановлюється відповідно до вимог чинного законодавства і не
залежить від подальшої кваліфікації цього правопорушення. Наприклад, за окремі
правопорушення податкового законодавства можуть бути застосовані тільки фінансові санкції
– тобто застосована фінансова відповідальність. Водночас фінансова відповідальність може
бути застосована разом із адміністративною чи кримінальною за скоєне правопорушення.
Новизна та недостатня дослідженість дефініцій „фінансова відповідальність” призводить до
неправильного застосування окремих норм права, а в деяких випадках, що мають найбільш
негативні наслідки, в систему правових норм вносяться твердження, які суперечать внутрішній
структурі зазначеного поняття, заміщуючи інші види відповідальності, створюючи неправильне
сприйняття сутності поняття.

Застосування та розмір фінансової відповідальності за податкові правопорушення,
визначені Податковим кодексом України, не впливають на фінансові санкції, які можуть бути
застосовані як покарання за адміністративний проступок чи кримінальний злочин, визначені
відповідними кодексами України. На сьогодні у практичній правозастосовній діяльності досить
часто виникають питання: чому за одне правопорушення (податкове правопорушення)
штрафи застосовують двічі: один раз – відповідно до норм Податкового кодексу України, а
потім – відповідно до Кримінального кодексу України. Чи не суперечить це Конституції
України, коли застосовують два однакові види покарання (штрафи) за одне правопорушення.

Розглянемо теоретичні особливості застосування фінансової відповідальності та
особливості застосування її в податкових правовідносинах.

Так, О. В. Муконін під фінансовою відповідальністю, як окремим видом правової
відповідальності, розуміє систему юридичних заходів держави припиняючого та
відновлюючого характеру. Така відповідальність передбачена нормами податкового права як
гарантія їх дотримання; полягає в примусовому застосуванні до спеціальних суб’єктів
правопорушення – платників податків засобів державного примусу; характеризується
визначеним колом суб’єктів, серед яких один суб’єкт є зобов’язаним стосовно іншого; має
характерний механізм реалізації – здійснюється за допомогою санкцій правових норм і
пов’язана з негативними наслідками матеріального і морального характеру для
правопорушника; реалізується у характерних для неї процесуальних формах і має особливі
підстави притягнення та настання фінансово-правової відповідальності. Розглядаючи
фінансову відповідальність, як окремий, особливий вид відповідальності, О. В. Муконін
визначив її специфічні ознаки:

– державно-обов’язковий характер – проявляється в тому, що будь-який проступок є
порушенням порядку в суспільстві, охорона якого є функцією держави;

– фінансово-правова відповідальність полягає в застосуванні встановлених нормативними
актами фінансових санкцій стосовно платників податків, що порушують законодавство про
податки;

– специфічна форма правового регулювання з боку держави в особі її компетентних
органів на певну категорію протиправних діянь – податкових правопорушень (проступків);

– має карний характер, який передбачає обмеження певних прав правопорушника та
покладення на нього спеціальних обов’язків;
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– має компенсаційний характер бюджетних втрат, тобто її розмір прямо залежить від строків
сплати;

– застосовується податковими органами без урахування наявності вини правопорушника;
– засобами реалізації цього виду відповідальності є самостійні юридично репресивні

(примусові) заходи – фінансові форми (зокрема штрафи та пеня), специфічні за змістом і
відмінні від кримінальних покарань, дисциплінарних стягнень і цивільно-правових санкцій;

– це своєрідні правовідносини між органами (посадовими особами), що її застосовують,
та правопорушниками за відсутності елементів службового підпорядкування;

– є майновою, тобто стягнення проводиться в грошовій формі;
– розмір відповідальності у формі фінансових стягнень завжди зараховується до бюджету;
– певними правами щодо встановлення та застосування фінансово-правової

відповідальності наділене обмежене коло державних органів (посадових осіб), а у випадках,
прямо передбачених законодавством самостійно нараховуються та сплачуються
правопорушниками;

– можливість застосування як до фізичних осіб – громадян, так і фізичних осіб – суб’єктів
підприємницької діяльності, а також до юридичних осіб;

– тісний зв’язок з усіма елементами податкового механізму, що проявляється у застосуванні
її у формі штрафів окремо до кожного податку, збору (обов’язкового платежу), а також пряма
залежність від періоду, в якому сталося правопорушення;

– застосовується в позасудовому порядку, крім випадків визначення її розмірів на підставі
правопорушення, встановленого за непрямим методом, але й у цих випадках не йдеться про
застосування судово-процесуальних норм;

– здатність до саморозвитку, систематизації нормативного фонду галузі [1].
Трипольська М. І., досліджуючи поняття фінансово-правової відповідальності, визначає її

як обов’язок особи, яка вчинила фінансове правопорушення, зазнати несприятливих наслідків
майнового характеру, які реалізуються через застосування компетентними органами держави
особливих заходів фінансово-правового примусу – фінансових санкцій у специфічній
процесуальній формі, яка чітко регламентується у фінансовому законодавстві. Крім того,
вона визначає специфічні ознаки фінансово-правової відповідальності:

– публічно-правовий характер фінансово-правової відповідальності (фінансові
правопорушення завдають шкоду саме публічним інтересам, охорона і захист яких
покладається на державу);

– майновий характер фінансово-правової відповідальності (порушник фінансового
законодавства має обов’язок понести обмеження саме майнового (економічного) характеру);

– підставою для застосування є вчинення фізичною або юридичною особою фінансового
правопорушення;

– реалізація фінансово-правової відповідальності здійснюється в межах специфічних
охоронних правовідносин між правопорушником, на якого покладається обов’язок зазнати
несприятливих наслідків майнового характеру, та державою в особі уповноважених органів,
які мають притягнути правопорушника до цих несприятливих наслідків;

– характеризується можливістю застосування заходів фінансово-правового примусу,
зовнішньою формою вираження яких є фінансово-правові санкції;

– специфіка заходів фінансово-правової відповідальності полягає в кумулятивності [2].
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У своєму дослідженні ми підтримуємо позицію тих дослідників, які вважають, що фінансова
відповідальність, як окремий вид відповідальності, має своє місце в теорії права, в
правозастосуванні і відповідним чином закріплена у чинному законодавстві. Відповідно,
застосування такої відповідальності можливе разом із застосуванням кримінальної чи
адміністративної відповідальності за правопорушення у сфері оподаткування.

Досліджуючи питання фінансової відповідальності у правовідносинах, пов’язаних із сферою
оподаткування, багато вчених схиляються до думки, що у сучасних умовах сформувався
окремий вид відповідальності – податковий. Податкову відповідальність як окрему категорію
розглядають по-різному:

– як комплексний міжгалузевий правовий інститут [3];
– як різновид фінансової відповідальності [4];
– як самостійний вид відповідальності;
– як наукову категорію, що розкриває специфіку правозастосування у податкових

правовідносинах [5].
Л. В. Міщенко зазначає, що податкова відповідальність – це система примусових заходів

передбачених податковим законодавством, що здійснюється податковими органами, їх
посадовими особами до зобов’язаних суб’єктів стосовно сплати податкових платежів, які
застосовуються у встановленому процесуальному порядку, і пов’язані з настанням до
порушників негативних наслідків особистого, майнового та організаційного характеру з метою
боротьби з правопорушеннями й іншими небажаними наслідками у сфері оподаткування [6].

Водночас Бакун О. В., говорячи про податкову відповідальність, розглядає її і як елемент
юридичної, і як різновид інституту фінансової. Зокрема, він зазначає, що податкова
відповідальність має всі основні ознаки юридичної:

1) є засобом охорони правопорядку; полягає у застосуванні заходів державного примусу;
2) виникає винятково за порушення податково-правових норм;
3) є наслідком винного діяння; полягає у застосуванні санкцій і пов’язана із негативними

наслідками матеріального і морального характеру, яких повинний зазнати правопорушник;
4) реалізується у відповідних процесуальних формах.
Як різновид фінансово-правової відповідальності, податкова характеризується такими

особливостями:
1) підставою податкової відповідальності громадян є їх податкові правопорушення;
2) податкова відповідальність громадян полягає у застосуванні до правопорушників

спеціальних фінансових санкцій – грошових нарахувань і штрафів;
3) регулюється здебільшого нормами податкового права;
4) суб’єктами відповідальності можуть бути тільки платники податків;
5) до податкової відповідальності зобов’язаних осіб притягують податкові органи [7].
Досліджуючи питання відповідальності у сфері оподаткування, можемо зробити висновок

про те, що необхідно розрізняти поняття „податкова відповідальність” і „відповідальність за
порушення податкового законодавства”.

Поняття „відповідальність за порушення податкового законодавства” є більш широким, і
включає в себе фактично поняття „податкова відповідальність”у трактуванні, яке пропонують
згадані вище науковці.

Саме поняття „відповідальність за порушення податкового законодавства” закріплено у
статті 111 Податкового кодексу України, де визначено його основні структурні особливості:
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фінансова, адміністративна та кримінальна відповідальність у сфері оподаткування. Водночас,
підтримуючи думки дослідників, ми погоджуємося із твердженням, що власне „податкова
відповідальність” є частиною фінансової.

Можна вести теоретичну дискусію щодо віднесення окремих статей Податкового кодексу
України до поняття „фінансова відповідальність”, тому що вони мають всі ознаки
адміністративної (наприклад, стаття 119 ПК України „Порушення платником податків порядку
подання інформації про фізичних осіб – платників податків”). Суб’єктом правопорушення
визначено платника податків. Відповідно до статті 15 ПК України, платником податків є фізична
або юридична особа. Штраф, як санкція, що визначена відповідною статтею закону та
встановлена у твердій ставці, застосовується до фізичної особи (до підприємця як фізичної
особи або до уповноваженої особи – юридичної особи).

Фінансова санкція застосовується як відсоток до прибутку, суми нарахованого податкового
зобов’язання, вартості відчуженого майна тощо. Тобто фінансова санкція як елемент
фінансової відповідальності визначається, як правило, у відсотках від об’єкта правопорушення.
Фінансову санкцію застосовують до суб’єкта господарювання (до підприємця, до юридичної
особи).

У Податковому кодексі України визначено обидва види застосування відповідальності.
Тому, на нашу думку, не можна однозначно стверджувати про те, що всі статті глави 11
„Відповідальність” є податковою відповідальністю. Вони відносяться саме до категорії
„відповідальність за порушення податкового законодавства”.

Такий висновок дає нам можливість указати на необхідність на теоретичному рівні та в
практиці застосування не робити помилок щодо використання певних термінів, як-то „податкова
відповідальність”, розглядаючи при цьому інші види відповідальності: адміністративну чи
кримінальну. Правильне застосування термінології в практичній діяльності дозволить
дотримуватися чинного законодавства, зокрема конституційних норм при застосуванні
покарання.

Дослідивши поняття „відповідальність”, можна визначити його складну будову, про що
згадувалося вище. У зв’язку з цим хочемо запропонувати своє бачення складної та
неоднозначної будови поняття відповідальності на прикладі застосування фінансової
відповідальності до податкових правопорушень. Стаття 111 Податкового кодексу визначає,
що відповідальність застосовується у вигляді штрафних (фінансових) санкцій (штрафів) та або
пені. Як правило, у більшості випадків застосовують обидва види фінансових санкцій: штраф
і пеня. Досить суперечливим є положення щодо віднесення пені до поняття фінансової
відповідальності. Підтверджують цю думку коментарі до Податкового кодексу України, де
зазначено, що пеня в податковому праві має дискусійну природу. З одного боку, пеня
вважається способом забезпечення виконання обов’язку зі сплати податків і зборів, оскільки
стимулює платника податків до належної поведінки. З іншого – відповідає ознакам фінансової
санкції, адже формальною підставою її нарахування є порушення строків погашення
податкових зобов’язань [8]. На практиці до порушника податкового законодавства застосовують
два види фінансової відповідальності: штрафні санкції та пеня. Якщо це два види однієї
відповідальності, то фактично їх застосування до одного правопорушення неможливо, бо у
Конституції України  визначено, що ніхто не може бути двічі притягнений до юридичної
відповідальності одного виду за одне й те саме правопорушення.
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Ми більше схиляємося до думки про те, що пеня не є видом фінансової відповідальності,
а виступає встановленим Цивільним кодексом засобом забезпечення своєчасного виконання
зобов’язань. Такий висновок дозволяє стверджувати про необхідність внести зміни до статті
111.2 Податкового кодексу України та виключити із положень даної статті норми про віднесення
пені до фінансової відповідальності.

У зв’язку з цим пропонуємо статтю 111.2 Податкового кодексу України викласти в такій
редакції: „Фінансова відповідальність за порушення законів з питань оподаткування та іншого
законодавства встановлюється та застосовується згідно з цим Кодексом та іншими законами.
Фінансова відповідальність застосовується у вигляді штрафних санкцій та штрафів, визначених
законом”.

Унаслідок цього буде визначено, що пеня не є елементом фінансової відповідальності за
порушення податкового законодавства і її можна буде застосовувати паралельно (разом) із
іншими штрафними санкціями та штрафами, визначеними Податковим кодексом України
або іншими законами.

Відповідно, логічно внести зміни до статті 129 Податкового кодексу України „Пеня”, в якій
викласти положення норми щодо загального поняття пені, як забезпечувального засобу, а не
як елементу фінансової відповідальності.

Можливим варіантом виправлення даної ситуації може бути таке трактування статті
129 Податкового кодексу: „Стаття 129.1 Пеня в податкових правовідносинах є засобом
забезпечення своєчасного виконання податкових зобов’язань та нараховується: …”.
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УДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО
РЕГУЛЮВАННЯ ВІДНОСИН У СФЕРІ

ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА:
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

Статтю присвячено актуальним тенденціям і проблемам державного регулювання
відносин у сфері лісового господарства України в адміністративно-правовому аспекті
та характеристиці суб’єктів такого регулювання.

Статья посвящена актуальным тенденциям и проблемам государственного
регулирования отношений в сфере лесного хозяйства Украины в административно-
правовом аспекте и субъектам такого регулирования.

The article covers current tendencies and problems concerning relationships state regulation
in the sphere of forestry of Ukraine in terms of administrative aspect. It also provides the
characteristics of the subjects of this regulation.

Ключові слова: державне регулювання, повноваження Президента України, органи
загальної компетенції, система суб’єктів державного регулювання відносин у сфері
лісового господарства.

Ліс є унікальним природним явищем, що нейтралізує в глобальних масштабах негативні
впливи людини на навколишнє природне середовище. Лісовою рослинністю – деревами,
чагарниками, травами, мохами тощо – вкрито 15,7 % території України [1], і одне з пріоритетних
завдань держави полягає у збереженні лісів з метою запобігання забрудненню навколишнього
природного середовища.

Ефективне державне регулювання відносин у сфері лісового господарства є запорукою
реалізації екологічних функцій лісів, розвитку як деревообробної промисловості, так і
забезпечення виходу на ринок ряду лісових товарів недеревинного походження (живиці, смол,
ефірних масел, технічної та лікарської сировини), збереження і відновлення флори і фауни.

Проте на сьогодні державне регулювання відносин у сфері лісового господарства має ряд
недоліків, які зумовлені як системною політичною кризою та затягуванням адміністративно-
правової реформи, так і недостатнім залученням до цього процесу муніципальних структур,
громадських організацій та приватного сектору. Однак лише рівновага двох чинників –
наділення держави та її чиновників достатніми повноваженнями для ефективного виконання
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побажань народу і  встановлення таких обмежень повноважень, наданих державі, які б не
дозволяли її чиновникам перевищувати свої повноваження, перешкоджати здійсненню бажань
народу і загрожувати його основним правам [2, с. 3], – сприяє утвердженню механізмів
правової держави, в якій забезпечені основні функції державного управління, зокрема, у
сфері лісового господарства.

Ступінь наукової розробки обраної тематики характеризується тим, що досліджується не
в адміністративно-правовій літературі, а переважно у роботах з проблем права навколишнього
природного середовища (Ю. С. Шемшученко, О. С. Колбасов, М. М. Бринчук, В. В. Петров
та інші), земельного права (О. Г. Бондар, О. А. Вівчаренко, Л. П. Заславська, І. І. Каракаш,
П. Ф. Кулинич, О. О. Погрібний та інші), охорони довкілля (С. М. Кравченко, М. Орлов та інші).
Окремим аспектам управління у лісовому господарстві присвячені праці вчених-економістів:
С. І. Лебедевич, Г. В. Бондарука, І. Ф. Букші.

Метою даної статті є характеристика новітніх тенденцій державного регулювання відносин
у сфері лісового господарства України в адміністративно-правовому аспекті.

При первинному встановленні суб’єктів державного регулювання відносин у сфері
лісового господарства в Україні є сенс поділити їх на кілька загальних груп, у межах яких
уможливиться виявлення їх видових і характерних елементів. Здійснення таксономічного
аналізу таких груп передбачає виділення кількох критеріїв класифікації цих cуб’єктів.

За основу при визначенні критеріїв класифікації суб’єктів державного регулювання у
сфері лісового господарства було взято ознаки поняття „відносини у сфері лісового
господарства”, оскільки такі відносини можуть об’єктивно виникати лише між цими
суб’єктами.

Як справедливо стверджує О. С. Колбасов, характеристика суб’єктів державного
регулювання є необхідною, адже без неї не можна собі уявити та зрозуміти всієї складності
проблеми побудови та функціонування державного апарату, що забезпечує оптимальний
рівень управління, неможливо говорити про шляхи вдосконалення системи державного
регулювання [3, с. 213].

До першої групи суб’єктів відносять ті, що встановлюють і забезпечують реалізацію
державної політики у сфері лісового господарства. У межах цієї групи розглядаються вищі
державні органи, компетенція яких у зазначеній сфері визначається Конституцією України.
Цю групу становлять Верховна Рада України, Президент України та Кабінет Міністрів України,
оскільки саме їм належить прерогатива визначати державну політику, складовою якої є й
лісова політика.

Визначаючи управлінську діяльність, більшість вітчизняних дослідників виходять з того,
що вона притаманна органам виконавчої влади. Проте суб’єктний склад органів, що впливають
на формування державної політики, свідчить, що державно-управлінська діяльність
пов’язується з реалізацією інтересів індивідів, соціальних груп або спільностей, оскільки
держава як соціальне утворення реалізує у демократичних або авторитарних формах характерні
їй функції із упорядкування суспільних відносин в інтересах названих суб’єктів. При цьому
останні перебувають у стані соціальної взаємодії, і оскільки інтереси індивідів, соціальних
груп і спільностей різноманітні, можна стверджувати, що ця взаємодія має суперечливий
характер. У цьому випадку управління саме й забезпечує вирішення цих суперечностей,
урегульовуючи їх стан у системі соціальних відносин, попереджуючи виникнення
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різноманітних конфліктних ситуацій [4, с. 25]. Держава з цією метою здійснює законотворчу і
нормотворчу, а також правозастосовну і правозахисну діяльність.

На підставі цього можна стверджувати про більш доцільне використання у науковому
обігу поняття „державне регулювання відносин у сфері лісового господарства” як діяльності
державних та інших спеціально уповноважених органів з організації екологічно обґрунтованих
охорони, захисту, раціонального використання та розширеного відтворення лісів на економічно
вигідних засадах, а також забезпечення конституційних прав громадян щодо даного виду
природних ресурсів).

Державне управління у широкому значенні цього поняття має на увазі організуючу,
розпорядчу діяльність держави в цілому, яка здійснюється, згідно зі ст. 6 Конституції України,
усіма гілками влади і відповідними органами законодавчої, виконавчої та судової влади.

Державне управління у вузькому, спеціальному (адміністративному) значенні
розглядається як діяльність органів виконавчої влади, яка полягає у практичному здійсненні
організаційних, виконавчо-розпорядчих функцій по втіленню в життя вимог законодавства і
здійснення, на цій основі, управлінського впливу щодо певних суб’єктів. Саме у цьому
розумінні визначення державного управління, а надто й управлінської діяльності беруть за
основу вітчизняні дослідники [5, с. 7], що суттєво обмежує предмет їх наукових пошуків.

Ми погоджуємось з думкою, що у галузі управління (адміністрації) головні прерогативи
належать виконавчій владі. Однак історичний розвиток держав протягом останніх двох століть
свідчить, що парламент також має повноваження в адміністрації, адже міністерства та
адміністративні посади для осіб, які керують цими міністерствами, створюються законами, і
більшість із їхніх обов’язків також визначаються законами. Важливим є також бюджет, який
парламент використовує для того, щоб контролювати адміністрацію.

Водночас концепція сучасного адміністративного права дає підстави вважати, що
парламент виконує адміністративні повноваження й у вузькоуправлінському аспекті (більш
детально ми наголошували на цьому у попередніх наукових публікаціях [6; 7]).

До другої групи суб’єктів державного регулювання відносин у сфері лісового господарства
відносяться органи загальної компетенції, які разом з управлінням зазначеною сферою
здійснюють також управління іншими видами діяльності та галузями народного господарства.

Систему органів загальної компетенції у сферах охорони й ефективного використання
лісових ресурсів становлять Верховна Рада України, Верховна Рада Автономної Республіки
Крим, Президент України, Кабінет Міністрів України, Рада Міністрів Автономної Республіки
Крим, місцеві державні адміністрації. Окремо розглянемо питання про віднесення до цих
органів Конституційного Суду України та судів загальної юрисдикції.

Третю групу суб’єктів становлять основні спеціально уповноважені органи державної
влади у цій галузі: Міністерство екології та природних ресурсів України, Міністерство аграрної
політики України та Державне агентство лісових ресурсів України.

Згідно зі ст. 106 Конституції України [8] повноваження Президента України у сфері охорони
довкілля та регулювання відносин у сфері лісового господарства реалізуються через його
право:

– призначати за згодою Верховної Ради України Прем’єр-міністра України; припиняти
повноваження Прем’єр-міністра України та приймати рішення про його відставку;
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– призначати за поданням Прем’єр-міністра України членів Кабінету Міністрів
України,керівників інших центральних органів виконавчої влади, а також голів місцевих
державних адміністрацій та припиняти їхні повноваження на цих посадах;

– утворювати, реорганізовувати та ліквідувати за поданням Прем’єр-міністра України
міністерства та інші центральні органи виконавчої влади, діючи в межах коштів, передбачених
на утримання органів виконавчої влади;

– скасовувати акти Кабінету Міністрів України та акти Ради Міністрів Автономної
Республіки Крим;

– підписувати або ветувати закони, ухвалені парламентом.
Дані аспекти діяльності Президента України на сьогодні набули конститутивного значення,

оскільки останні зміни у законодавстві України свідчать, що положення про діяльність
міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, які раніше затверджувались Урядом
України, нині затверджуються Президентом. Це свідчить про те, що питання функціонування
виконавчих органів влади вирішуються нині не колегіально Урядом (з урахуванням можливих
пропозицій та рекомендацій з різних сфер правового виконавчого регулювання), а одноосібно
главою держави. Отже, воля глави держави щодо ухвалення тих чи інших законодавчих актів,
призначення високопосадовців, підкріплена розширенням сфери нормоутворення, свідчить
про авторизацію влади Президента України.

Відповідно до ст. 116 Конституції України [8] Кабінет Міністрів України в сферах охорони
довкілля й раціонального природокористування забезпечує реалізацію державної політики у
сфері лісових відносин; спрямовує й координує роботу спеціальних органів виконавчої влади
щодо організації, охорони, захисту, використання та відтворення лісів; утворює, реорганізовує
та ліквідовує відповідно до закону центральний орган виконавчої влади і державні комітети.

Водночас у п. 2 ст. 20 Закону України „Про Кабінет Міністрів України” [9] зазначені такі
повноваження вищого органу у системі органів виконавчої влади в досліджуваній галузі:

– забезпечення проведення державної політики у сфері охорони природи, екологічної
безпеки та природокористування;

– забезпечення розроблення та виконання державних і міждержавних екологічних програм;
– здійснення в межах своїх повноважень державного управління у сфері охорони та

раціонального використання землі, її надр, водних ресурсів, рослинного і тваринного світу,
інших природних ресурсів;

– ухвалення рішень про обмеження, тимчасову заборону (зупинення) або припинення
діяльності підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності у разі
порушення ними законодавства про охорону праці та навколишнього природного
середовища;

– координація діяльності органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування,
підприємств, установ та організацій, пов’язаної з охороною навколишнього природного
середовища, виконанням державних, регіональних і міждержавних екологічних програм.

У цілому ж діяльність Кабінету Міністрів України у сфері використання природних ресурсів
на сьогодні формулюється як спрямовуюча та координаційна. Такий висновок можна зробити
проаналізувавши положення про відповідні органи виконавчої влади (про Міністерство
аграрної політики, Міністерство екології і природних ресурсів та Державне лісове агентство
України), у яких закріпленням правового статусу фіксується їхнє місце у ієрархії органів
виконавчої влади.
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До повноважень Ради Міністрів Автономної Республіки Крим в галузях охорони
навколишнього природного середовища й раціонального використання природних ресурсів,
згідно з Конституцією України, законами України, нормативно-правовими актами Автономної
Республіки Крим, входить реалізація природоохоронного та природоресурсового
законодавства України і Автономної Республіки Крим; організація розробки екологічних
програм; координація діяльності міністерств, відомств, підприємств у досліджуваних сферах
тощо.

Статтею 119 Конституції України [8] на органи місцевої державної виконавчої влади –
місцеві державні адміністрації, покладено здійснення повноважень відповідно до території.
Подальший розвиток положення цієї статті набули в Законі України „Про місцеві державні
адміністрації”. Зазначені законодавчі акти дозволяють виділити такі повноваження місцевих
державних адміністрацій у галузі охорони, захисту, використання та відтворення лісів:

– здійснення фінансування заходів, пов’язаних з охороною природи, забезпеченням
ефективного використання природних ресурсів;

– розробка та виконання програм щодо раціонального використання земель, лісів,
підвищення родючості ґрунтів, які перебувають у державній власності;

– здійснення заходів щодо приватизації земель і їх вилучення для державних потреб;
– розробка та забезпечення виконання місцевих екологічних програм і внесення пропозицій

щодо регіональних й державних екологічних програм тощо.
З метою підвищення ефективності здійснення місцевими органами державної виконавчої

влади своїх повноважень Президент України в Указі „Про вдосконалення структури місцевих
державних адміністрацій” від 3 квітня 2005 року № 593/2005 [10] постановив Кабінету Міністрів
України затвердити на підставі ч. 3 ст. 5 Закону України „Про місцеві державні адміністрації”
примірні переліки управлінь, відділів та інших структурних підрозділів місцевих державних
адміністрацій, за умови включення до їх складу переліку обов’язкових структурних підрозділів.

Необхідно наголосити, що у даному переліку відсутній обов’язковий структурний підрозділ
з питань охорони навколишнього природного середовища й раціонального
природокористування.

На виконання Указу Президента України № 593/2005 Кабінет Міністрів України в Постанові
„Про структуру місцевих державних адміністрацій” від 11 травня 2005 року № 328 затвердив
примірні переліки управлінь, відділів та інших структурних підрозділів обласної,
Севастопольської міської, районної, районної у м. Севастополі державних адміністрацій.
Пізніше зазначена постанова Уряду втратила чинність, і її замінила Постанова Кабінету
Міністрів України від 1 серпня 2007 року № 996 „Про затвердження рекомендаційних переліків
управлінь, відділів та інших структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій” [11].
18 квітня 2012 року остання втратила чинність на підставі Постанови Кабінету Міністрів України
№ 606 „Про затвердження рекомендаційних переліків структурних підрозділів обласної,
Київської та Севастопольської міської, районної, районної в мм. Києві та Севастополі державних
адміністрацій” [12].

Вказані нормативні акти об’єднує той факт, що у структурі місцевих органів державної
виконавчої влади Уряд передбачив лише один обов’язковий структурний підрозділ у сфері
екології, діяльність є управлінською і в антропоохоронній її частині. У свою чергу,
природоохоронні та природоресурсні відносини залишилися без спеціальної обов’язкової
структурної управлінської одиниці в складі місцевих державних адміністрацій. На нашу думку,
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такий стан є суттєвою прогалиною у державному управлінні охороною навколишнього
природного середовища й раціональним природокористуванням на місцевому рівні.

Враховуючи те, що переліки управлінь, відділів та інших структурних підрозділів державних
адміністрацій затверджені як рекомендовані, можна зазначити, що законодавством дозволено
утворення інших структурних одиниць. Саме тому у структурі деяких місцевих органів
державної виконавчої влади існують відділи з питань охорони навколишнього природного
середовища й раціонального використання природних ресурсів.

Так, у Солом’янському районі м. Києва даний відділ має назву „Відділ охорони довкілля та
вторинних ресурсів Солом’янської районної в м. Києві державної адміністрації”. Урегулювання
питань використання і відтворення земельних ресурсів у цьому районі належить до компетенції
Управління будівництва, архітектури та землекористування Солом’янської районної в м. Києві
державної адміністрації.

Водночас у структурі Закарпатської обласної державної адміністрації, фактична лісистість
території управління якої сягає 51 %, уже не знаходимо.

Враховуючи викладене, можна зробити висновок, що однією із новітніх тенденцій, яка
спостерігається у чинній системі державного регулювання у сфері лісового господарства, є
конкуренція між різними установами за поширення їхніх повноважень і впливу на управління
лісовими ресурсами. На нашу думку, ці прагнення пов’язані не стільки з отриманням права
на відновлення природного ресурсу, скільки із бажанням виконувати деякі з основних
управлінсько-регулюючих функцій: розподілу та перерозподілу природних ресурсів, що
перебувають у власності держави, та здійснення контролю та експертизи у підвідомчій сфері,
що дозволяє здійснювати владний вплив на лісокористувачів. Вказана конкуренція між
державними органами має неоднозначний вплив на ефективність функціонування всієї
системи органів державного регулювання у сфері лісового господарства, що, в свою чергу,
потребує більш глибокого та ґрунтовного наукового дослідження.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ec.europa.eu/world/enp/.
2. Вайз Ч. Розбудова конституційної держави /Ч. Вайз// Розподіл повноважень між гілками

влади в умовах суспільно-економічної кризи. – К., 1997. – 192 с.
3. Колбасов О. С. Экология : Политика – право/Колбасов. О. С. – М. : Наука, 1976. – 226 с.
4. Социальное управление : словар-справочник / [под ред. В. И. Добренькова,

И. М. Слепенкова]. – М. : МГУ, 1994. – 208 с.
5. Школик А. М. Адміністративно-правове забезпечення управлінської діяльності в Україні :

автореф. дис. ... канд. юрид. наук. 12.00.07 / А. М. Школик. – К., 2000. – 19 с.
6. Печуляк В. П. Економіко-правові аспекти державного регулювання відносин у сфері

лісового господарства України /В. П. Печуляк// Наукові праці Національного авіаційного
університету. – 2010. – № 3. – С. 74–77. – (Серія „Юридичний вісник „Повітряне і космічне
право”)

7. Печуляк В. П. Зарубіжний досвід організації державного управління лісовим
господарством та перспективи його використання в Україні / В. П. Печуляк// Підприємництво,
господарство і право. – 2010. – № 11. – С. 149–154.

http://ec.europa.eu/world/enp/


Науковий вісник Національного університету ДПС України (економіка, право),  2(61) 2013 35

8. Конституція України : від 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996.
– № 30. – Ст. 16.

9.  Про Кабінет Міністрів України: Закон України: від 7 жовтня 2010 року № 2591
[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/
main.cgi?nreg=2591-17.

10.  Про вдосконалення структури місцевих державних адміністрацій: Указ Президента
України: від 3 квітня 2005 року № 593/2005 // Офіційний вісник України. – 2005. – № 14. – ст. 707.

11.  Про затвердження рекомендаційних переліків управлінь, відділів та інших структурних
підрозділів місцевих державних адміністрацій: Постанова Кабінету Міністрів України : від 1
серпня 2007 року № 996 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/
cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2357-35.

12.  Про затвердження рекомендаційних переліків структурних підрозділів обласної,
Київської та Севастопольської міської, районної, районної в мм. Києві та Севастополі державних
адміністрацій: Постанова Кабінету Міністрів України: від 18 квітня 2012 року № 606
[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/606-2012-
%D0%BF.

Стаття надійшла до редакції 17.01.2013 р.

http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/
http://zakon1.rada.gov.ua/
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/606-2012-


36                                                                                                             Право

УДК 342.9
Н. А. Литвин,
кандидат юридичних наук,
В. В. Горкава,
Національний університет
ДПС України

ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ ПРАВА НА ЗАХИСТ
У статті визначено місце і значення права на захист у системі адміністративно-

юрисдикційного провадження, правові особливості адміністративно-судового процесу.
Проаналізовано сутність поняття „права людини”. Зазначено, що, як правова категорія,
права людини мають певні ознаки, що визначають їх наукову самостійність. Розглянуто
поняття „спосіб захисту прав” як закріплені в законі матеріально-правові заходи
примусового характеру, за допомогою яких відбувається поновлення (визнання) порушених
(оспорюваних) прав і вплив на правопорушника.

В статье определено место и значение права на защиту в системе административно-
юрисдикционного производства, правовые особенности административно-судебного
процесса. Проанализирована сущность понятия „права человека”. Отмечено, что, как
правовая категория, права человека имеют определенные признаки, определяющие их
научную самостоятельность. Рассмотрено понятие „способ защиты прав” как
закрепленные в законе материально-правовые меры принудительного характера, с
помощью которых происходит восстановление (признание) нарушенных (оспариваемых)
прав и воздействие на правонарушителя.

In this article defines the place and importance of the right to protection of the system of
administrative and jurisdictional proceedings, installed and revealed peculiarities of
administrative litigation. The essence of the concept of „human rights” that are inherent to
public relations.

The authors notes that as a legal category, human rights have certain characteristics that
determine their scientific independence.

Analysis the concept of „protection method”, which concluded that under way to protect the
subjective rights should be enshrined in law to understand the substantive coercive measures
with which there is renovation (recognition) excited (disputed) rights and the impact on the
offender.

Ключові слова: права людини, право на захист, спосіб захисту прав, форми захисту
прав.

Відповідно до ст. 55 Конституції України „права і свободи людини і громадянина захищаються
судом” [1, ст. 55]. Разом з тим Україна як держава відповідно до своїх міжнародних і національних
зобов’язань повинна забезпечити доступність судового вирішення спору з публічною
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адміністрацією. Усе це зумовлює потребу в удосконаленні системи адміністративного
судочинства, розробці та оновленні адміністративно-процесуального законодавства.
Значимість формування і розвитку в Україні інституту адміністративного судочинства
виявляється при вирішенні таких державно-правових завдань, як забезпечення реального
захисту прав і свобод громадян у сфері виконавчої влади, створення ефективної системи
досудового контролю за адміністрацією, боротьба з корупцією в системі державного та
місцевого управління.

Необхідно зазначити, що Конституція України містить засади та норми адміністративно-
судового напряму, які закладають основи адміністративно-судового процесу. Насамперед це
конституційно-правова гарантія судового захисту прав і свобод кожного громадянина (ст. 55
Конституції України). У свою чергу, положення ст. 124, 125, 129 Конституції України
зобов’язують законодавця прийняти нормативний акт, що визначає спеціальні судові процедури
розгляду справ, що випливають з адміністративних та інших публічно-правових відносин [1].
Однак аналіз чинного адміністративно-процесуального законодавства України дозволяє
констатувати його недосконалий характер, наприклад, відсутність норм, що визначають
завдання та принципи адміністративного судочинства, правовий статус учасників
адміністративно-судового процесу, категорії юридичних справ, які підлягають розгляду у
порядку адміністративного судочинства.

Процесуальні норми українського законодавства допускають можливість вирішення
адміністративних спорів, що випливають з адміністративних та інших публічно-правових
відносин як за правилами цивільного, так і адміністративного судочинства. Крім того, правова
діяльність судових органів та інших суб’єктів адміністративної юрисдикції щодо залучення
правопорушників до адміністративної відповідальності на сьогодні не забезпечена
уніфікованою процесуальною формою.

Така безсистемність і неузгодженість нормативно-правового регулювання
адміністративного судочинства не забезпечує належної захищеності громадян і юридичних
осіб від порушень з боку органів публічної влади та ускладнює діяльність суддів при розгляді
ними різних категорій адміністративних справ.

Удосконалення системи адміністративного правосуддя дозволить створити ефективну
систему процесуальних норм, що регламентують порядок реалізації права на судовий захист
від незаконних дій (бездіяльності) та рішень органів публічної адміністрації, а також забезпечить
процес здійснення адміністративно-юрисдикційної діяльності суддів адекватними
процесуальними процедурами. Це і зумовлює зростання ролі та значення сприйняття суду як
особливого адміністративно-юрисдикційного органу, який першочергово спрямований на
забезпечення законності та правопорядку у сфері регулювання адміністративно-правових
відносин.

Зазначені вище питання аналізували такі фахівці та дослідники права, як В. Б. Авер’янов,
С. С. Алексєєв, Л. В. Багрій-Шахматов, М. О. Баймуратов, І. Л. Бородін, В. О. Глушков,
І. П. Голосніченко, Ю. М. Грошевий, Є. В. Додін, А. Ф. Зелінський, Р. А. Калюжний,
С. В. Ківалов, Л. В. Коваль, В. В. Копєйчиков, О. Л. Копиленко, В. Ф. Опришко, М. П. Орзіх,
І. М. Пахомов, В. Ф. Погорілко, О. О. Погрібний, М. П. Рабінович, О. В. Скрипнюк,
О. В. Сурілов, О. Ф. Фрицький, Є. О. Харитонов, М. В. Цвік, Ю. С. Шемшученко та ін. Разом
із тим треба зазначити, що зміни адміністративно-деліктного, кримінально-процесульного
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законодавства і законодавства про судоустрій вимагають подальшого дослідження питань
щодо визначення сутності та правового розуміння права на захист.

Мета статті полягає у визначенні місця і значення права на захист у системі адміністративно-
юрисдикційного провадження, встановленні та виявленні правових особливостей
адміністративно-судового процесу.

Для всебічного дослідження такого явища, як право на захист, проаналізуємо сутність
поняття „права людини”. Необхідно зазначити, що права людини є невід’ємними від суспільних
відносин. Саме вони визначають спосіб буття індивіда. Права людини є наднормативною
формою взаємодії людей, упорядкування їх поведінки та координації діяльності, засобом
подолання суперечностей і конфліктів. Права забезпечують нормативне закріплення умов
життєдіяльності індивіда, що об’єктивно необхідно для нормального функціонування
суспільства і держави. Вони встановлюють міру свободи, що, з одного боку, забезпечує
реалізацію суб’єктивних інтересів, а з іншого – не порушує можливостей, наданих іншим
суб’єктам суспільних відносин.

Процес суспільної діяльності людини значною мірою залежить від обсягу прав і свобод,
які визначають її соціальні можливості, характер життєдіяльності, систему зв’язків людей у
суспільстві. Тому проблема прав людини завжди була предметом політичної боротьби за
володіння цими правами, розширення їх сфери та визначення становища людини у
суспільстві [3, с. 111].

Вирішальне значення для процесу становлення прав людини мала природно-правова
доктрина, яка визначила пріоритет прав людини та встановила нові параметри взаємовідносин
між індивідами і владою. Отже, індивід, що раніше повністю був підкорений державі та залежний
від неї, набув автономії, отримав право на не втручання держави у сферу свободи особи,
окреслену правом, та отримав гарантії державного захисту в разі порушення його прав і
свобод. Цінність природно-правового вчення характеризується опорою на моральні
принципи, а також категорії справедливості, свободи та людської гідності.

Отже, права людини – складне, багатоаспектне явище, пов’язане з генезою правових норм,
які формулюють ці права.

Як правова категорія, права людини мають певні ознаки, що визначають їх наукову
самостійність, а саме:

– можливість людини задовольняти власні інтереси та забезпечити нормальне існування і
розвиток шляхом вчинення певних дій чи утримання від них;

– можливості, що мають природний характер та належать людині від народження;
– можливості, що не залежать від території чи належності індивіда до громадянства держави;
– можливості, які залежать від соціально-економічного рівня розвитку суспільства;
– можливості, що гарантуються державою з моменту їх правового закріплення.
Структуру прав людини у аспекті сучасної суспільної справедливості становлять чотири

різновиди можливостей:
– можливості поведінки у межах свободи, яка встановлена нормою права. Ця свобода

забезпечує реалізацію інтересів людини у певній сфері законним шляхом;
– можливості користування наданим благом з метою реалізації закріплених правом

суб’єктивних інтересів. Ця складова суб’єктивного права забезпечує реальність, дієвість та
ефективність правових норм;
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– можливості вимагати виконання обов’язку іншими суб’єктами права як гарантії дієвості
права;

– можливості звертатися до суду за захистом порушеного права як гарантії поновлення
порушеного права та покарання винних у порушенні прав суб’єктів [3, с. 255].

Саме останній різновид можливостей викликає зацікавлення в аспекті аналізу провадження
у справах про адміністративні правопорушення, адже він є актуальним і цінним для людини,
що вирішила звернутися за захистом порушеного права чи з метою його відновлення.

Підтверджено цю думку в Конституції України та конкретизовано нормами
адміністративного законодавства України, які більш детально розкривають засади захисту
права, забезпечують регулювання й охорону цих відносин, передбачають можливість
звернення особи до суду.

Кожний громадянин має право після використання всіх національних засобів юридичного
захисту звертатися за захистом своїх прав і свобод у відповідні міжнародні судові установи
або відповідні органи міжнародних організацій, членом або учасником яких є Україна.
Можливість для звернення до судових інстанцій є не абстрактним правом, а цілком конкретною
правовою формою. Визначення моменту виникнення права на судовий захист має важливе
практичне значення для забезпечення прав, свобод та інтересів суб’єктів правовідносин.

Розглядаючи поняття „спосіб захисту прав”, насамперед зауважимо, що однозначного
визначення поняття «спосіб захисту права» не існує. Великий тлумачний словник сучасної
української мови інтерпретує дане поняття як певну дію, прийом або систему прийомів, яка
дає можливість зробити, здійснити що-небудь, досягти чогось; те, що служить знаряддям,
засобом тощо, у якій-небудь справі, дії [5, c. 1179].

Т. Підлубна зазначає: „Спосіб захисту цивільних прав – це система заходів, що спрямовані
на захист і недоторканість власності і вільне здійснення суб’єктивних цивільних прав” [12, с. 7].
Саме з позиції правових прийомів, або сукупності дій, правознавець висвітлює поняття способів
захисту.

У свою чергу, М. І. Братинський під способами захисту прав розуміє „передбачені
законодавством засоби, за допомогою яких можуть досягатися присікання, попередження,
усунення порушень права, його відновлення та (або) компенсація втрат, спричинених
порушенням права”, засоби правового впливу, які застосовуються компетентними органами
щодо зобов’язаних осіб або правопорушників з метою відновлення порушеного (оспореного)
права людини” [4, с. 121]. Вітчизняні науковці, розглядаючи способи у контексті правового
регулювання [10, c. 214], також розуміють їх як первинні засоби правового впливу на поведінку
людей.

Деякі науковці стверджують, що способами захисту є матеріально-правові заходи
примусового характеру. До речі, термін „захід” у одному із значень саме й тлумачиться як
„сукупність дій або засобів для досягнення, здійснення чого-небудь”.

Отже, під способом захисту суб’єктивних прав потрібно розуміти закріплені в законі
матеріально-правові заходи примусового характеру, за допомогою яких відбувається
поновлення (визнання) порушених (оспорюваних) прав і вплив на правопорушника.

На сьогодні всі способи захисту поділяють за формою захисту на юрисдикційні та не
юрисдикційні залежно від того, чи вдається особа до захисту суду або іншого правоохоронного
органу, або здійснює захист своїми діями (самостійно або спільно з іншими особами).
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При цьому під формою захисту розуміють комплекс внутрішньо погоджених
організаційних заходів по захисту суб’єктивних прав і охоронюваних законом інтересів [14].

Отже, форма захисту – це порядок або різновид юрисдикційної діяльності, спрямованої
на захист прав у цілому. Іноді можна знайти й інші визначення. Так, В. М. Горшенев під
формою захисту права розуміє регламентований правом комплекс особливих процедур, що
здійснюються правозастосовними органами та самою уповноваженою особою в межах
правозахисного процесу та спрямованих на відновлення (підтвердження) порушеного
(оспорюваного) права [7, с. 17]. Вважаємо, що дане визначення дещо більше конкретизує
форми захисту порівняно з попереднім визначенням. В. Горшенев, безумовно, правомірно
вказує на те, що форма захисту повинна відновлювати (підтверджувати) порушені інтереси.

По-іншому трактує форму захисту М. В. Ковалів. Учений зазначає, що під формою захисту
права потрібно розуміти той орган, який управі (і зобов’язаний) надати захист порушеного
права чи охоронюваного законом інтересу, тобто коло суб’єктів, уповноважених здійснювати
захист [3, с. 156]. Проте, на нашу думку, не можна погодитись із таким твердженням, зокрема
щодо визначення прав та зобов’язань органу, який повинний надавати та здійснювати захист
порушеного права. Було б більш раціонально з позиції вченого зазначити, що для такого
органу є формою захисту – право чи зобов’язання, адже на його компетенції не можуть
одночасно впливати обидві настанови права та обов’язку, хоча б через те, що це протилежні
за змістом категорії.

Ми погоджуємось з думкою більшості учених-адміністративістів про те, під формою захисту
розуміють комплекс внутрішньо погоджених організаційних заходів по захисту суб’єктивних
прав і охоронюваних законом інтересів. Проте вважаємо, що дане визначення вимагає
смислового доповнення з урахуванням положень КУпАП України, які, використовуючи термін
„охорона”, охоплюють конкретні види діяльності, що повинні бути спрямовані на проведення
профілактичних заходів щодо забезпечення непорушності правового стану носія
суб’єктивного цивільного права [2]. Використовуючи дефініцію „охорона”, ми передбачаємо,
що воно вживається саме в широкому значенні розуміння способів захисту прав. Даючи
трактування у вузькому розумінні, вважаємо, що захист прав спрямований на відновлення
або визнання прав, тобто захист при їх порушенні або оспорюванні.

На жаль, проблема захисту прав полягає не лише в визначенні дефініції. На сьогодні немає
єдиної думки щодо класифікації форм захисту прав та інтересів.

Так, О. А. Красавчіков вважає, що форми захисту потрібно розрізняти з урахуванням
специфіки об’єкта та характеру права, що захищається. При цьому він виділяє такі форми
захисту: визнання права; відновлення положення, що існувало до порушення права, та
припинення дій, що його порушують; присудження до виконання; припинення чи зміна
правовідносин; стягнення з особи, що порушила право, завданих збитків [13, с. 95–96],
підмінюючи в даному випадку способи захисту цивільних прав на форми захисту.

В. П. Воложанін виділяє безспірний та спірний порядки (форми) примусового здійснення
суб’єктивних цивільних прав та інтересів [6, с. 8].

А. А. Добровольський та С. А. Іванова відстоюють ідею про позовну та не позовну форми
захисту прав та інтересів. На їх думку, всі спірні правові вимоги, що підлягають розгляду з
дотриманням процесуальної форми захисту права, називають позовними, а правові вимоги,
що підлягають розгляду без дотримання встановленої законом процесуальної форми захисту
прав (наприклад, під час захисту права у адміністративному порядку), в законодавстві та в
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теорії досить справедливо не називають позовними [9, с. 19–20]. Хоча, на нашу думку, й
згаданий адміністративний порядок захисту також має встановлену законом процесуальну
форму. Також цей підхід є дещо вузьким і таким, що зводять поняття захисту виключно до
можливості звернення до компетентних органів на підставі відповідних процесуальних засобів
(позов, скарга, заява тощо), фактично виключаючи можливість самостійної діяльності
уповноваженої особи. Визначення сутності запровадження і розвитку способів захисту прав
та свобод людини і громадянина сьогодні можна назвати пріоритетним напрямом
правотворчої та правозастосовної діяльності державних органів. Це зумовлено охоронною
функцією права, спрямованою на те, щоб максимально зменшити кількість негативних явищ
у сфері суспільних відносин, насамперед між громадянами, державними органами та їх
посадовими особами. Реалізація особою своїх суб’єктивних прав пов’язана із необхідністю
узгодити власну поведінку з поведінкою інших учасників правовідносин і навпаки необхідністю
узгоджувати поведінку інших суб’єктів з метою усунення перешкод у реалізації власних дій.
Цивільне законодавство надає особі чисельні засоби та передбачає конкретні форми реалізації
цивільних прав та їх захисту.

Існує думка, відповідно до якої форми захисту потрібно класифікувати залежно від суб’єкта
та порядку здійснення ним захисту. Але, незважаючи на майже загальне визнання даного
погляду, серед науковців немає єдиного підходу до цієї класифікації. Так, окремі із них вважають,
що форми захисту поділяються на судову, яка здійснюється внаслідок діяльності органів судової
влади, та спеціальну, яка здійснюється внаслідок діяльності адміністративних органів [11, с. 34].
Проте й за даного підходу відсутня така форма захисту прав та інтересів, як самозахист.

За іншого підходу дві вказані вище думки поєднуються, в результаті чого виокремлюються
такі форми захисту: а) позовна форма захисту права; б) судовий захист права в порядку
непозовного провадження; в) адміністративний порядок захисту прав [8, с. 96]. Але в даному
випадку відсутній єдиний критерій поділу форм захисту, унаслідок чого дана класифікація
втрачає свою наукову цінність.

Ми підтримуємо позицію більшості науковців, що необхідно виділяти юрисдикційну і не
юрисдикційну форми захисту прав, оскільки вважаємо, що ці дві форми повністю охоплюють
усі можливі варіанти захисту прав та інтересів. Головна відмінність між вказаними вище
формами захисту полягає в тому, що захист прав та інтересів в юрисдикційній формі
здійснюється різними спеціально уповноваженими на даний вид діяльності компетентними
органами з притаманним кожному з них певним процесуальним порядком діяльності. Захист
же прав і законних інтересів у не юрисдикціній формі протікає в межах матеріальних
правовідносин і реалізується його учасниками.

Отже, юрисдикційна форма захисту – це захист прав державними чи уповноваженими
державою органами. Юрисдикційна форма захисту означає можливість захисту прав у
судовому чи адміністративному порядку. Не юрисдикційна форма захисту прав – це захист
права самостійними діями уповниваженої особи без звернення до державних чи інших
уповноважених органів. Таку форму захисту застосовують при самозахисті прав і при
застосуванні уповноваженою особою заходів оперативного впливу.

Серед органів, які можуть вжити заходів до захисту прав, можна визначити й інші органи
та особи, які уповноважені актами цивільного законодавства здійснювати відповідні дії щодо
захисту. Так, це можуть бути органи прокуратури, адже відповідно до ст. 121 і Перехідних
положень Конституції України на прокуратуру покладаються функції: представництва
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інтересів громадянина або держави в суді у випадках, визначених законом; нагляду за
додерженням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання,
досудове слідство; нагляду за додерженням законів при виконанні судових рішень у
кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів примусового характеру,
пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян. У процесі цієї діяльності, одночасно
з виконанням своїх посадових обов’язків, органи прокуратури здійснюють безпосередній
або опосередкований захист прав фізичних та юридичних осіб, наприклад, шляхом подання
припису до відповідного органу чи особи про негайне усунення порушення правових норм.

Отже, безумовно в умовах розбудови правової держави та формування громадянського
суспільства однією з гарантій прав і свобод учасників адміністративно-правових відносин є
належний правовий захист. Потреба захисту прав та інтересів виникає тоді, коли ці права
оспорюються або порушуються. Проте поняття та сутність „способів захисту прав” дослідники
трактують неоднозначно, що дещо створює проблеми при виявленні змісту та засад захисту
порушених прав. У свою чергу, система заходів повинна включати в себе заходи не лише
правового, але й економічного, політичного, організаційного, виховного та іншого характеру,
спрямовані на забезпечення усіх необхідних умов для здійснення суб’єктом своїх прав.
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ФОРМУВАННЯ ПРАВОВОЇ КУЛЬТУРИ
УКРАЇНСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ ГАЛИЧИНИ
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Статтю присвячено проблемі становлення правової культури українського суспільства

в складі Австро-Угорщини. Проаналізовано процес генези феномену крізь призму
конституційного законодавства та окреслено напрями правового прогресу в Україні на
сучасному етапі.

Статья посвящена проблеме становления правовой культуры украинского общества
в составе Австро-Венгрии. Проанализирован процесс генезиса феномена сквозь призму
конституционного законодательства и намечены направления правового прогресса в
Украине на современном этапе.

The formation of legal culture of the Ukrainian population of Galicia (in the middle of XIX-
the beginning of XX century). The article is devoted to the problem of formation of legal culture
of the Ukrainian society in Austro-Hungary. Analyzed the process of Genesis of the phenomenon
in the context of the constitutional legislation and identified the main trends of legal progress in
Ukraine on the modern stage.

Ключові слова: правова культура, законодавство, правовий нігілізм, правова система,
державно-правова культура.

Правова культура відображає взаємодію духовних і матеріальних цінностей у сфері
функціонування права та виступає складовою духовної культури. Суб’єктами правової
культури є особа та суспільство, що перебувають у постійному взаємозв’язку та взаємодії [1].
Рівень правової культури зумовлений правовим розвитком суспільства і таких його складових,
як соціальні, етнічні, конфесійні групи й індивіди, які утворюють ці групи. Правовій культурі
суспільства повинні відповідати як законодавство, так і поведінка та виконання покладених
обов’язків посадовими особами, державними та недержавними інститутами і громадянами.
Разом з тим рівень правової культури значною мірою зумовлений правовою системою,
практикою функціонування правових інституцій, галузей і норм права. Правова культура
значною мірою визначає правову поведінку суб’єктів правовідносин, дотримання чи
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ігнорування ними норм права, а також рівень їх соціально-правової активності. Правова
культура індивіда формується внаслідок його правової соціалізації й власного соціально-
правового досвіду.

Питання становлення та розвитку правової культури українського суспільства на різних
етапах історичного розвитку, хоча і знайшли своє відображення в науковій літературі [2],
проте вони потребують подальшого дослідження.

Характерною особливістю сучасного українського суспільства є низький рівень правової
культури, правовий нігілізм. Основними факторами, що зумовлюють нігілістичні підходи в
правовій культурі особистості, є відсутність національної правової ідеології, архетипні
характеристики української правосвідомості, адміністративний нігілізм і загальна
інституціональна несформованість соціально-правової системи в сучасній Україні [3].

Згадану суперечність необхідно враховувати при аналізі таких феноменів, як
правосвідомість і правова культура, оскільки недовіра громадян до політики, яку проводить
держава, є важливою складовою неправової поведінки.

Важливим системоутворюючим фактором, що визначає специфіку правової культури
суспільства, виступає обмежена природно-історичними рамками міра гарантованої державою
свобода поведінки індивіда, не віддільна від її відповідальності перед суспільством.

Актуальність зазначеної проблематики зумовлена певними історичними
трансформаціями, яких за останні 100–150 років зазнало українське суспільство. Їх зміст, в
узагальненому вигляді, полягає в наступному: від поліцейської держави до демократії; від
монархічного (тоталітарного) режиму до ліберального; від натурально-споживчої (планово-
адміністративної) економічної системи до ринкової (соціально-ринкової).

Правова культура українського суспільства значною мірою зумовлена історичною
традицією державно-правового становища в складі іноземних держав. У цей час правова
культура формувалася в контексті скептичного ставлення до законодавства, оскільки воно
насаджувалося панівною нацією і не завжди відповідало інтересам українського народу.

Разом з тим українському населенню, що входило до складу Австрії (Австро – Угорщини),
вдалося виробити таку важливу ознаку правової культури, як повага до закону, що проявилася
і в відносинах з представниками національних меншин (поляками, євреями, угорцями,
румунами); і в характері та змісті державотворчих процесів 1918–1920 рр., що
характеризувалися відсутністю гострих соціальних конфліктів, а поразка державницьких змагань
була зумовлена швидше закулісною дипломатією європейських країн, ніж військовим
протистоянням з поляками.

Тому крізь призму історичного досвіду української спільноти зазначимо, що на сьогодні
актуальним напрямом наукових досліджень зазначеного феномену є сприйняття правової
культури „як якісного стану правового життя суспільства…, що склалася за конкретно-
історичних умов” і яка, водночас „ впливає на функціонування і розвиток правової системи,
яка є активним елементом правового регулювання суспільних відносин” [4]. Саме аналіз такого
досвіду, пов’язаного з конституційним законодавством Австро-Угорщини, є метою нашого
дослідження.

Державно-правовий розвиток українських земель був зумовлений не лише конституційним
устроєм Австрії, а й впливом західноєвропейської ідеології Просвітництва на рівень правової
культури населення Галичини. Просвітницька стратегія проведення державно-правових
реформ в Австрії включала в себе елементи демократії, гуманізму й правочинності.
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Незважаючи на численний опір з боку польської еліти в адміністративно-територіальних і
представницьких органах влади, державно-правові реформи формували ідею автономії в усіх
сферах життя, консолідували українську спільноту в єдине національне ціле з його державно-
правовою культурою. Характерна особливість правової культури української громади в
Галичині полягала в тому, що вона акцентувала увагу на національній єдності, а не на
стратифікації суспільства. Тут майже не було місця для пролетарського класового розуміння
державно-правової системи. Ідея української національної державності народжувалася в
умовах демократичної й ліберальної правової системи виборчого права. Політико-правові
ідеали українського державотворення формувалися під впливом державно-правової культури
Австро-Угорської держави.

Як наслідок, українська спільнота Галичини піднялася до усвідомлення національного
ідеалу, сформувала державно-правову ідеологію, яка, зрештою, завершилась утворенням
національної держави з подальшим об’єднанням з українським народом Закарпаття й
Наддніпрянською Україною.

Вирішальну роль в становленні державно-правової системи Австрії відіграла революція
1848–1849 рр. Під впливом революційних подій державно-правовий розвиток країни
еволюціонував до конституціоналізму. Згідно з „откройованою” (дарованою) Конституцією
частково обмежувалася влада імператора, проголошувалися певні демократичні свободи.

Особливу увагу необхідно звернути на третій параграф Конституції, в якому йдеться про
те, що всі народи, які проживають у краї, є рівноправними, і кожний народ має невід’ємне
право на захист і розвиток своєї національності та мови. Позитивним аспектом, у контексті
формування політичної культури населення краю, шляхом його залучення до законодавчої
діяльності, стало надання прав у формуванні органів влади краю. Передбачалося скликання
крайового сейму, наділеного певними законодавчими повноваженнями, й організація
крайового відділу, як постійно діючої виконавчої структури [5, с. 88].

Беручи участь у роботі представницьких органів влади, депутати-українці не лише набували
досвід державницької діяльності. Парламентська трибуна стала важливим чинником
формування правової культури в напрямі поваги до закону, легітимних форм політичної
діяльності, парламентської етики та поваги до політичних опонентів.

Важливим кроком у напрямі подальшого формування правової культури населення
Галичини став „Крайовий статут і сеймова виборча ординація для королівства Галичини та
Лодомерії з великим князівством Краківським”, який, з незначними змінами, проіснував до
Першої світової війни.

Відповідно до „Статуту”, вищим органом влади признавався крайовий сейм, а виконавчим–
крайовий відділ. Сейм обирався терміном на 6 років. Він мав право встановлювати крайові
закони, зокрема в справах економіки та фінансів, питаннях громадського життя, проблемах
церкви, школи тощо. До компетенції крайового сейму належали справи про охорону лісів,
полів, використання вод, влаштування громадських органів управління, крайові шляхи
сполучення, влаштування народних і професійних шкіл, постанови про мову викладання в
навчальних закладах, формування прибутків і видаткової частини місцевого бюджету тощо. У
межах існуючого законодавства сейм міг обговорити загальнодержавні закони і звертатися
до загальнодержавних органів влади, висловлювати свою думку про всі справи, з яких до
нього звертався уряд. На потреби краю дозволялося встановлювати додаткові місцеві податки
в розмірі не більше 10 % від основного державного податку. Рішення сейму набирали чинності
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після затвердження їх імператором. Очолювали роботу сейму крайовий маршалок та його
заступник, які призначалися з-поміж депутатів імператором за поданням президента
краю [5, с. 100–101 ].

У період між сесіями сейму вся повнота влади зосереджувалася в руках крайового виділу.
Він складався з маршалка, представників від виборчих курій та одного представника від усього
сейму. Виділ займався поточним управлінням крайовим господарством і крайовими
установами, представляв край у всіх правових питаннях, готував необхідні документи для
роботи сесій сейму. Про свою діяльність виділ звітував перед сеймом.

Революція 1848 р. і наступні поразки у війні з Францією, П’ємонтом і Пруссією зумовили
подальшу еволюцію Австрійської державності. У 1867 році багатонаціональна австрійська
монархія перетворювалась в дуалістичну конституційну Австро-Угорську. Державно-правові
відносини будувалися на засадах централізму в сфері оборони, фінансовій системі, зовнішній
і митній політиці. Разом з тим з метою формування загальнодержавних пріоритетів були
створені представницькі структури, т. зв. Делегації, до складу яких входили по 60 депутатів від
австрійського та угорського парламентів. Від окремих коронних країв у Делегації надсилалася
точно визначена кількість представників: від Чехії – 10, Галичини – 7, Буковини – 1 [6, с. 13–
14]. Такий порядок формування засад загальнодержавної політики давав можливість
представникам національних меншин, у тому числі української, відстоювати власні політико-
правові пріоритети.

Відповідно до Конституції 1867 р., разом з юрисдикцією загальнодержавних органів, кожна
з частин Австро-Угорщини мала свою конституцію.

Важливою рисою законодавства 60-х років ХІХ ст., у контексті подальшого формування
правової культури, стало широке декларування демократичних свобод. Згідно з основним
законом про загальні права, проголошувалася рівність усіх громадян імперії перед законом,
однакові можливості в зайнятті державних посад, свободи пересування, недоторканість
приватної власності, таємниця листування, право подавати петиції й прохання, свобода слова
й друку. Надзвичайно важливе значення мала стаття 19 Конституції про загальні права, в якій
було записано: „Усі народи держави рівноправні, і кожен народ має непорушне право зберігати
й розвивати свою народність і мову. Держава визнає рівноправність усіх крайових мов у
школі, державних установах і громадському житті. В краях, де проживає декілька народів,
навчальні заклади повинні бути організовані так, щоб без застосування насилля до вивчення
іншої крайової мови, кожний з цих народів отримав необхідні можливості для освіти своєю
рідною мовою” [5, с. 97].

Еволюція державно-правових інститутів Австро-Угорської імперії відбувалася в
загальноєвропейському демократичному руслі. Народи імперії, в тому числі й український,
отримали можливість на основі проголошених політико-правових пріоритетів,
використовуючи легальні можливості, висувати вимоги для задоволення власних державно-
правових ідеалів.

Можливості реалізації українських національно-державних пріоритетів були також пов’язані
з удосконаленням судової системи. Вона характеризувалася  відокремленням судової й
адміністративної функцій на всіх стадіях судочинства, створенням суду присяжних. Практично
вони були утворені з метою розгляду справ про злочини й проступки, вчинені працівниками
друкованих органів. Кримінально-процесуальний кодекс розширив компетенцію судів
присяжних і відніс до їх підсудності 22 види тяжких злочинів, вчинення яких загрожувало
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позбавленням волі терміном не менше як п’ять років, а також дев’ять злочинів і два проступки
політичного характеру [7, с. 138].

Конституційний закон про судову владу встановив, що організація й компетенція судів
повинні визначатися окремими законами. Всі судді проголошувалися незалежними. Вони
призначалися імператором довічно. Судочинство як у цивільних, так і в кримінальних справах
здійснювалося публічно. Передбачалася подача скарг у кримінальних справах. Право амністії
надавалося імператору. Він також мав право пом’якшити покарання, застосовані
судом [7, с. 139].

Вищою судовою інстанцією в Австрії був Верховний судовий і касаційний трибунал
(Державний трибунал). Порядок формування та компетенція цього суду визначались
Основним державним законом про створення імперського суду від 21 грудня 1867 р. Відповідно
до ст. 1 закону, імперський суд створювався з метою вирішення спорів у сфері публічного
права.

З погляду повноважень імперського суду, необхідно зосередити увагу на сфері його
компетенції при вирішенні таких конфліктів:

– відносно претензій громад, корпорацій та приватних осіб до королівств, областей та
держави в цілому, якщо такі претензії не підсудні загальним судам;

– щодо скарг громадян з приводу порушення будь-якого з гарантованих конституцією
публічних прав, після того як справу було розглянуто відповідно до закону в адміністративному
порядку [8, с. 77].

Унаслідок конституційних змін 1869 р. відновлено діяльність повітових судів. Повітові суди
розглядали всі цивільні справи, за винятком тих, які належали до підсудності вищих судів. Із
кримінальних справ їм були підсудні справи про злочини, зокрема про неповагу до влади, до
державного герба, прапора, гімну. Повітові суди були судами першої інстанції і діяли у складі
одноособового повітового судді або колегії у складі 3 суддів [8, с. 77].

Спірні питання між робітниками, робітниками і роботодавцями розглядав промисловий
суд. У Дрогобичі діяв третейський суд кас взаємодопомоги гірничих товариств. Цивільні
справи між австрійськими та угорськими підданими за кордоном у першій інстанції розглядали
австрійські консулати як консульські суди.

У 1875 р. для вирішення адміністративних спорів між державним органом і громадянами
у Відні був заснований Адміністративний трибунал без нижчих адміністративних судів. У
1914 р. було порушено питання про створення у Галичині крайового адміністративного
трибуналу, а на розгляд Галицького крайового сейму подано регламент його роботи. Однак
зазначений суд так і не був створений.

Для розгляду деяких категорій кримінальних справ, за які передбачалося покарання у
вигляді позбавлення волі на термін не менше п’яти років, при окружних судах створювалися
суди присяжних. Австрійський кримінально-процесуальний кодекс 1873 року розширив
компетенцію суду присяжних і визначив компетенцію при розгляді 22 видів тяжких злочинів,
вчинення яких передбачало позбавлення волі терміном не менше як на п’ять років, а також
дев’ять злочинів і два проступки політичного характеру. Справи про тяжкі злочини розглядав
суд присяжних засідателів у складі сенату. До нього входили три професійні судді (зі складу
суддів сенату крайового суду) і 12 присяжних засідателів. Списки присяжних щорічно
складалися адміністративними органами з осіб, які відповідали вимогам майнового, вікового
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та освітнього цензів. Присяжні виносили вердикт про наявність злочину, а судді визначали
міру покарання [8, с. 77].

Підсумовуючи зазначимо, що Австрійська Конституція 1867 р., обмежуючи повноваження
імператора, закріплювала принцип розподілу влади, розширювала повноваження парламенту
та передбачала створення системи незалежних судів. Незважаючи на те що процес
впровадження в життя основних засад конституції виявився складним і тривалим, у країні
створювалися сприятливі умови, пов’язані з формуванням у суспільстві, в тому числі й
українському, елементів правової культури.

Сучасний законодавчий процес покликаний забезпечити формування такої правової
системи, яка спонукатиме суб’єктів суспільних відносин (у тому числі економічних,
адміністративних і політичних), які вступають у прямі або опосередковані правовідносини,
діяти у правовому полі.

Обсяг правової свободи виступає критерієм суспільного прогресу, інтегральним
показником правової культури. У державно-організованому суспільстві право виступає
найважливішим корпоративним регулятором, що визначає масштаб свободи для певної
економічної й політичної системи. Міра гарантованої державою свободи правової поведінки
має двоїстий характер. З одного боку, вона виступає показником правової культури суспільства,
а з іншого – критерієм прогресивного розвитку правового життя суспільства, основою
правового прогресу [9, с. 51, 52].

Шукаючи відповідь на питання про пріоритетні критерії правового прогресу, погодимося
з думкою про те, що загальносоціологічний критерій правового прогресу, або прогресу
правової культури, полягає в „гуманізації людини”, її цивілізуванні. Не випадково з середини
90-х років ХХ століття в правовій літературі вживають термін „правова людина”, тобто творча
особистість, яка асоціюється з людиною совісливою, чесною та порядною [9, с. 53].

Правова культура не може бути нав’язана якимось із суб’єктів суспільних відносин. Вона
формується внаслідок усвідомленого сприйняття більшістю суспільства системи цінностей,
спрямованих на реалізацію таких правових стандартів, що забезпечують гуманістичні правила
співжиття й соціально-правовий захист індивідів.
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КОМПЕТЕНЦІЯ ДЕРЖАВНИХ
НОТАРІАЛЬНИХ КОНТОР І НОТАРІАЛЬНИХ

АРХІВІВ: ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ
У статті розглянуто питання компетенції державних нотаріальних контор і

нотаріальних архівів, звернуто увагу на види компетенції.

В статье рассмотрены вопросы компетенции государственных нотариальных контор
и нотариальных архивов, обращено внимание на виды компетенции.

The article pertaint to the problems of competence of public notaries and notarial archives
and draws attention to the kinds of competence.

Ключові слова: компетенція, державна нотаріальна контора, нотаріальний архів,
повноваження, предмет відання.

Поняття „компетенції” для державних органів є визначальним для їх характеристики як
суб’єктів права, а його правильне використання в нормотворчій діяльності має суттєве
значення для регламентації функцій цих органів, відповідно і ефективності їх діяльності.
Закріплення за державними нотаріальними конторами та нотаріальними архівами визначеної
компетенції є одним із способів державного регулювання їх дій, організації та упорядкування
їх діяльності. Проте теоретична його розробка не набула ще належного рівня розвитку.

Поняття компетенції, його зміст досліджували такі вчені: В. Б. Авер’янов, C. С. Алексєєв,
В. К. Колпаков, В. Ф. Сіренко, О. Ф. Скакун, Ю. О. Тихомиров та ін. Серед учених, які
безпосередньо займаються дослідженням питань нотаріату, потрібно відзначити В. В. Комарова,
В. В. Баранкову, Л. К. Радзієвську, Г. С. Семакова, Л. С. Сміян, С. Я. Фурсу тощо.

Наявність багатьох наукових досліджень, пов’язаних із висвітленням компетенції, не
виключає різноманітність підходів до визначення поняття та змісту вказаної правової категорії.

Основне завдання даного дослідження – визначити та дати загальну характеристику
складовим елементам і видам компетенції державних нотаріальних контор і нотаріальних
архівів, проаналізувати погляди фахівців щодо цього питання.

Необхідно погодитися з думкою Мацелик Т. О., що питання про компетенцію належить до
„базових” в юридичній науці. Адже відповідь на нього дозволяє визначити, як і якою мірою
той чи інший орган виконує свою роль у державі, які його відносини з державними
структурами, громадськими інститутами [1, c. 76].

За сучасною правовою енциклопедією, компетенція (лат. competentia, від competo – взаємно
прагну; відповідаю, підхожу) – це сукупність предметів відання, функцій, прав і обов’язків
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органу державної влади, органу місцевого самоврядування або їх посадової особи чи
службової особи, що визначаються законодавством [2, c. 154]. У тлумачному словнику
С. І. Ожегова і Н. Ю. Шведової під компетенцією розуміють „коло питань, в яких хто-небудь
добре обізнаний; коло чиїхось повноважень, прав” [3, c. 289]. У популярному словнику
іноземних слів компетенція визначається як „коло повноважень будь-якого органу або
посадової особи; коло питань, в яких будь-хто добре розбирається” [4, c. 198]. Аналогічне
тлумачення компетенції наведено в словнику російської мови [5, c. 115] та в „Новому
тлумачному словнику української мови” [6, c. 874]. У тлумачному словнику сучасної
російської мови слово „компетенція” трактується як „коло питань, явищ, в яких дана особа
авторитетна, має досвід, знання; коло повноважень, галузь належних для виконання ким-
небудь питань, явищ” [7, c. 358]. Схоже тлумачення подано в „Новому словнику іноземних
слів” [8, c. 257].

У словнику адміністративного права висвітлено поняття компетенції як інституту
публічного права, зокрема адміністративного, який репрезентує комплексну нормативно
оформлену характеристику повноважень державного або громадського органу, організації,
посадової особи, іншого службовця у певній сфері державного або громадського
управління [9, c. 55; 10, c. 193].

Отже, компетенція розглядається одночасно в трьох сенсах: 1) як коло питань, в яких особа
повинна бути обізнана; коло повноважень, делегованих суб’єкту (посадовцю, органу
управління і т.п.); 2) як досвід, інформаційний ресурс, знання в певній предметній галузі,
якими володіє суб’єкт; 3) соціально задана вимога до підготовки у певній сфері [11, c. 25].

Зазначене переконує в тому, що немає єдиного визначення компетенції і у таких
основоположних виданнях, як енциклопедичні видання та юридичні словники. Така різна
оцінка компетенції ускладнює подальші дослідження даної правової категорії. У зв’язку з цим
необхідно виробити та узгодити єдиний підхід щодо трактування поняття компетенції [10, c. 193].

На нашу думку, така розмаїтість визначень поняття „компетенція” зумовлена
суб’єктивними поглядами вчених при визначенні складових цього поняття.

У це поняття вкладають різний зміст, а тому щодо наведених трактувань виникає багато
сумнівів у різних науковців, які у наукових працях доводять, що компетенція є складною
правовою категорією [12, c. 32].

Зміст компетенції залежить від місця, яке займає державний орган у механізмі держави.
Відповідно, чим вище місце займає державний орган або його посадова особа в ієрархічній
системі органів державної влади, тим ширшим є обсяг компетенції, якою його
наділено [10, c. 193].

Дякович М. М. зазначає, що за своєю правовою природою нотаріат є державним органом,
що входить до складу державного апарату. Основними суб’єктами правовідносин у сфері
здійснення нотаріальної діяльності є державна нотаріальна контора та нотаріальний архів, що
створюються, діють, фінансуються за рахунок держави [13, c. 74]. З цього можна зробити
висновок, що державна нотаріальна контора та нотаріальний архів є державними органами.

Найпоширенішою в науковій літературі є оцінка компетенції як сукупності владних
повноважень і предметів відання. Як зазначає К. Ф. Шеремет, предмети відання органу є
найбільш стабільним елементом компетенції, являють собою постійну базу компетенції. Крім
того, предмети відання розглядаються як юридично визначені сфери діяльності та об’єкти
впливу [10, c. 195]. Компетенція, як визначають О. Н. Ярмиш і В. О. Серьогін, являє собою
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юридично встановлену „систему координат”, за допомогою якої можна чітко встановити
належність конкретної справи до „сфери володарювання” певного органу та конкретну роль
останнього у вирішенні цієї справи. Елементами компетенції є юридичні явища, які дають
можливість робити цілком певний висновок про „належність”, правомочність владного органу
у конкретних публічних правовідносинах. „Належність” органу визначається іншими двома
чинниками: підвідомчістю (питання відання) і повноваженнями. Саме ці юридичні явища і є
елементами компетенції [14, c. 51]. На думку В. Б. Авер’янова, компетенція державного органу
також є сукупністю його прав і обов’язків та підвідомчості (питання відання, тобто питання,
які вирішує орган, коло діяльності). Тобто предмети відання розуміють як юридично визначені
цілі та завдання, які стоять перед об’єктами управління і на досягнення яких спрямована
діяльність органу [10, c. 195]. Ю. А. Тихомиров, у свою чергу, також зазначає, що компетенція
має дві складові – предмети відання і визначені повноваження [11, c. 25].

Деякі вчені складовою компетенції державного органу визначають і функції. Так, на думку
Г. Атаманчука, „… компетенція органу держави – це сукупність функцій і повноважень по
управлінню певними об’єктами (процесами), відношеннями, явищами, поведінкою і діяльністю
людей” [1, c. 78]. І. Л. Бачило, розглядаючи функції та повноваження як елементи компетенції,
посилається на визначення компетенції широкого змісту, а визначенням компетенції вузького
змісту вважає тільки права та юридичні обов’язки органу, які складають його
повноваження [10, c. 193].

Існує позиція в юридичній літературі щодо необхідності включити відповідальність до
складових компетенції. Так, О. Ф. Скакун розглядає компетенцію державного органу як
закріплену законом (або іншим нормативним актом) сукупність його владних повноважень
(прав і обов’язків), юридичної відповідальності і предмета відання [15, c. 117].

Також деякі фахівці вважають, що до елементів компетенції потрібно включити завдання.
Але включення завдань до складу компетенції не є доцільним, оскільки вони не визначають
компетенцію, а її зумовлюють. Завдання витікають із цілей, на досягнення яких повинна бути
спрямована діяльність органу в межах його компетенції [10, c. 194].

Зважаючи на вказані вище визначення компетенції, необхідно зазначити, що предмет
відання і повноваження є основними елементами компетенції державного органу. Адже
предмети відання визначають сфери діяльності, в яких повинний діяти орган держави та
виконувати свої функції [1, c. 80], а повноваження є видом і заходом владного впливу на
учасника правових відносин з метою реалізації припису правової норми, досягнення певного
соціально-корисного результату [15, c. 117].

Л. К. Радзієвська розглядає компетенцію нотаріальних органів як визначене законодавством
України коло дій, які вчиняють нотаріальні органи з метою виконання покладених на них
завдань [16, c. 68]. Це – посвідчення угод, видача свідоцтва про право на спадщину, видача
свідоцтва про право власності на частку в спільному майні подружжя, посвідчення безспірних
юридичних фактів тощо [17].

У поняття компетенції входять також коло прав та обов’язків, наданих нотаріусові відповідно
до законодавства [16, c. 68]. Це – витребування необхідних документів і відомостей, перевірка
дієздатності фізичних осіб, установлення дійсного волевиявлення сторін при посвідченні угод,
відкладення чи зупинення вчинення нотаріальної дії, роз’яснення прав та обов’язків
зацікавленим особам тощо [17].
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Отже, поняття компетенції нотаріальних органів є досить містким, що включає в себе коло
нотаріальних дій, визначених Законом України „Про нотаріат” і Порядком вчинення
нотаріальних дій нотаріусами України, а також сукупність прав та обов’язків щодо вчинення
таких дій.

Проте потрібно зазначити, що законодавство про нотаріат не містить норм, що
встановлюють загальні правила підвідомчості справ окремим нотаріальним органам. У
чинному Законі України „Про нотаріат” перераховані нотаріальні дії, які в сукупності складають
компетенцію нотаріальних органів. Нотаріальні органи мають право на вчинення лише тих
дій, що віднесені цим законом до їх компетенції. Також потрібно зазначити, що в чинному
Законі України „Про нотаріат” для переліку таких нотаріальних дій вжито поняття
„повноваження” [18, c. 161].

Для визначення компетенції конкретного нотаріального органу ще недостатньо знати коло
питань, які віднесені до повноважень нотаріальних органів взагалі. У зв’язку з цим компетенцію
нотаріальних органів можна поділити на два види:

– предметну – розмежування між нотаріальними органами кола нотаріальних дій;
– територіальну – пов’язана з розмежуванням нотаріальних дій з урахуванням території їх

вчинення [19, c. 91].
Раніше, за Законом Української РСР від 25 грудня 1974 р., поняття предметної компетенції

входило до розмежування нотаріальних дій між Першою нотаріальною конторою та іншими
державними нотаріальними конторами. Нині коли державні нотаріальні контори мають
однакову предметну компетенцію, таке поняття предметної компетенції втратило своє
значення [16, c. 69].

Предметна компетенція державних нотаріальних контор регулюється ст. 34 Закону України
„Про нотаріат”. Перелік нотаріальних дій, вказаних у цій статті, не є вичерпним – на державні
нотаріальні контори може бути покладено вчинення і інших нотаріальних дій [20, с. 87].
Предметна ж компетенція нотаріальних архівів регулюється ст. 35 України „Про нотаріат” і
Положенням „Про нотаріальний архів” [21].

Визначення компетенції нотаріального органу не закінчується на з’ясуванні загального
кола нотаріальних дій, віднесених до його повноважень. Необхідно також визначити
територіальну компетенцію, тобто яка саме державна нотаріальна контора, приватний нотаріус
чи посадова особа мають право вчиняти конкретну нотаріальну дію [22, с. 32].

Відповідно до ст. 41 Закону України „Про нотаріат”, існує загальне правило територіальної
компетенції, відповідно до якого нотаріальні дії можуть вчинятися будь-яким нотаріусом чи
посадовою особою органів місцевого самоврядування на всій території України [17]. Проте
Законом України „Про нотаріат” передбачені і винятки, що передбачають певні обмеження,
наприклад:

– ст. 55 – посвідчення правочинів щодо відчуження, іпотеки житлового будинку, квартири,
дачі, садового будинку, гаража, земельної ділянки, іншого нерухомого майна провадиться за
місцезнаходженням цього майна або за місцезнаходженням однієї із сторін відповідного
правочину;

– ст. 60, 65 – заходи з охорони спадкового майна вживаються державними нотаріальними
конторами за місцем знаходження майна;

– ст. 66 – свідоцтво про право на спадщину видається державним нотаріусом за місцем
відкриття спадщини;
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– ст. 85 – прийняття нотаріусом грошових сум і цінних паперів провадиться за місцем
виконання зобов’язання [18, c. 164].

Крім територіальних обмежень, правовий статус нотаріуса не дозволяє вчиняти нотаріальні
дії на своє ім’я і від свого імені, на ім’я і від імені свого чоловіка чи своєї дружини, його (її) та
своїх родичів, а також на ім’я і від імені працівників даної нотаріальної контори. У зазначених
випадках нотаріальні дії вчиняються в будь-якій іншій державній нотаріальній конторі, у
приватного нотаріуса чи у виконавчому комітеті іншої сільської, селищної, міської ради
народних депутатів. Нотаріальні і прирівняні до них дії, вчинені з порушенням встановлених
ст. 9 Закону України „Про нотаріат” правил, є недійсними [23, c. 39].

Отже, враховуючи зазначене вище, на підставі проведеного аналізу компетенції було
встановлено, що Законом України „Про нотаріат” та іншими нормативно-правовими актами
визначено сукупність питань, які і становлять предмет відання державних нотаріальних контор
і нотаріальних архівів, тобто сферу їх компетенції, й необхідних для їх вирішення повноважень
державних нотаріусів, а компетенція державних нотаріальних контор і нотаріальних архівів
визначається шляхом вказівки на сферу суспільного життя, тобто державну функцію, яку
вони повинні здійснювати в цій сфері суспільного життя та яка проявляється у визначених
законом предметах відання та повноваженнях, які спрямовані на реалізацію функцій та завдань
у визначеній сфері суспільного життя, межі (територія, об’єкти, час), на які поширюються
повноваження.
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МЕТА, ЗАВДАННЯ, ФУНКЦІЇ ПІДРОЗДІЛІВ
КАРНОГО РОЗШУКУ: АДМІНІСТРАТИВНО-

ПРАВОВИЙ АСПЕКТ
У статті на підставі чинних нормативних актів і наукових розробок обґрунтовано

цілі, завдання і функції організації роботи підрозділів карного розшуку. Підкреслено, що
теорією і практикою розроблені вимоги до цілей вказаної організації. Проаналізовано
завдання і функції карного розшуку, запропоновано їх класифікацію.

В статье на основе действующих нормативных актов и научных разработок
обосновываются цели, задачи и функции организации работы подразделений уголовного
розыска. Подчеркивается, что теорией и практикой разработаны требования, которые
предъявляются к целям указанной организации. Проанализированы задачи и функции
уголовного розыска, предложена их классификация.

The article analyzes the existing regulations and research studies and substantiates aims,
tasks and functions of criminal investigation units. The author emphasizes that such unit’s aim
requirements are developed in theory and practice and gives its classification after the tasks
and functions of criminal investigation analysis.

Ключові слова: карний розшук, завдання, цілі, функції, класифікація, організація,
координація, взаємодія.

У системі правоохоронних органів України міліція займає особливе місце, воно
визначається насамперед тим, що вона найбільше наближена до народу і виконує одне з
важливих завдань держави, що пов’язане з боротьбою зі злочинністю. Особлива роль у
вирішенні цього завдання відводиться підрозділам карного розшуку та іншим оперативним
службам. У зв’язку з цим актуальною є проблема чіткого визначення завдань і діяльності
кожної служби, зокрема апаратів карного розшуку та нормативного їх забезпечення. Аналіз
цієї проблеми буде здійснено у даній роботі.

Чинна Конституція України встановлює гарантії реального захисту прав і свобод громадян.
З одного боку, їх захист визнається обов’язком держави, з іншого – кожному громадянину
надається право захищати свої права і свободи будь-якими засобами, не забороненими
законом.

Про державний захист прав і свобод громадян зазначено у розділі другому Основного
Закону [1, с. 3–18].

© Самофалов О. Л., 2013
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Вказане лежить в основі мети діяльності органів внутрішніх справ і їх основної служби –
карного розшуку. Головна мета діяльності органів внутрішніх справ полягає у веденні боротьби
зі злочинністю, охороні громадського порядку, забезпеченні громадської безпеки та ін. [2].

Ця стратегічна мета деталізується рядом нормативних актів до такого рівня, при якому, як
вказує О. М. Бандурка, кожна конкретно визначена ціль виступає як завдання безпосередньої
діяльності. Реальні часткові цілі, яких необхідно досягнути для отримання головного результату
діяльності, складають зміст завдань, поставлених перед органами внутрішніх справ [3, с. 83].

У теорії соціального управління приділяється велика увага визначенню стратегії та цілей
як системоутворюючих ознак будь-якої організації. Мета є основною ознакою існування
соціальних систем, однією з яких є органи внутрішніх справ.

Формування та вибір цілей є початковим пунктом організації діяльності. Основна ознака
організації діяльності – це вплив суб’єкта на об’єкт, який визначається наявністю мети діяльності.
Об’єктивно цілі державної діяльності народжуються і повинні народжуватися „знизу» – йти
від потреб та інтересів людей, об’єднаних у державу [4, с. 82]. Цілі полягають у тому, щоб
всеохоплююче сприяти розвитку суспільства і конкретного громадянина, що визначається
Конституцією України і покладено в основу діяльності Міністерства внутрішніх справ.

Древній учений Аристотель писав, що благо завжди залежить від двох умов: правильного
визначення кінцевої мети будь-якого виду діяльності та від здійснення відповідних заходів, які
ведуть до кінцевої мети [5, с. 619].

Цвєтков В. В. вказує: „мета є найважливішою характеристикою процесу управління, його
змістом. Власне для досягнення певних цілей і здійснюється процес управління. Наскільки
змістом управління є його мета, настільки зміст цілей управління становить його
сутність” [6, с. 31].

Мета діяльності карного розшуку, організація роботи його підрозділів невід’ємна від цілей
всієї системи органів внутрішніх справ і повинна відповідати стратегічним цілям держави.

Теорією і практикою вироблені вимоги, які висуваються до цілей даної організації взагалі
і підрозділів карного розшуку зокрема. До них відносять такі:

– цілі повинні бути об’єктивно зумовленими і обґрунтованими, виходити з об’єктивних
закономірностей і тенденцій суспільного розвитку та діяльності людей;

– бути соціально мотивованими, тобто йти від потреб, запитів і інтересів людей, відповідати
їм та викликати цим самим розуміння, підтримку цілей, прагнення втілити їх у життя;

– бути науково обґрунтованими, тобто підкріпленими відповідними науковими
дослідженнями прогнозів економічного, соціального та духовного розвитку суспільства;

– бути системно організованими, включати в певній послідовності цілі стратегічні, тактичні
й оперативні, загальні й часткові, головні й забезпечуючі, кінцеві й проміжні, віддалені, близькі
й безпосередні тощо;

– бути забезпеченими в ресурсному аспекті як з інтелектуального, так і з матеріального
боку, базуватися на реальному, а не на уявному потенціалі [4, с. 85].

Кожна з вимог – це ціла наука по обґрунтуванню поставлених цілей. І ті цілі, що стоять
перед органами внутрішніх справ, є обґрунтованими і дієвими, і, як ми вважаємо, відповідають
правовим вимогам справедливості, гуманізму, захисту прав і інтересів громадян. Але не
завжди вказані вимоги адекватні діяльності правоохоронних органів взагалі, а тим більше
підрозділів карного розшуку. Так, не завжди розуміють громадяни діяльність даної служби.
Дехто просто зневажає як саму діяльність карного розшуку, так і його співробітників.
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Прослідковується недостатня, м’яко кажучи, підтримка цих підрозділів у ресурсному аспекті
стосовно комплектування професійними кадрами, так і матеріального та технічного
забезпечення. Останнє є особливою проблемою, однак вирішення її перебуває на рівні
шістдесятих років минулого століття. Це, безумовно, впливає як на стратегічні цілі, що стоять
перед МВС, так і на вирішення поточних, оперативних, повсякденних цілей [7, с. 204–205].

Підсумовуючи зазначене, можна зробити висновок, що цілі організації оперативно-
розшукової діяльності підрозділів карного розшуку – це досягнення такого бажаного
результату, який є частиною загальної мети суспільства і проявляється в реалізації прийнятих
рішень у сфері правоохоронних відносин.

Для досягнення конкретної мети необхідне чітке визначення завдань і функцій цього
процесу, які ставляться перед відповідними суб’єктами, у нашому випадку службою карного
розшуку.

„Сьогодні державі необхідні науково вивірені підходи до вирішення завдань та функцій, які
стоять перед підрозділами карного розшуку, та подальші ґрунтовні дослідження в галузі
оперативно-розшукової діяльності, які б сприяли забезпеченню своєчасного виявлення,
припинення, розкриття та розслідування конкретних злочинів, запобіганню та профілактиці в
цілому” [8, с. 25].

Для Міністерства внутрішніх справ України основними завданнями, відповідно до статті
3 Положення про МВС України, є формування та забезпечення реалізації державної політики
у сфері захисту прав і свобод людини і громадянина, власності, інтересів суспільства і держави
від злочинних посягань, боротьби зі злочинністю, розкриття та розслідування злочинів,
охорони громадського порядку, забезпечення громадської безпеки, безпеки дорожнього руху,
а також формування державної політики у сферах міграції (імміграції та еміграції), у тому
числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб,
біженців та інших визначених законодавством категорій мігрантів [2].

Аналіз перерахованих завдань МВС свідчить, що три із них є одночасно і завданнями
Департаменту карного розшуку та його підрозділів, що вказує на особливе місце даної служби
і її діяльності. Водночас основні завдання Департаменту закріплені у розділі другому
„Положення про Департамент карного розшуку МВС України”, які зводяться до наступного:

– у межах повноважень формування та реалізація державної політики у сфері боротьби зі
злочинністю;

– виявлення і розкриття злочинів, розшук осіб, які їх вчинили [9].
Порівнявши кількість завдань, закріплених у даному Положенні із завданнями

попереднього „Положення про ДКР МВС України”, можна констатувати обмеженість діючого
документа. Але, розглянувши функції ДКР, можна визначити, що у чинному Положенні
завдання трансформувались у функції, які, на нашу думку, з погляду адміністративного підходу
можна класифікувати на такі групи: організаційно-практичні, нормативно-методичні,
організаційно-координаційні та кадрово-організаційні.

До організаційно-практичних вважаємо належать функції, передбачені пунктами 3.1, 3.3,
3.4, які вказують на організацію і координацію діяльності підрозділів карного розшуку органів
внутрішніх справ, спрямованої на захист прав і свобод громадян, інтересів суспільства і держави
від злочинних посягань; здійснення організаційно-методичного забезпечення діяльності
підпорядкованих підрозділів; розроблення та вжиття заходів, спрямованих на вдосконалення
форм і методів оперативно-розшукової діяльності.
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У пунктах 3.6, 3.7, 3.8, 3.10, 3.11, 3.14, 3.16, 3.19, 3.20 іде мова про безпосередню роботу з
джерелами оперативної інформації та за оперативно-розшуковими справами, вивчення та
аналіз стану злочинності, внесення пропозицій щодо удосконалення діяльності підрозділів
карного розшуку, участь у підготовці матеріалів на засідання колегії МВС, оперативні наради;
організація розробки та виконання програм, комплексних і цільових оперативно-
профілактичних операцій; надання органам внутрішніх справ методичної, консультативної та
практичної допомоги в організації діяльності підрозділів карного розшуку з попередження,
припинення і розкриття тяжких, особливо тяжких і резонансних злочинів, документування
протиправної діяльності учасників організованих груп і злочинних організацій; заслуховування
на оперативних нарадах керівників підрозділів карного розшуку, оперативних груп з питань
організації оперативно-розшукової роботи з розкриття злочинів; організація агентурно-
оперативної роботи; розроблення заходів з удосконалення розшукової роботи; організація
взаємодії зі структурними підрозділами апарату МВС, координація діяльності ГУМВС, УМВС
та надання їм практичної допомоги.

Ряд функцій, пункти 3.22, 3.24-3.27 та 3.31, пов’язані зі здійсненням контролю: за організацією
та ефективністю діяльності підрозділів карного розшуку з запобігання, виявлення, припинення
та розкриття злочинів, пов’язаних з протиправною діяльністю учасників організованих груп,
злочинних організацій, бандитських формувань, злочинних проявів у сфері незаконного обігу
вогнепальної зброї, боєприпасів, вибухових речовин і радіоактивних матеріалів; за організацією
та ефективністю діяльності підрозділів карного розшуку з розкриття порушень правил безпеки
дорожнього руху зі смертельними наслідками, незаконних заволодінь транспортними
засобами, перекриття міжнародних каналів незаконного переправлення автотранспорту через
державний кордон України та осіб з метою подальшої експлуатації; ужиття заходів, спрямованих
на усунення негативного впливу етнічної злочинності, радикальних і неформальних
молодіжних об’єднань і рухів на оперативну обстановку в державі; здійсненням контролю та
організацією ефективної роботи із виявлення та припинення діяльності окремих осіб і груп,
які вчиняють злочини у сфері торгівлі людьми та проти моральності; здійсненням контролю
за організацією та ефективністю діяльності підрозділів карного розшуку з попередження і
розкриття протиправних дій, вчинених відносно іноземних громадян та осіб без громадянства;
здійсненням контролю за дотриманням підпорядкованими підрозділами порядку прийняття,
реєстрації, обліку і розгляду заяв, повідомлень та іншої інформації про злочини та події.

Функції ДКР, які закріплені в п. 3.30, стосуються безпосереднього розгляду заяв і звернень,
публікацій і повідомлень; п. 3.32 – організація та ведення секретного діловодства; п. 3.35 –
регламентує спільну з підрозділом інформаційного забезпечення роботу зі створення та
поповнення автоматизованих інформаційних систем; пункти 3.36 і 3.40 закріплюють методичне
та організаційне забезпечення комплексних спеціальних операцій.

Функції нормативно-методичного характеру відображені в пунктах 3.2, 3.9, 3.12, 3.13, 3.17,
3.21, 3.29 Положення про Департамент і полягають у вивченні правових, організаційних і
практичних заходів з метою підвищення оперативно-службової діяльності; здійсненні поточного
і перспективного планування; розробці проектів нормативно-правових актів, міжнародних
угод щодо боротьби зі злочинністю; участі у наукових, кримінологічних і соціологічних
дослідженнях, підготовці інформаційно-аналітичних, методичних і прогностичних матеріалів
щодо стану підвищення ефективності протидії злочинності; підготовці управлінських рішень
щодо активізації роботи з протидії груповій і організованій злочинності; організаційному та
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методичному забезпеченні матеріально-технічної бази та оперативно-службової діяльності
системи службового собаківництва.

Функції Департаменту карного розшуку у сфері організації та координації діяльності
полягають у наступному:

– організація взаємодії з підрозділами апарату МВС, ГУМВС, УМВС, міністерствами,
іншими центральними органами виконавчої влади, установами, громадськими організаціями,
а також правоохоронними органами зарубіжних країн і міжнародними організаціями у
вирішенні питань боротьби зі злочинністю (п. 3.5); забезпечення контролю за діяльністю
підрозділів карного розшуку щодо виконання законів, інших нормативно-правових актів
України, наказів МВС з питань протидії злочинності. Участь у комплексних інспектуваннях,
контрольних та інших перевірках службової і оперативно-розшукової діяльності цих підрозділів,
ужиття заходів щодо усунення виявлених недоліків (п. 3.15); координація діяльності структурних
підрозділів управлінь, відділів карного розшуку ГУМВС, УМВС з розкриття умисних убивств,
у тому числі вчинених на замовлення, серійного характеру, на сексуальному ґрунті,
хуліганських проявів, зґвалтувань, інших тяжких і особливо тяжких злочинів проти особи, у
тому числі категорії минулих років (п. 3.18); розроблення заходів з удосконалення розшукової
роботи, підготовка управлінських рішень з проблем, які потребують комплексного підходу
для їх вирішення, взаємодія зі структурними підрозділами апарату МВС, правоохоронними
органами іноземних держав з питань міждержавного та міжнародного розшуку, координація
діяльності ГУМВС, УМВС та надання їм практичної допомоги з розшуку підозрюваних та
обвинувачених, безвісно зниклих громадян та ідентифікації невпізнаних трупів (п. 3.20);
координація дій підрозділів карного розшуку ГУМВС, УМВС з розкриття тяжких і особливо
тяжких злочинів проти власності, насамперед розбійних нападів, грабежів, вимагань,
шахрайств, крадіжок, у тому числі з помешкань громадян, посягань на предмети, які становлять
національне культурне надбання, історичну цінність (п. 3.23); координація діяльності
кінологічних підрозділів з ефективного використання службових собак у розшуку і затриманні
злочинців, розкритті злочинів, виявленні наркотичних і вибухових речовин, одорологічній
ідентифікації, під час забезпечення охорони громадського порядку, проведення спеціальних
заходів, у період ліквідації наслідків аварій, стихійного лиха та під час інших надзвичайних
подій (п. 3.28);

– організація взаємодії з органами досудового слідства, підрозділами, що здійснюють
оперативно-розшукову діяльність, міліцією громадської безпеки, науково-дослідними
установами системи МВС (п. 3.33); у встановленому порядку взаємодія з правоохоронними
органами іноземних держав, міжнародними правоохоронними організаціями, підготовка
матеріалів на спільні колегії МВС держав-учасниць СНД та міжнародні зустрічі, конференції
з питань, що належать до компетенції Департаменту (п. 3.34); взаємодія із засобами масової
інформації з питань інформування громадськості про діяльність підрозділів карного розшуку
шляхом проведення прес-конференцій, брифінгів, інтернет-конференцій, прямих телефонних
ліній, розміщення статей, інтерв’ю, коментарів, підготовки теле- і радіопередач, виготовлення
та розповсюдження інформаційно-презентаційної продукції. Проведення моніторингу
повідомлень у засобах масової інформації щодо діяльності підрозділів карного розшуку та
реагування на критичні зауваження (п. 3.41).

До кадрово-організаційних функцій, виходячи зі змісту Положення, необхідно віднести
такі: організація кадрового забезпечення підрозділів карного розшуку, ужиття заходів,
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спрямованих на додержання дисципліни і законності в діяльності їх працівників (п. 3.37); ужиття
заходів із забезпечення підбору, розстановки і виховання персоналу Департаменту, створення
резерву кадрів для висунення, організації професійної підготовки працівників та підвищення
їх кваліфікації (п. 3.38); ужиття заходів щодо підвищення професійного рівня, службової та
бойової готовності працівників карного розшуку до виконання завдань, визначених
законодавством України, Положенням про Міністерство внутрішніх справ України,
затвердженим Указом Президента України від 6 квітня 2011 року № 383/2011 (Положення
№ 383/2011), та іншими нормативно-правовими актами МВС (п. 3.39).

Аналіз викладеного свідчить, що перелік завдань закріплених у Положенні про ДКР України,
досить обмежений. Щодо функцій карного розшуку, то необхідно зауважити, що акценти
змістились у напрямі розширення організаційно-практичних повноважень, що повинно
позитивно вплинути на стан боротьби зі злочинністю. Водночас потрібно вказати на
обмеженість функцій у частині фінансового і матеріально-технічного забезпечення підрозділів
карного розшуку, правового та соціального захисту персоналу, забезпечення житлових
умов [7, с. 206]. На інших рівнях організаційної системи підрозділів карного розшуку ГУМВС,
УМВС, міських та районних управлінь і відділів внутрішніх справ функції більшою мірою
конкретизуються у посадових обов’язках [10,] с. 86.

Отже, на підставі викладеного вище, можна зробити такі висновки:
1. Цілі організації оперативно-розшукової діяльності карного розшуку – це визначені

законодавством України та іншими нормативними актами в інтересах суспільства і держави
досягнення позитивних результатів у сфері боротьби зі злочинністю, захисту прав та інтересів
громадян за допомогою спеціальних форм, методів і заходів, без яких ці цілі неможливі.

2. Головна мета організації діяльності підрозділів карного розшуку полягає в досягненні
загальних цілей Міністерства внутрішніх справ і суспільства в цілому, які передбачають захист
прав та інтересів громадян, держави від злочинних посягань.

3. Для досягнення конкретної мети розроблені, закріплені в нормативних актах і
реалізуються у повсякденній діяльності основні завдання і функції карного розшуку. Основні
функції запропоновано поділити на: організаційно-практичні, нормативно-методичні,
організаційно-координаційні, кадрово-організаційні.

4. Наукова класифікація функцій Департаменту карного розшуку може сприяти
формуванню організаційно-штатної структури підрозділів та правильній і ефективній
розстановці кадрів оперативних працівників.
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Законодавче врегулювання сфери відносин між особою і публічною владою є головним
обов’язком держави. Це базисне положення закріплено у Конституції України, зокрема в її
третій статті [1].

Із багаточисленних сфер державної діяльності однією із таких є сфера забезпечення безпеки
дорожнього руху. Особливість даної сфери полягає в тому, що вона певним чином торкається
значної кількості як громадян України, так і іноземців, тому забезпечення законності у
відносинах, які виникають при дотриманні правил безпеки дорожнього руху, є публічним
інтересом держави.

Забезпечення прав, свобод і законних інтересів людини і громадянина у сфері безпеки
дорожнього руху багато в чому залежить від регулювання цього питання нормативно-
правовими актами. Правова урегульованість цієї сфери взаємовідносин є однією із запорук
забезпечення законності в діяльності того чи іншого органу, підрозділу державного апарату
або ж у діяльності посадових чи службових осіб.

Законність – це найважливіший принцип адміністративної діяльності державних, посадових
і службових органів щодо забезпечення охорони правопорядку та громадської безпеки в
цілому у держави, у тому числі і у сфері дорожнього руху. Як справедливо зазначає А. Коренєв,
законність – це не просто формальність, а необхідність у діяльності державних
інституцій [2, с. 66].

У сфері забезпечення безпеки дорожнього руху проблема законності є життєво необхідною,
про що свідчать не досить хороші дані. Кожної доби в Україні на дорогах вчиняється велика
кількість дорожньо-транспортних пригод, які нерідко пов’язані з загибеллю людей або їх
травмуванням. Гинуть і травмуються особи, які беруть безпосередню участь у здійсненні
дорожнього руху, так і особи, які не брали в них безпосередньої участі. У матеріалах „круглого
столу”, проведеного у липні 2010 року газетою „Урядовий кур’єр”, аварії на автошляхах світу
забирають понад 1 млн 300 тисяч життів у рік, близько 500 млн осіб отримують травми. Україна
за показниками смертності від ДТП посідає п’яте місце в Європі. Щороку на українських
дорогах гине близько 7 тисяч осіб. Унаслідок ДТП в Україні витрачаються значні трудові
ресурси, зокрема щорічно їх сума сягає близько 65 млрд. грн [3, с. 6–7]. Минулого року, як
свідчать дані Державтоінспекції, в Україні вчинено близько 200 тисяч ДТП, в яких загинуло 5
122 особи, близько 40 тисяч осіб отримали травми різного ступеня тяжкості, кожне четверте
ДТП сталося внаслідок перевищення швидкості водіями. За п’ять місяців 2013 року на дорогах
загинуло понад 2 тис. осіб. Виражаючи занепокоєність такою сумною статистикою, як зазначив
С. Будник, – директор центру безпеки дорожнього руху й автоматизованих систем при МВС
України, влада намагається стабілізувати ситуацію на українських дорогах, зокрема Урядом у
2011 році була прийнята Стратегія підвищення рівня безпеки дорожнього руху на період до
2015 року, а в 2013 році ним був затверджений план заходів щодо її реалізації. Ці питання
розглядала Верховна Рада України, останнім часом парламент прийняв декілька нових законів
у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху [4, с. 6]. Тому обґрунтоване правове
регулювання прав і обов’язків учасників дорожнього руху та суб’єктів, що відповідають за
забезпечення безпеки дорожнього руху, є життєво необхідною умовою, яка спрямована на
зниження аварійності при здійсненні дорожнього руху, а правильно зрозумілі процедура
дотримання норми права, що регулюють цю сферу, та їх своєчасне і відповідне застосування
– гарантія охорони та захисту прав, свобод і законних інтересів людини і громадянина з боку
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державних органів, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб,
громадських об’єднань і окремих громадян.

Однією із основних державних інституцій, що здійснює контроль за дотриманням правил
безпеки руху на дорогах з боку осіб, які управляють транспортними засобами, та пішоходів,
є підрозділи Державної автомобільної інспекції МВС України (далі – Державтоінспекції), що
функціонують як у складі центрального апарату МВС України, так і на рівні регіональних і
територіальних органів внутрішніх справ.

Необхідно зазначити, що законність у діяльності кожного співробітника органів внутрішніх
справ, у тому числі і працівника Державтоінспекції, вимагає чіткого і зрозумілого для громадян
дотримання ними юридичного процесуального порядку при здійсненні наданих ним
законодавчо врегульованих нормами повноважень, які спрямовані на забезпечення точного
втілення положень правової норми в повсякденне життя суспільства, держави. Одним із
законодавчо передбачених повноважень Державтоінспекції у сфері забезпечення безпеки
дорожнього руху, разом з іншими, є повноваження з виявлення правопорушників правил
дорожнього руху, документальне оформлення протиправної ситуації та діянь осіб, що її
вчинили, а також розгляд цієї категорії адміністративних справ і в передбачених законодавством
випадках, накладання на правопорушників адміністративних стягнень. Зазначені
повноваження Державтоінспекції МВС України закріплені у таких основних законодавчих
актах, як Кодекс України про адміністративні правопорушення (далі – КУпАП) [5], Закон Україні
„Про міліцію” [ 6], інших законах України, що регулюють окремі питання, пов’язані з
забезпеченням безпеки дорожнього руху [7]. Ряд питань, пов’язаних із забезпеченням безпеки
дорожнього руху, регулюють укази Президента України [8], постанови Кабінету Міністрів
України [9], підзаконні нормативні акти відомчого [10] і міжвідомчого характеру [11].

Отже, повноваження посадових осіб Державтоінспекції МВС України з провадження у
справах про адміністративні правопорушення, вчинені у сфері безпеки дорожнього руху, є
такі: діяльність щодо виявлення адміністративних правопорушень у сфері безпеки дорожнього
руху; фіксація протиправної ситуації та діянь осіб, що її вчинили; розгляд адміністративних
справ цієї категорії; прийняття по них рішень, у тому числі шляхом застосування до винних
осіб адміністративних стягнень; розгляд скарг відносно протиправних рішень і діянь, які
працівники Державтоінспекції інколи вчиняють при реалізації наданих їм повноважень;
здійснення заходів щодо виконання правопорушниками накладених на них адміністративних
стягнень.

Для здійснення окресленого кола діяльності посадові особи Державтоінспекції наділені
певними повноваженнями, але, як свідчить практика, їх реалізація залишається ще не досить
ефективною, з огляду на те, що інститут адміністративної відповідальності в його сучасному
стані не досить адекватно відповідає вимогам сьогодення.

Основний нормативно-правовий акт у цій сфері – Кодекс України про адміністративні
правопорушення – був прийнятий ще за радянської доби і діє здебільшого на концептуальних
засадах, що діяли на той час. Діючі до цього часу положення, які зафіксовані в КУпАП, не
зовсім враховують реалії сучасного життя, в тому числі і сфері безпеки дорожнього руху,
зокрема це рівень розвитку автомобільного транспорту, суттєве збільшення кількості
транспортних засобів, досить високі швидкісні можливості сучасних автомобілів, ускладнення
ситуації на автошляхах України тощо. Одночасно в поточному законодавстві існує ряд прогалин
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стосовно окремих адміністративно-юрисдикційних повноважень, особливо в частині
регулювання окремих аспектів механізму їх реалізації.

Зокрема, сьогодні нормативно-правові акти, що регламентують адміністративно-
юрисдикційні повноваження посадових осіб Державтоінспекції, не містять норм, які
закріплювали за ними перегляд постанов у справах про адміністративні правопорушення та
визначали порядок такого перегляду. Тому, на нашу думку, в Кодексі України про
адміністративні правопорушення доцільно закріпити положення про те, що розгляд скарги
або протесту на постанову у справі про адміністративні правопорушення відбувається в
межах мотивів, викладених у скарзі або протесті.

Особливої актуальності правова регламентація порядку реалізації повноважень посадових
осіб Державтоінспекції щодо перегляду постанов у справах про адміністративні
правопорушення набуває у світлі положення, передбаченого п. 2.22 Інструкції з оформлення
працівниками ДАІ МВС України матеріалів про адміністративні порушення у сфері
забезпечення безпеки дорожнього руху [12].

Згідно з ним, у разі скасування постанови у справі про адміністративне правопорушення
внаслідок її неправомірного винесення по даному факту проводиться службова перевірка
стосовно посадової особи і якщо буде встановлено, що вона винна, то застосовують
дисциплінарне стягнення, передбачене в Законі України „Про Дисциплінарний статут органів
внутрішніх справ України” [13].

Дослідуючи правове регулювання реалізації повноважень посадових осіб
Державтоінспекції МВС України щодо розгляду скарг на постанови у справах про
адміністративні правопорушення, вчинені у сфері безпеки дорожнього руху, було визначено,
що законодавством не передбачено, за яких умов посадова особа Державтоінспекції, що
здійснює розгляд скарги чи протесту на постанову у справі про адміністративне
правопорушення та її перегляд, має реалізовувати повноваження щодо винесення кожного із
рішень, передбачених ст. 293 КУпАП [14, с. 99].

На нашу думку, на сьогодні також однією із проблем, що виникають у діяльності посадових
осіб Державтоінспекції МВС України, є проблема, пов’язана з дотриманням прав людини
при оформленні матеріалів відносно порушення правил дорожнього руху, зокрема при
фіксації перевищення встановленої швидкості, рух транспортними засобом на певних ділянках
дороги, або ж в окремих місцевостях за допомого технічних приборів стеження.

Суть проблеми полягає в тому, що у ч. 6 ст. 258 КУпАП закріплено положення про те, що
при виявленні адміністративного правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього
руху, зафіксованого за допомогою працюючих в автономному режимі спеціальних технічних
засобів, протокол про адміністративне правопорушення не складається, а постанова у справі
про адміністративне правопорушення виноситься без участі особи, яка притягується до
адміністративної відповідальності і надсилається цій особі протягом трьох днів з дня винесення
такої постанови. При таких діях працівник Державтоінспекції, діючи в рамках повноважень,
передбачених зазначеною нормою КУпАП, не роз’яснює порушнику правил дорожнього
руху, які він має права, що передбачені ст. 268 КУпАП. Така гарантійна процедура зафіксована
у ч.4 ст. 256 КУпАП. У ній закріплено положення про те, що при складанні протоколу про
адміністративне правопорушення посадова особа, яка складає протокол відносно
правопорушника, повинна роз’яснити йому права і обов’язки, передбачені ст. 268 КУпАП.
По-перше, цей обов’язок посадової особи, яка складає протокол, випливає із положень ч. 4 ст.
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29 Конституції України. По-друге, виносячи постанову про накладання адміністративного
стягнення на власника транспортного засобу, працівник Державтоінспекції не завжди може
встановити особу, яка конкретно, при перевищенні швидкості транспортним засобом, керувала
ним. Враховуючи викладене, потрібно мати на увазі, що працівник Державтоінспекції, по
суті, заочно, без спілкування з правопорушником притягує його до адміністративної
відповідальності. По-третє, суперечності закладені законодавцем і в ст. 258 КУпАП, зокрема у
ч.4 цієї статті закріплено положення про те, якщо під час складання постанови у справі про
адміністративне правопорушення, особа оспорить допущене правопорушення і
адміністративне стягнення, що накладається на неї, уповноважена посадова особа зобов’язана
скласти протокол про адміністративне правопорушення відповідно до вимог ст. 256 КУпАП,
який є додатком до постанови у справі про адміністративне правопорушення. Зазначене
положення вступає у суперечність з положенням, зафіксованим у ч. 6 ст. 258 КУпАП, тому
вчинення таких дії несуть у собі певні суперечності при реалізації процедури притягнення
правопорушника правил дорожнього руху до адміністративної відповідальності. На нашу
думку, ці процедурні суперечності потребують узгодженості, зокрема, шляхом внесення
певних змін і доповнень у КУпАП.

Також президент Всеукраїнської громадської організації „Асоціація безпеки дорожнього
руху” М. Берлін вказує на не справедливий розмір в Україні виплати завданої ДТП шкоди
життю і здоров’ю людини, передбаченої законом у сумі 10 тисяч євро. Наприклад, у Польщі
така компенсація становить від 500 тисяч до 1 млн євро. Відносно цього питання А. Залетов,
заступник ради Ліги страхових організацій, зазначив, що за розрахунками експертів,
матеріальну відповідальність винуватця ДТП, в якому загинула людина, потрібно підвищити
до 3 млн грн, щоб страхові кампанії мали можливість у потрібному обсязі компенсувати
рідним загиблої людини шкоду. Ці пропозиції спрямовані на збільшення розміру вартості
життя людини, яка загинула в ДТП, і тому можуть бути внесені на розгляд Верховної Ради
України як зміни у законодавчі акти, які ці питання регламентують [15, с. 6].

Необхідно звернути увагу і на пропозицію про удосконалення діяльності працівників
Державтоінспекції МВС України, взявши за основу досвід Республіки Грузії, про що зазначав
у свій час начальник відділу безпеки руху і перевезення небезпечних вантажів департаменту
безпеки галузі Міністерства транспорту і зв’язку України М. Горбаха. Він зауважив, що у
середині 2005 року у Грузії було проведено реформу державного апарату, в тому числі і ОВС.
Там за один день було звільнено 14 тис. працівників міліції, а на їх місце набрали нових,
підвищивши їм заробітну плату у 30 разів, забезпечивши інспекторів службовим авто,
безлімітними телефонами, жодних обмежень на обсяг використання бензину для службових
цілей тощо [16, с. 6–7], і, як показує досвід роботи поліції цієї держави, це дало певні позитивні
результати.

Отже, при реформуванні законодавства у сфері регулювання адміністративно-правових
відносин, особливо в питаннях, пов’язаних з адміністративною відповідальністю взагалі і у
сфері безпеки дорожнього руху зокрема, потрібно враховувати сучасний стан розвитку
суспільства, держави і їх підхід до забезпечення і дотримання прав людини і громадянина.
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ПРАВОВЕ ВИЗНАЧЕННЯ ФУНКЦІЙ ЦЕНТРІВ
ОБСЛУГОВУВАННЯ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ
У статті розглянуто функції центрів обслуговування платників податків, що діють

при Міністерстві доходів і зборів України. Проаналізовано тлумачення вченими категорії
„функція державного управління”. Особливу увагу приділено дослідженню нормативно-
правових актів, у яких регламентуються функції податкових органів у структурі
Міністерства доходів і зборів України.

В статье рассмотрены функции центров обслуживания налогоплательщиков,
действующих при Министерстве доходов и сборов Украины. Проанализировано
толкование учеными категории „функция государственного управления”. Особое внимание
уделено исследованию нормативно-правовых актов, в которых регламентируются функции
налоговых органов в структуре Министерства доходов и сборов Украины.

The article explores the functions of centers of maintenance taxpayer under the Ministry of
revenue and duties of Ukraine. Analyses the interpretation of scientists category „function of
public administration”.

Special attention is paid to, the study of normative-legal acts which are regulated by the tax
authorities in the structure of the Ministry of revenues and duties of Ukraine.

Ключові слова: функція, центри обслуговування платників податків, Міністерство
доходів і зборів, державні податкові інспекції.

Останнім часом відбувається посилене реформування вітчизняної податкової системи.
Зокрема, новостворене Міністерство доходів і зборів України (далі – Міндоходів) активно
виступає за продуктивне співробітництво з платниками податків, а саме із представниками
великого бізнесу чи просто з приватними підприємцями, які сприймаються як повноцінні
партнери Міндоходів. У свою чергу, одним із чинників, яким відображається реалізація ідеї
партнерства між Міндоходів та платниками податків, стало утворення при Міндоходів (на той
час Державної податкової служби України) у структурі Державних податкових інспекцій (далі
– ДПІ) концептуально нових органів: центрів обслуговування платників податків (далі – ЦОПП).

До сьогодні вітчизняні вчені не приділяли достатньо уваги інституту адміністративних
послуг. Вагомий внесок у дослідження питання надання адміністративних послуг державними
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органами та органами місцевого самоврядування на теренах України зробили експерти з
юриспруденції Центру досліджень місцевого самоврядування та Центру політико-правових
реформ [1; 2; 3]. На противагу зазначеному вище, процес надання адміністративних послуг у
діяльності Міндоходів не підлягав належному дослідженню. Мета нашого дослідження полягає
у визначенні функцій ЦОПП. Адже у своїй діяльності Міндоходів як один із органів виконавчої
влади (далі – ОВВ) насамперед повинний забезпечувати виконання функцій, що спонукатиме
платників податків належно виконувати свої податкові зобов’язання та призведе до підвищення
законослухняності платників податків у відносинах з податковими органами.

Загальновизнаним є визначенння, що функція права – це певна сукупність напрямів чи
видів правового впливу на суспільні відносини. Відповідний правовий вплив на суспільні
відносини здійснюється органами державного управління, вагому роль серед яких відіграють
ОВВ. Тобто функція права, з одного боку, визначає вид чи напрям діяльності ОВВ, а з іншого
– зобов’язує їх належним чином виконувати поставлені Конституцією України та іншими
нормативно-правовими актами завдання та цілі. Стосовно цього досить влучно висловився
відомий російський учений Коренєв А. П. Він визначив, що за допомогою функцій
досягаються цілі та завдання державного управління, і запропонував таку схему системи
управління: „цілі – завдання – функції – структура” [4, с. 157]. Аналогічної думки дотримується
і Глазунова Н. І,. яка вважає, що функція виступає похідною категорією стосовно таких категорій
як цілі та завдання. Вона зазначила, що функції насамперед орієнтовані на вирішення завдань
і досягнення цілей, а завдання та цілі визначають кінцевий результат діяльності владного суб’єкта
управління [5, с. 127].

Український учений Малиновський В. Я. функції держаного управління визначає як
складові змісту управлінської діяльності, що характеризуються певною самостійністю,
однорідністю, складністю та стабільністю владно-організуючого впливу суб’єкта управління,
спрямованого на забезпечення потреб об’єкта управління [6, с. 202]. Практично це саме
твердження поділяють відомі російські вчені Бахрах Д. Н., Россійський Б. В., Старілов Ю. Н.,
які під функцією управління розуміють конкретний напрям керуючого (організуючого,
регулюючого, контролюючого тощо) впливу державного управління на об’єкт
управління [7, с. 38]. Лапіна М. А. під функціями державного управління розглядає об’єктивно
зумовлені види владних, організуючих і регулюючих впливів держави на суспільні процеси
 [8, с. 17].

Отже, проаналізувавши наведені вище тлумачення, можемо стверджувати, що функція у
діяльності органів державного управління виступає конкретним видом (видами) діяльності
відповідного владного суб’єкта управління для виконання та досягнення визначених завдань і
цілей шляхом забезпечення владного впливу суб’єкта на об’єкт управління.

Основним нормативно-правовим актом, у якому на сьогодні регламентовані функції
податкових органів у структурі Міндоходів, є Податковий кодекс України, зокрема стаття 191

„Функції органів державної податкової служби” [9]. У зв’язку з цим пропонуємо класифікувати
функції органів ДПС у структурі Міндоходів за такими групами:

– контролюючі функції (191.1.1-191.1.5, 191.1.10-191.1.12, 191.1.15-191.1.19, 191.1.21., 191.1.22,
191.1.31, 191.1.35).

– превентивні функції (191.1.14, 191.1.33, 191.1.34, 191.1.36);
– нормотворчі функції (191.1.13, 191.1.23, 191.1.24, 191.1.37, 191.1.39);
– інформаційні функції (191.1.7, 191.1.26. 191.1.28-191.1.30, 191.1.32);
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– аналітичні функції (191.1.25.);
– функції з надання адміністративних послуг (191.1.6, 191.1.8, 191.1.9, 191.1.20).
Разом з тим функції податкових органів у структурі Міндоходів визначені у Положенні

про Міндоходів, затвердженому Указом Президента України від 18.03.2013 р. № 141, та
відповідними Положеннями територіальних органів Міндоходів. Доцільно зазначити, що, на
відміну від Положення про Міндоходів, у якому регламентовані функції як податкових органів
у структурі Міндоходів, так і митних органів, у Податковому кодексі та інших відомчих
нормативно-правових актах податкових органів (наприклад наказ ДПС України „Про
затвердження положень про територіальні органи ДПС у Закарпатській області” від 15.12.2011 р.
№ 250) визначені функції Головних управлінь Міндоходів у областях, міст Києва та Севастополя,
та ДПІ в районах, містах (крім міст Києва та Севастополя), районах у містах, об’єднаних і
спеціалізованих ДПІ, спеціальних департаментів та органів. Це пояснюється тим, що процес
реорганізації податкових і митних органів триває. Тому питання регламентації функцій
потребує подальшого розв’язання.

Як зазначається у Рекомендованому регламенті ЦОПП [10], у ЦОПП, що функціонують
при відповідних ДПІ, адміністративні послуги надаються відповідно до трьох основних
напрямів:

1) видача довідок і дозвільних документів;
2) прийом податкової звітності та вхідної кореспонденції;
3) обслуговування платників податків.
Отже, основною функцією ЦОПП є функції з надання адміністративних послуг, а саме:

надання суб’єктам звернень вичерпної інформації і консультацій (у т.ч. в телефонному режимі
та через Інтернет) щодо вимог і порядку надання адміністративних послуг, прийом вхідних
пакетів документів, їх обробка та видача результату послуги; забезпечення надання
адміністративних послуг суб’єктам звернень у строки, встановлені законом; організаційне
забезпечення надання адміністративних послуг суб’єктами їх надання; здійснення контролю
за додержанням суб’єктами надання адміністративних послуг строку розгляду відповідної
документації та прийняття рішень; залучення представників органів виконавчої влади для
вирішення спірних питань, що виникають у процесі надання адміністративних послуг.

Однак залежно від залу та напряму, в якому уповноважені працівники структурних
підрозділів ДПІ, залучених у діяльність ЦОПП, надають відповідні послуги, їхні функціональні
обов’язки суттєво відрізняються.

Так, у р. 3 Рекомендованого Регламенту ЦОПП [10] визначено, що працівники структурних
підрозділів оподаткування фізичних та юридичних осіб ДПІ та спеціалісти структурних
підрозділів ДПІ з обов’язками реєстрації та обліку платників податків, контролю за суб’єктами
господарювання, які здійснюють розрахунки у готівковій формі, обліку та звітності у залі
видачі довідок і дозвільних документів, надають довідки та дозвільні документи відповідно до
чинного законодавства та вимог наказу ДПС України від 30.11.2011 р. № 187 „Про затвердження
Стандартів надання адміністративних послуг”. Відповідно, у залі видачі довідок і дозвільних
документів уповноважені працівники та спеціалісти структурних підрозділів ДПІ виконують
функцію з надання адміністративних послуг через надання відповідних довідок і дозвільних
документів.

У розділі 4 Рекомендованого Регламенту ЦОПП [10] зазначено, що уповноважені
спеціалісти підрозділів, до компетенції яких відноситься звітність, та підрозділу інформатизації
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та обліку платників податків і спеціалісти підрозділу оподаткування фізичних осіб, спеціалісти
адміністративно-господарського підрозділу ДПІ у залі приймання податкової звітності та вхідної
кореспонденції надають адміністративні послуги, а саме приймають податкову звітність і
вхідну кореспонденцію відповідно до чинного законодавства та Інструкції з діловодства. Звідси
випливає, що функція з надання адміністративних послуг у залі приймання податкової звітності
та вхідної кореспонденції реалізовується уповноваженими спеціалістами структурних
підрозділів ДПІ шляхом: 1) прийняття податкової звітності підприємств, установ, організацій
усіх форм власності та фізичних осіб – підприємців і громадян; 2) приймання вхідної
кореспонденції.

Функція з надання адміністративних послуг у залі обслуговування платників податків [10]
виконується уповноваженими спеціалістами підрозділів оподаткування фізичних осіб,
оподаткування юридичних осіб, взаємодії із засобами масової інформації та громадськістю,
інформатизації та обліку платників податків ДПІ, відповідно до р. 5 Рекомендованого
Регламенту ЦОПП у процесі: 1) надання консультацій платникам податків; 2) надання програм
підготовки податкової звітності та надання консультацій по роботі з відповідними програмами;
3) надання консультацій щодо можливості відправки електронної звітності через мережу
Інтернет.

З викладеного вище випливає, що функція з надання адміністративних послуг виступає
основною, тобто головною функцією ЦОПП, але виконується уповноваженими працівниками
структурних підрозділів ДПІ, залучених до діяльності ЦОПП по-різному. У зв’язку з цим
можемо стверджувати, що функція з надання адміністративних послуг, яка відповідно до
основних напрямів діяльності ЦОПП ( видачі довідок і дозвільних документів, прийому
податкової звітності та вхідної кореспонденції та обслуговуванню платників податків)
реалізовується за допомогою таких підфункцій: дозвільної, реєстраційної, звітної та
консультаційної (інформаційна).

Дозвільна та реєстраційна підфункції функції з надання адміністративних послуг
виконуються у залі (секції) видачі довідок і дозвільних документів ЦОПП. Так, ЦОПП
реалізовують дозвільну підфункцію надаючи адміністративні послуги, оформляючи та
видаючи такі документи : довідки про зміну реєстраційного номера облікової картки платника
податків, довідки про джерела доходів, довідки про доходи фізичних осіб (не підприємців),
довідки про доходи (на підставі поданої декларації), довідки про сплату працедавцем податків
і зборів, довідки про відсутність заборгованості, довідки про відсутність чи наявність валютних
цінностей за межами України, довідки про статус резидента, довідки про сплату земельного
податку, рішення про неприбутковість організації, довідки про доходи (для ФОП), обрану
систему оподаткування та види діяльності, довідки про обрану систему оподаткування та
види діяльності юридичної особи, торгових патентів, свідоцтв про перехід на спеціальні режими
оподаткування, свідоцтва платникам єдиного податку та свідоцтва платника ПДВ, облікової
картки платника податків, документів про взяття на облік платника податків [11].

Реєстраційна підфункція функції з надання адміністративних послуг у ЦОПП реалізується
внаслідок надання таких адміністративних послуг: включення чи виключення до реєстрів
платників податків, реєстрація книг обліку розрахункових операцій та реєстрація книг обліку
доходів чи витрат [11].
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Успішна реалізація звітної підфункції функції з надання адміністративних послуг у ЦОПП
регламентується р. 4 Рекомендованого регламенту ЦОПП. До адміністративних послуг, що
надаються у залі прийому звітності та вхідної кореспонденції ЦОПП належать послуги щодо
приймання податкових декларацій, розрахунків, заяв, повідомлень тощо [10].

Реалізація консультаційної (інформаційної) підфункціії функції з надання адміністративних
послуг ЦОПП регулюється р. 5 Рекомендованого регламенту ЦОПП та полягає у наданні
платникам податків різних консультацій, консультацій по роботі з програмами підготовки
податкової звітності та консультацій, що стосуються відправки електронної звітності через
Інтернет, про що було зазначено вище [10].

Отже, розглянувши питання функцій ЦОПП, можемо зробити такі висновки:
1. Функція у діяльності органів державного управління – це конкретний вид (види) діяльності

відповідного владного суб’єкта управління для виконання та досягнення визначених завдань і
цілей унаслідок забезпечення владного впливу суб’єкта на об’єкт управління.

2. Основними нормативно-правовими актами, у яких здійснюється регламентація функцій
податкових органів у структурі Міндоходів, є Податковий кодекс України та Положення про
Міндоходів.

3. Функції податкових органів у структурі Міндоходів, які регламентуються статтею
19 Податкового кодексу України, необхідно класифікувати за 6 групами на: контролюючі,
превентивні, нормотворчі, інформаційні, аналітичні та функції з надання адміністративних
послуг.

4. Головною функцією ЦОПП виступає функція з надання адміністративних послуг, що
реалізовується за допомогою таких підфункцій: дозвільної, реєстраційної, звітної та
консультаційної (інформаційної).

5. Функція з надання адміністративних послуг реалізовується уповноваженими
працівниками структурних підрозділів ДПІ, залучених у діяльність ЦОПП по-різному, залежно
від напряму діяльності залу ЦОПП, в яких надають відповідні послуги.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1. Центри надання адміністративних послуг: створення та організація діяльності: практ.

посіб. /  [Бригілевич І. І., Ванько С. І., Загайний В. А.; за заг. ред. Тимощука В. П.]. – Видання
2-ге, доп. і доопр. – Київ: СПД Москаленко О. М., 2011. – 432 с.

2. Тимощук В. Адміністративні послуги: посіб. / [В. Тимощук]; Швейцарсько-український
проект „Підтримка децентралізації в Україні – DESPRO”. – К.: ТОВ „Софія-А”, 2012. – 104 с.

3. Адміністративна процедура та адміністративні послуги. Зарубіжний досвід і пропозиції
для України / авт.-уп. В. П. Тимошук. – К.: Факт, 2003. — 496 с

4. Коренев  А. П. Административное право России: учеб. в 3-х ч. – Часть I. – M. : МЮИ
МВД России. Изд-во „Щит-М”, 1998. – 280 с.

5. Глазунова Н. И.Государственное (административное) управление: учеб. /
Глазунова  Н. И. – М. : ТК Велби, Изд-во Проспект, 2006. – 560 с.

6. Малиновський В. Я. Державне управління: навч. посіб. / Малиновський В.Я. – Вид. 2-ге,
доп. та перероб. – К. : Атіка, 2003. – 576 с.



Науковий вісник Національного університету ДПС України (економіка, право),  2(61) 2013 75

7. Административное право: учеб. для вузов / Бахрах Д. Н., Российский Б. В., Старилов
 Ю. Н. – 2-е изд., изм. и доп. — М. : Норма, 2005. – 800 с.

8. Лапина М. А. Административное право / Лапина М. А. – М. : МИЭМП, 2010. – 314 с.
9. Податковий кодекс України: від 02.12.2010 року № 2755-VI.
10. Рекомендований регламент ЦОПП, затверджений додатком 4 до наказу ДПС від

10.02.12. р. № 109.
11. Перелік адміністративних послуг [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://

kyiv.sts.gov.ua/okremi-storinki/tsentri-obslugovuvannya-platnikiv-poda/73709.html.

Стаття надійшла до редакції 04.05.2013р.



76                                                                                                             Право

УДК 348
В. В. Омельчук,
кандидат історичних наук,
Національний Києво-
Печерський
історико-культурний
заповідник

ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ЦЕРКОВНО-
КАНОНІЧНИХ НОРМ У ВІЗАНТІЙСЬКІЙ

ІМПЕРІЇ
Розкрито особливості розвитку засад формування системи права у цілому та актів

щодо церкви зокрема. Приділено увагу впливу християнства на зміст нормативно-правових
актів як логічного наслідку створення державних гарантій позицій церкви.

Раскрыты особенности развития принципов формирования системы права в целом и
церкви в частности. Уделено внимание влиянию християнства на содержание нормативно-
правовых актов как логического следствия создания государственных гарантий позиций
церкви.

The features of development of principles of forming of the system of right are exposed on the
whole, and acts in relation to a church in particular. Attention of influence of christianity is
spared on maintenance normatively legal acts as logical investigation of creation of state
guarantees of positions of church.

Ключові слова: привілеї, суд, юрисдикція, Церква, монастир, Патріархат, власність.

Правова модель Візантійської імперії з самого початку свого формування зазнала
кардинальних зовнішніх і внутрішніх впливів. Насамперед це стосується впливу церкви та
християнства, що позначилося на загальній динаміці і філософії нормотворення. Необхідно
дистанціювати системи церковного і канонічного права. Якщо церковне право
санкціонувалося імператором, то канонічне – церквою. Догма візантійського права повинна
була відобразити суперечності норм світського і канонічного права і їхню паралельну дію у
номоканонах. Метою дослідження є розгляд еволюції засад нормотворення Візантійської
імперії та його сутнісне наповнення. Об’єктом дослідження виступають засади нормативно-
правового забезпечення державної політики Візантійської імперії щодо Церкви як чинника
державотворення. Предметом є розвиток системи церковно-канонічних норм у Візантійській
імперії на різних етапах її історичного розвитку.

Окресленої проблематики вже торкалися історики держави і права Візантії, зокрема К. і
 Ф. Успенські, І. Медведєв, О. Ліпшиц, К. Хвостова, М. Сюзюмов тощо. Окремі аспекти впливу
церкви на створення системи права у Візантійській імперії були досліджені автором цієї статті.

© Омельчук В. В., 2013
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У державних утвореннях Середньовіччя системи церковно-канонічного права мали свої
особливості, зумовлені конкретними особливостями соціокультурного та адміністративно-
правового розвитку. Враховуючи роль церкви у виробленні внутрішньодержавної єдності
Візантійської імперії, засади та механізми її релігійної політики потребують окремої уваги.

У ранньовізантійський період проходив пошук найефективніших форм державного
регулювання релігійної сфери, розроблення відповідних засад і механізмів. Візантійська
православна церква була вагомим інструментом забезпечення соціально-політичної
стабільності та гуманітарної єдності держави. Частина підкорених народів і племен добровільно
приймали християнство, перетворюючись у складову імперських процесів [12, c. 172–173].
Візантійська Церква як соціогуманітарний та правовий інститут, натомість, займала важливе
місце у виробленні та реалізації державної політики. Владний режим за допомогою неї
забезпечував лояльність підданих, успішно інтегруючи чужорідні елементи у витворений
гуманітарний простір. У структурі цього середньовічного простору саме релігія відігравала
для офіційного Константинополя роль своєрідного сакрального маркера стабільності
соціально-політичних процесів. Вона виступала передумовою виживання у часи змін і
катаклізмів православної ойкумени. З огляду на кореляцію понять „сталий розвиток
суспільства” „гуманітарно-просторова єдність” та „правовий порядок” питання сакральності
і, відповідно, легітимності влади виступає ключовим чинником державотворчих процесів,
зумовлюючи релігійно-міфологізований характер середньовічної державності Візантії, в якій
Церква і держава нерозривно пов’язані. З оформленням чіткої ієрархії світських інститутів
держави релігія продовжувала виступати одним із наріжних каменів офіційної ідеології.
Відповідно релігія функціонально стала потрібна органам державної влади Візантійської імперії
для сакралізації існуючої системи суспільних відносин, чітко визначеного управлінського та
соціального ієрархічного порядку. Соціокультурна динаміка зумовлювала формування
системи уявлень про взаємовідносини православної церкви і держави та механізми їхньої
реалізації. Наступний крок – практика обожнення (спочатку після життя, а потім прижиттєва)
імператорів як логічний етап розвитку ідеї сакральної влади. Виступаючи виразником або
втілювачем божественної сутності, захисником православ’я, його канонічних засад,
православної держави, правитель намагався свої дії узгодити з відповідними релігійними
настановами та вимогами, що панували у суспільстві. Зміна імператора чи династії
зумовлювала видозмінення (кореляцію) релігійної політики і внесення змін до чинної системи
церковно-канонічного права. З іншого боку, церква сприяла усуненню небажаних для неї
імператорів, інспіруючи виступи чиновників і війська, народні заворушення, державні
перевороти, лобіюючи вигідні їй державні акти (укази та розпорядження імператорів,
міжнародні угоди).

Православна церква і насамперед Константинопольський патріархат помітно впливали на
ідеологічні засади функціонування державної влади. Зміна патріархів і перемога церковних
угруповань, до яких примикали військово-службова знать, чиновники, торговельна верхівка,
тягли за собою певну зміну ідеології правління. При цьому у храмах робилися зображення
правителів, яким віряни повинні були демонструвати лояльність. З розвитком інститутів
державного управління Візантійської імперії ускладнювалися відносини держави з церквою
як соціальним інститутом, порядок їхньої регламентації, нормативно-правове забезпечення.

Православна церква виступала важливим як внутрішньополітичним, так і дипломатичним
інструментом діяльності візантійського уряду, забезпечуючи планомірне розширення його
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сфери впливів. Це зумовлювало активну підтримку місіонерської діяльності з боку церкви,
опіку Візантійської імперії над православною ойкуменою, кордони якої часто визначалися
імператорами досить умовно.

В основі неупередженого вивчення державної політики Візантійської імперії у релігійній
сфері лежить управлінсько-правовий аналіз процесів, подій і явищ, які характеризують
ставлення держави до релігій та релігійних інститутів (церкви у цілому як соціокультурного
інституту, храмів, релігійних громад ортоксального спрямування, різних конфесій, опозиційних,
що визнані владою як єдино правильні (монофізити, монофеліти, аріани тощо). Комплекс
системно-аналітичної методології використовує державно-управлінську термінологію (часто
називають і державно-управлінською догматикою). Ця методологія аналізу та синтезу
передбачає уміння реконструювати релігійний сегмент державної політики за допомогою
спеціальних термінів, визначень і конструкцій, визначивши власну логіку сприйняття подій,
явищ і процесів, дати їхній опис, класифікацію, визначити специфіку їх конкретно-історичних
виявів у кожній конкретно-історичній ситуації. При розгляді цієї проблеми потрібно
застосовувати міждисциплінарний підхід, який забезпечує застосування результатів, отриманих
у процесі вивчення державної політики Візантійської імперії філософією, культурологією,
історією держави і права, релігієзнавством, соціологією, етнологією, антропологією. Це дає
підстави розглядати державну політику щодо релігії у всіх її конкретно-історичних виявах,
з’ясовувати її широкий соціокультурний, політичний, расово-етнічний і навіть
антропологічний контекст, залучати останні історичні наробки вчених – візантиністів,
медієвістів і орієнталістів, епіграфічні матеріали. Усе це свідчить про актуальність розгляду
християнства і християнської церкви у Візантії не лише як соціокультурної системи [22], але й
як системи конкретних управлінських інститутів, оперувати відповідними політико-правовими
категоріями. Дана проблема видається авторові актуальною і з огляду на значущість
православ’я при виробленні та реалізації державної політики формування єдиного
гуманітарного простору України [17], зіставленні історичних моделей державно-релігійних
відносин сучасних зарубіжних країн [16], насамперед європейських (зокрема, Греції, як
спадкоємця соціокультурних і політико-правових традицій середньовічних ромеїв) [15] з їхніми
історичними попередниками.

Формально-управлінська методологія передбачає спеціальну технологію при опрацюванні
широкого комплексу джерел, що характеризують управлінську та нормотворчу діяльність
Візантійської імперії. Дослідники вивчають факти, які характеризують управління релігійною
сферою та її нормативно-правове забезпечення, у широкому контексті соціокультурних,
політичних, економічних і правових процесів, ураховуючи регіональні особливості та
ідентичності. Окремі випадки управлінсько-регулятивної та нормотворчої діяльності, які
ілюструють ставлення держави до релігії, дають підстави говорити про спільне, загальне у цій
сфері діяльності для різних етапів історичного розвитку Візантійської імперії. Автор намагався
розглядати не лише ці факти, як доведені, а й саму їхню сутність, передумови, причини, що
спонукали державу до того чи іншого кроку.

Частиною норм чинного візантійського права були норми, оформлені задовго до початку
функціонування візантійського права. Це канони Вселенських і Помісних Соборів, Правила
12 батьків церкви, апостольські постанови тощо [21, c. 62–64]. У VІ ст. з’являються відомі збірки
церковних канонів. Так, Збірник Іоанна Схоластика охоплював соборні канони 10 соборів (4
Вселенських і 6 Помісних), а також правила (апостольські і Св. Василя Великого). Окремо
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складені збірники канонів і законів поступово стали видаватися разом і виникли номоканони,
яких спочатку було 2 – номоканон у 50 титулів і номоканон у ХІV титулів (останній ще називали
Номоканоном Фотія, Константинопольського Патріарха другої половини ІХ ст.) [4, c. 262].

Вже у Юстиніанівській теорії імператорської влади разом з елементами традиційної
римської концепції легітимації законодавчих повноважень принцепса народом простежується
чужа римській традиції концепція. Згідно з останньою законодавча влада володаря отримує
божественну легітимацію, а сам імператор – втілений Закон, посланий Богом на землю,
якому Бог „підкорив” самі закони. Подібна концептуалізація божественного характеру
законодавчої влади імператора неминуче повинна була призвести до повного розриву з
римською правовою традицією легітимації влади з боку народа [20, c. 55]. Ритуал помазання
робив імператора уповноваженим Господа, між тронами імператора і імператриці стояв
трон Христа, на якому лежала Біблія. Усе життя імператора було пов’язане з різноманітними
релігійними обрядами, які відображали божественний порядок і гармонію, створені
Господом [14, c. 421]. Для візантійця всесвітня історія – історія „обраного народу”, „ромейського
народу”, який живе за законами Римської імперії і у духовній єдності християнської
віри [7, c. 20–22].

У ранній Візантії поступово кристалізується одна з наріжних ідей середньовічної
християнської ідеології – ідея союзу християнської церкви і „християнської імперії” (Imperium
Christianum). Необхідною передумовою для цього союзу були співправовірність християнської
церкви і імператора. Уже за правління імператора Константина І християнська концепція
християнської влади поступово зливається з римською державною теорією [23, c. 91]. На зміну
пізньоантичній категорії divus „божественний” приходить imperator ex Deo („імператор від
Бога”) [3, c. 32]. Разом з тим уже за Іоанна Златоуста проглядається нова тенденція до подолання
попередньої римської традиції (погляду на християнство як на традиційний державний культ
і релігію, а церкву як державний інститут). Златоуст підкреслює значення церкви, яка створена
Богом „щоб ми не пожирали один одного”. Підкорення їй складає третій, необхідний вид
рабства. Рівність, за його переконаннями, вкрай шкідлива, тому Бог встановив не народне, а
імператорське управління.  Державну організацію пізньоантичного типу Златоустрозглядав
як „справу премудрості Бога”, який створив рівні влади, щоб усі перебували у гармонії. Вона
недоторканна: „якщоти знищиш цей порядок, то все загине”. Хоча Іоанн таврує „злочинців і
вбивць” з державної адміністрації, але підкреслює вагому користь державного апарату. На
думку церковного ієрарха, чиновники і судді – „лікарі, які лікують суспільство і не дають йому
загинути” [9, c. 120–121]. Константинопольський патріарх Афанасій І називав імператорську
владу „від Бога царською владою”, розглядаючи її як таку, що може розв’язати нагальні потреби
суспільства. Тому одним із пріоритетних завдань, які він пропонував візантійському
імператорові Андронікові ІІ, одночасно з реформою моралі, було встановлено правовий
порядок у містах. Наділена від Бога могутністю імператорська влада повинна мужньо захищати
закони і церкву [2, c. 57].

Зауважимо, що православна церква як напівдержавний інститут і православ’я як віра
відіграли важливу роль в утвердженні культу імператорської влади як єдино легітимної. Весь
палацовий церемоніал був спрямований на формування почуття лояльності до імператора
як з боку чиновників, так і у середовищі широкого загалу. Різні форми прославляння василевса
були чітко регламентовані на великих палацових прийомах (парастасисах). Прийом
розпочинався з проголошення многоліття імператору. У тексті твору Псевдо-Кодіна цей акт
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відображено багаторазово. У тексті поліхромії на честь Мануїла ІІ Палеолога і його дружини
Єлени звучало: „Многія вам літа, василевси ромейські! Многія тобі літа, Мануїл, василевс
ромейський! Многія тобі літа, Єлена, августа ромейська! Сей день Господень Великий. Слава,
слава, слава у вишніх Богові і на землі мир, серед людей благовоління! Слава Богові, вінчавшому
вас, василевси ромейські! Многія вам літа, василевси ромейські!”.

Створенню атмосфери боготворіння (теофанії) на імператорських прийомах сприяли їхня
особлива урочистість, яка супроводжувалася глибокою („священою”) тишею. Палац
сприймався як святиня, а тронний зал – як місце культу [19, c. 343–344]. Увага була приділена
регламентуванню образотворчого мистецтва і виробленню іконографічного канону [10; 11].

Логічним продовження цієї політики було прийняття у 469 р. постанови про
неприпустимість у релігійні свята певних видів адміністративної діяльності (збирання податків,
виконання вироків тощо). Це було наслідком релігійних заворушень у столиці [8, c. 120].
Окремим указом підтверджувався закон „про нехтування язичницькими святами” [6, c. 73].
Церква прагнула регламентувати різноманітні розваги відповідними нормативно-правовими
актами, розглядаючи це як шлях до морального оздоровлення суспільства. Для відновлення
моралі і повернення до традиційних норм потрібні були рішучі кроки держави. Тому
Константинопольський патріарх Афанасій І, щоб зміцнити віру у народних масах, вимагав
закриття майстерень, крамниць, лазень у неділю, коли весь народ має прагнути до молитви у
Святій Софії. Такий акт Андроніком ІІ було прийнято у 1306 р. З цією метою Афанасій І
вимагав і заборонити гадання і скомороші втіхи [2, c. 56]. Синодальна постанова, розроблена
і прийнята під керівництвом Патріарха Афанасія І, вимагала від віруючих проводити неділі і
святкові дні гідно, а не у пиятиці. Тому шинки і лазні мали бути закриті від 9 години суботи до
9 годині неділі [1, c.106].

Відповідно вагоме місце у правовому просторі Візантії займають нормативно-правові
акти, спрямовані проти єретиків. Це закони, розпорядження, доручення візантійських
імператорів та інших магістратур, спрямовані на обмеження політичних, майнових, фінансових,
громадянських тощо прав представників єретичних щодо офіційної церкви угруповань і
церков. Так, уже 13 березня 395 р. у євноміан відібрали jus testamenti, яке напередодні повернув
їм Феодосій. Цей указ відновив щодо єретиків усі кари та штрафи, позбавивши їх усіх привілеїв.
Він передбачав заборону проводити зібрання та мати власних єпископів. Закон від 7 серпня
395 р., спрямований Руфіну, містив обіцянки покарання правителів провінцій за неретельність
у запобіганні такій діяльності на місцевому рівні. Лінощі та неоперативність чиновників у
проведенні каральних акцій мали розглядатися як пособництво єретикам [6, c. 68–73]. Боротьба
з єрессю та єретиками розглядалася у Візантійській імперії не внутрішньоцерковна, а як
державна справа і тому велася імператорським судом та урядовими військами [13, c. 75].
Разом з нею усередині церкви також формується подібна традиція. Згідно з нею заборонялося
ховати християн поряд з язичниками та прирівняними до них єретиками (згодом ця традиція
була зафіксована у візантійському праві). Дев’яте правило Лаодікійського Собору забороняє
єретикам навіть приходити на християнські кладовища і до місць поховання мучеників.
Коментарі Зонара і Вальсамон не дозволяють і православним відвідувати єретичні
кладовища [5, c. 60].

Отже, при здійсненні нормотворчої діяльності Візантійська імперія творчо використала
пізньоантичні традиції регулювання відносин держави і церкви. Християнська концепція
християнської влади зливається з римською державною теорією. Доцільно також зауважити
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про взаємозв’язок норм канонічного і церковного права, який зумовлював ряд особливостей
тогочасного нормотворення. Ідеологічний характер зумовлював функціональну
спрямованість норм тогочасного візантійського права проти єретиків. Саме тому
внутрішньоцерковні засади використовувалися у загальнодержавній управлінській практиці,
що зумовлювала і співправовірність Константинопольського патріархату і ромейського
василевса. Православна церква і насамперед Константинопольський Патріархат помітно
впливали на ідеологічні засади функціонування державної влади. Зміна патріархів і перемога
церковних угруповань, до яких примикали військово-службова знать, чиновники, торговельна
верхівка, тягли за собою певну зміну ідеології правління. При цьому у храмах робилися
зображення правителів, яким віряни мали демонструвати лояльність. З розвитком інститутів
державного управління Візантійської імперії ускладнювалися відносини держави з церквою
як соціальним інститутом, порядок їхньої регламентації, нормативно-правове забезпечення
та система церковно-канонічного права у цілому.

Перспективним для подальших розвідок видається вплив соціокультурних особливостей
окремих регіонів на філософію правотворчості Візантійської імперії.
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ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ
ОПОДАТКУВАННЯ ЗЕМЛІ: УКРАЇНСЬКІ

РЕАЛІЇ ТА ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД
У статті досліджено питання сплати земельного податку та орендної плати за землю

у таких країнах, як Росія, Німеччина, Франція. Здійснено порівняльний аналіз вітчизняного
та зарубіжного законодавства шляхом дослідження спільних і відмінних рис щодо
оподаткування землі.

В статье исследованы вопросы уплаты земельного налога и арендной платы за землю
в таких странах, как Россия, Германия, Франция. Осуществлен сравнительный анализ
отечественного и зарубежного законодательства путем исследования общих и
отличительных особенностей по налогообложению земли.

The article examines the issue of payment of land tax and land rent in countries like Russia,
Germany, France. The comparative analysis of domestic and international law by investigating
common and distinctive features for the land taxation was performed.

Ключові слова: земельний податок, орендна плата за землю, ринкова вартість землі.

Досвід побудови податкової системи з початку існування України як незалежної держави
свідчить про те, що правове регулювання будь-яких правовідносин без урахування
практичного досвіду зарубіжних країн не призводить до бажаних результатів, зокрема, щодо
формування виваженої податкової системи. Світовий досвід розвитку ринкових відносин
вказує на те, що земля в багатьох державах світу залучена у сферу економічних відносин, та є
постійним і стабільним джерелом надходження фінансових ресурсів, а плата за землю виступає
ефективним інструментом екологічного регулювання.

Саме тому зарубіжний досвід щодо оподаткування землі може бути корисним для
вітчизняних законодавчих надбань, зокрема у напрямі підвищення екологічної та фіскальної
ефективності.

Зазначеній тематиці присвячені дослідження вітчизняних і зарубіжних учених-юристів і
практиків: Л. К. Воронової, А. В. Бризгаліна, А. С. Даниленка, А. М. Третяка, І. І. Каракаш,
М. П. Кучерявенька, М. М. Федорова, В. В. Хохуляка, Т. М. Шульги та інших.

Аналіз світової та європейської практики оподаткування землі як важливого джерела
наповнення державного та місцевих бюджетів необхідно розпочати з зазначення того, що
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стрімкий розвиток податкового законодавства в Україні, зокрема прийняття Податкового
кодексу, суттєво не вплинув на організаційно-правовий механізм стягнення плати за землю.
Це відбулося лише в частині незначних змін щодо ставок земельного податку та строків
стягнення.

Для удосконалення правового забезпечення плати за землю, на нашу думку, важливе
значення має використання досвіду Російської Федерації, Франції, Німеччини та інших держав
світу, що пройшли шлях удосконалення земельно-правових відносин і відносин, що виникають
у результаті оподаткування землі.

Необхідно зазначити, що розгляд досвіду Російської Федерації є корисним насамперед
саме у фіскальному значенні, зокрема в частині постійного збільшення надходжень від сплати
земельного податку. У 2009 році надходження від сплати земельного податку становили понад
95 млрд. рублів, у 2010 році – понад 115 млрд. рублів, 2011 році – понад 122 млрд. рублів, а в
2012 році сягнули до 142 млрд. рублів до державного бюджету [2].

Відповідно до вимог російського законодавства земельний податок сплачують організації
та фізичні особи, які володіють земельними ділянками на праві власності, праві постійного
(безстрокового) користування або праві довічного успадкованого володіння. Ставки
земельного податку встановлюються нормативно-правовими актами представницьких органів
муніципальних утворень, зокрема (законами міст федерального значення Москви й Санкт-
Петербурга). Усі кошти від сплати земельного податку надходять до бюджету міста, району,
сільської адміністрації, на території яких знаходиться земельна ділянка. Земельний податок не
тільки є основним джерелом доходів місцевих бюджетів, а й виконує ще не менш важливу
стимулюючу функцію, сприяє раціональному використанню земельних угідь, їх охорони,
підвищення родючості ґрунтів, контролю екологічної обстановки.

Місцеві органи влади мають право встановлювати відповідно до Земельного кодексу
Російської Федерації розмір орендної плати за використання муніципальних земель, визначають
умови і строки її внесення. Розмір земельного податку залежить від призначення земельної
ділянки та інших факторів, родючості ґрунтів тощо. В основі земельного податку лежить
кадастрова вартість землі, що відображає всі зміни на ринку нерухомості. Податок на землю
стягується на підставі актуальної ринкової вартості земельних ділянок.

У Російській Федерації, так само, як і в Україні, земельний податок віднесено до місцевих.
Не визнаються об’єктом плати за землю:
– земельні ділянки, вилучені з обігу відповідно до законодавства Російської Федерації;
– земельні ділянки, обмежені в обороті, які зайняті особливо цінними об’єктами культурної

спадщини народів Російської Федерації, об’єктами, включеними до Списку всесвітньої
спадщини, історико-культурними заповідниками, об’єктами археологічної спадщини;

– земельні ділянки, обмежені в обороті та наданні для забезпечення оборони, безпеки та
митних потреб держав;

– земельні ділянки лісового фонду, обмежені в обороті;
– земельні ділянки, обмежені в обороті, що перебувають у державній власності;
– земельні ділянки, що є об’єктами водного фонду, за винятком земельних ділянок, зайнятих

відокремленими водними об’єктами [5].
Також досить цікавою є сучасна система землекористування та оподаткування землі у

Франції, основа якої закладена аграрною реформою ще у 1945 році. Як модель
сільськогосподарського підприємства, вибрано сімейне господарство, що є найбільш
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традиційним для Франції. При цьому законодавчо всіляко підтримується розвиток
різноманітних форм сільського господарства в усіх його вимірах, у консервативних і
новаторських аспектах [1].

На сьогодні у Франції існують одночасно колективні, індивідуальні (приватні) та змішані
форми власності на землю. Сплачується земельний податок та орендна плата. Необхідно
зазначити, що податкова система Франції формувалася багато десятиліть, відображаючи
історичні та культурні особливості держави. На сучасному етапі податкова система є
стабільною стосовно переліку податків і норм щодо їх адміністрування. Ставки ж
переглядаються щорічно з урахуванням економічної ситуації та напрямів економіко-соціальної
політики держави. Плата за землю відноситься до місцевих податків і стягується з власників
земельних ділянок, на яких знаходяться об’єкти забудови та власників незабудованих земельних
ділянок.

У першому випадку земельний податок стягується з власників земельних ділянок, на яких
розміщено об’єкти нерухомості. Податок охоплює комплексно і земельну ділянку і розміщені
об’єкти нерухомості. Також податок нараховується на земельні ділянки промислового та
комерційного використання. Оподатковувана частина земельної ділянки прирівнюється
половині кадастрової орендної вартості ділянки [6].

Указаним видом земельного податку не обкладаються будівлі та споруди, що перебувають
у державній власності, та ті, що перебувають за межами міст і призначені для
сільськогосподарського використання. Також пільги зі сплати земельного податку
поширюються на осіб, які досягли пенсійного віку, та на тих осіб, які отримують спеціальну
допомогу з громадських фондів, виплати по інвалідності тощо.

Земельний податок на не забудовані ділянки поширюється на наступні категорії земель:
землі сільськогосподарського призначення, землі лісового фонду, кар’єри, болота, солончаки,
ділянки, що призначені для забудови. Податок розраховується на базі кадастрового доходу,
розмір якого встановлено на рівні 80 % від кадастрової орендної вартості земельної ділянки.
Кадастрова орендна вартість земельної ділянки визначається за двома позиціями:

1) залежно від виробничого призначення;
2) за видами вирощуваних культур (для сільськогосподарських земель) [1].
Від оподаткування земельним податком звільняються ділянки, що перебувають у державній

власності, а також ті земельні ділянки, що призначені для розвитку сільськогосподарського
виробництва (впровадження експериментальних, інноваційних сільськогосподарських проектів
тощо).

З огляду на чинне законодавство Франції можна стверджувати про перевагу орендних
правовідносин і контролю з боку органів місцевої влади операцій з  купівлі-продажу та надання
в оренду земельних ділянок. Орендні правовідносини щодо земель сільськогосподарського
призначення детально законодавчо урегульовані. Регламентується порядок і процедура
одержання земельної ділянки в оренду, її пролонгація та припинення. Зокрема, Законом від
17 жовтня 1945 р. затверджено типовий Статут сільськогосподарської оренди, до якого досить
часто вносяться зміни та доповнення. Переваги щодо отримання земельної ділянки в оренду
надані особам, які мають сільськогосподарську спеціальність і стаж роботи у
сільськогосподарському секторі [8].

Корисними для запозичення законодавчими особливостями є переважне право орендатора
на придбання орендованої ділянки у випадку її продажу власником та законодавчого
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визначення меж орендної плати, яку сторони (орендар та орендодавець) не мають права
перевищувати.

На нашу думку, досить повчальним є досвід Німеччини щодо оподаткування землі та
надання її в оренду. Необхідно розпочати з того, що в структуру податкової системи Німеччини
входять: загальні, федеральні податки, земельні податки та податки общин. Німецьке податкове
законодавство (Steuerrecht) відрізняються тим, що водночас із Податковим кодексом
(Abgabenordnung) діють закони щодо кожного податку.

У Німеччині земельний податок адмініструється в складі податку на нерухоме майно, та є
основним джерелом надходжень до місцевих бюджетів. Ставка земельного податку складається
з двох частин: встановленої в централізованому порядку, та надбавки общин, розмір якої
залежить від стану місцевого бюджету. Загальна ставка податку коливається у межах 0,6–
3,1 % [3].

Земельним податком оподатковуються земельні ділянки, що перебувають у власності
юридичних і фізичних осіб. Податок розраховується та сплачується один раз на рік. Величина
податку залежить також від цінності землі.

Пільгами щодо сплати земельного податку користуються бюджетні установи, церкви та
різноманітні некомерційні установи, а також землі, що використовуються в наукових цілях,
землі суспільного призначення.

У Німеччині в останні роки спостерігається зростання кількості ферм, що використовують
орендовану землю, а на сході країни взагалі 91,4 % усієї площі сільськогосподарських угідь
здається в оренду. Тому дохід від орендної плати є досить високим. Необхідно зауважити
також, що у Німеччині умови оренди та орендна плата визначаються на договірних засадах,
так як і у сучасному вітчизняному законодавстві [4].

На думку А. Д. Юрченко, земельно-правовій галузі Німеччини притаманний високий
ступінь детальної правової регламентації операцій із земельними ділянками, зокрема щодо
угод купівлі-продажу, надання в оренду та щодо плати за землю [7].

Отже, здійснивши аналіз практики оподаткування землі в окремих зарубіжних країнах,
можна стверджувати про комплексний характер завдань, що виконують земельні платежі в
системі земельних правовідносин, а саме:

– забезпечення рівноправного розвитку всіх форм власності господарств на землі;
– вирівнювання економічних умов виробництва на землях різної якості;
– стимулювання власників землі і землекористувачів щодо раціонального використання

земельних наділів;
– формування відповідної фінансової бази для проведення заходів, що спрямовані на

підвищення якості землі як територій адміністративного утворення в цілому, так і окремих
районів.

Необхідно зазначити, що у більшості держав об’єктом оподаткування є вартість об’єкта
нерухомості в цілому, що включає в себе як земельну ділянку, так і будівлі, споруди, що на ній
знаходяться. У ряді інших країн світу об’єктом оподаткування визначено лише земельну ділянку.

На нашу думку, світова практика оподаткування земельних ділянок досить різноманітна.
У вирішенні питань з оподаткування землі в кожній державі через законодавчі відмінності,
історичний досвід і сформовані традиції застосовують різні підходи, та є багато особливостей
– як у визначенні самого об’єкта оподаткування, так і умов і ставок земельних платежів.
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Проте нині спільним є прагнення до трансформації системи оподаткування землі в напрямі
підвищення фіскальної та одночасно екологічної ефективності.

Також у більшості країн світу не підтримується практика підвищення ставок земельного
податку в умовах світової економічної кризи. Хоча з погляду на те, що надходження від
адміністрування земельних платежів спрямовуються насамперед на поліпшення та охорону
земельних ресурсів, підвищення ставок  вбачається закономірним процесом. Отже, проведене
дослідження щодо оподаткування земельних ресурсів сприятиме вдосконаленню подальшого
процесу формування ефективної системи фіскально-екологічного спрямування в сфері
правового регулювання земельних платежів. Також не потрібно ігнорувати вітчизняний
історичний досвід у зазначеній сфері, накопичений за більше ніж тисячолітній термін.
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ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ „ПРИНЦИПИ” У
ФІНАНСОВОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ

У статті розглянуто принципи фінансового права України, проаналізовано поняття
„принцип”, „принципи права”, „принципи фінансового права” і зіставлено їх між собою
як родові.

У статье рассмотрены принципы финансового права Украины, проанализированы
понятия „принцип”, „принципы права”, „принципы финансового права” и сопоставлены
между собой как родовые.

The article describes the principles of the Financial Law of Ukraine way analysis of individual
concepts of “principle,” “the principles of law”, “Principles of Financial Law,” and a comparison
of these concepts together as generic.

Ключові слова: принцип, принцип права, фінансове право, принципи фінансового права,
система принципів.

На сьогодні перед світовим співтовариством гостро постають проблеми фінансової
стабільності й безпеки, соціалізації фінансової політики, викликані процесами глобалізації.
Фахівці шукають науково обґрунтовані стратегії економічного розвитку, спрямовані на
забезпечення гідного рівня життя та підкріплені якісним правовим середовищем.

В основі побудови фінансової системи кожної держави закладені принципи, які визначають
сутність усієї фінансової системи, фінансового законодавства.

Для ефективного дослідження принципів фінансового права доцільно насамперед
проаналізувати праці філософів та економістів, представників загальної теорії права та галузевих
правових наук.

Вивчення принципів фінансового права доцільно розпочати з більш загального поняття
„принцип”. Розкрити зміст терміна „принцип” як загального поняття, далі встановити зміст
родового поняття „принцип права”, і нарешті охарактеризувати конкретне, визначальне для
теми дослідження, поняття „принцип фінансового права” та охарактеризувати самі принципи,
що є вихідними положеннями цієї галузі права.

З гносеологічного погляду категорія „принцип” тісно пов’язана з категоріями
„закономірність” і „сутність”. Поняття „принцип” співвідноситься з категорією „ідея” в тому
випадку, коли під останньою філософи розуміють внутрішню логіку, закон існування
досліджуваного об’єкта. У широкому розумінні принцип є началом, вихідним пунктом,
становленням буття – у даному випадку існування тієї чи іншої діяльності.

© Пустовіт Ю. Ю., 2013
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Для встановлення змісту поняття „принцип” проаналізуємо енциклопедичні джерела, у
яких висвітлюється значення терміна „принцип”. Так, „Український Радянський
Енциклопедичний Словник” (1968) [1, с. 45], „Український Радянський Енциклопедичний
Словник” (1987) [2, с. 23], „Малая Советская Энциклопедия” (1959) [3, с. 563], „Украинский
Советский Энциклопедический Словарь” (1988) [4, с. 753], „Словник іншомовних слів”
(1977) [5, с. 547], „Українська Радянська Енциклопедія” (1963) [6, с. 491] вказують, що слово
„принцип” (з латинської мови – „principium” – основа, начало) має такі визначення:

1) вихідне, основне положення будь-якої теорії, вчення, науки, світогляду і т. д.;
2) внутрішнє переконання людини, її усталений погляд на те чи інше питання.
У книгах „Украинская Советская Энциклопедия” (1982) [7, с. 527], „Політичний словник”

(1976) [8, с. 427], „Політичний Словник” (1987) [9, с. 625], „Українська Радянська Енциклопедія”
(1983) [10, с. 91] подано такі визначення поняття „принцип”:

1) як основне, вихідне положення теорії, вчення, науки, світогляду тощо;
2) внутрішні переконання людини, практичні, моральні теоретичні начала, якими вона

керується в життєдіяльності, діє відповідно до них.
Отже, перше визначення в обох групах довідкових джерел є однаковим, але друге визначення

терміна „принцип” розкрито повніше саме у другій групі досліджуваних джерел (у другому
значенні терміна „принцип” охоплюються не лише внутрішні переконання людини, але і її
діяльність відповідно до цих переконань).

Проаналізувавши визначення поняття „принцип”, подане у „Словаре иностранных слов”
(1989) [11, с. 409], „Большой Советской Энциклопедии” (1975) [12, с. 588], „Словаре иностранных
слов” (1979) [13, с. 409], „Советском Энциклопедическом Словаре “ (1980) [14, с. 1072], можна
зробити висновок, що принцип – це:

1) основна властивість будь-якого механізму, приладу, установки.
Узагальнивши всі підходи, викладені в джерелах довідково-енциклопедичного характеру,

до визначення „принцип” можна зазначити, що термін „принцип” є загальним поняттям, яке
має чотири основні значення:

1) є визначальним, основним положенням, з якого беруть початок інші явища і базуються
на ньому;

2) визначає напрями науки, вчення, концепції, теорії;
3) обумовлює світогляд людини та її дії відповідно до цього світогляду;
4) лежить в основі регулювання дії технічних і соціальних механізмів.
Ці значення терміна „принцип” не є абстрагованими одне від одного, а пов’язаними між

собою. Вони взаємодоповнюють одне одного. Кожний окремий принцип володіє цією тріадою
значень (наприклад, принцип верховенства права є принципом правової держави і одночасно
принципом наукової концепції правової держави, принципом механізму її функціонування
та принципом правосвідомості громадян такої держави).

Отже, принцип – це основне, вихідне положення, що лежить в основі будь-якого вчення,
теорії, науки, концепції, зумовлює світогляд людини та її поведінку згідно з внутрішніми
переконаннями і визначає дію відповідних механізмів.

У свою чергу, у загального поняття „принцип” є родове поняття „принцип права”, яке
втілює в собі всі ознаки загального поняття „принцип”, але з урахуванням специфіки правового
регулювання. У зв’язку з цим не можна розглядати „принципи права” без урахування їх зв’язку
із загальним. Стосовно цього В. П. Тугаринов зазначив, що загальне є настільки ж реальним
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та об’єктивним, як і окреме, і тому оцінка загального тільки як розумової абстракції є виразом
номіналізму [15, с. 86].

На нашу думку, родове поняття „принцип права”, як і загальне поняття „принцип”, також
має всі ознаки, характерні поняттю „принцип”.

За В. О. Котюком, правові принципи – це головні ідеї, які виражають основні вимоги до
системи права тієї чи іншої держави [16, с. 30–31]. О. Р. Михайленко визначив принципи права
як „своєрідний скелет”, „арматуру” права , навколо яких групуються правові норми, інститути,
групи законів і які дають правильний орієнтир у правозастосуванні та можуть певною мірою
заповнювати прогалини в праві при вирішенні конкретних життєвих ситуацій, що мають
юридичне значення [17, с. 103]. М. Н. Марченко вважає, що принципи права – це основні ідеї,
вихідні положення, які визначають особливості формування, розвитку і функціонування права
[18, с. 22]. На думку О. І. Денісова, принципи права є правовими ідеями, які пронизують усе
право в цілому чи окремі групи правових норм, інститутів чи галузей права та вказують, на
яких засадах будується право, які наукові ідеї лежать в основі правового регулювання [19, с. 261].
Професор С. С. Алексєєв називає принципами права керівні начала (ідеї) права, які у
концентрованому вигляді характеризують його зміст. Це свого роду „згустки” юридичної
системи, явища сутнісного порядку, що безпосередньо виражають її економічні і соціально-
політичні основи, поширюють економічні та соціально-політичні вимоги (вже в юридичному
вигляді) на всі юридичні норми [20, с. 52]. Принципи права є носіями інформації у
концентрованому вигляді, на основі якої можливе теоретичне осмислення права, правової
дійсності [21, с. 98]. У підручнику „Теория государства и права” за редакцією А. В. Малько та
Н. І. Матузова зазначається, що принципи права, з одного боку, відображають об’єктивні
закономірності права, зумовлені потребами розвитку суспільства, а з іншого – втілюють у
собі об’єктивне сприйняття права членами суспільства, виражене у вченнях, теоріях і напрямах
праворозуміння [22, с. 152]. За А. М. Колодієм, принципи права є об’єктивно зумовленими
історичними категоріями, які випливають із закономірностей суспільного життя [23, с. 21].
Принципи виступають ідейно-політичною категорією, що здійснює ідейний, інформаційно-
виховний вплив загального характеру [23, с. 17]. Крім того, А. М. Колодій обґрунтував
нормативно-регулятивний характер принципів права, який проявляється у здатності принципів
регулювати суспільні відносини з більш високих, абстрактних позицій, ніж правові норми, а
також загальнообов’язковість (принципи, зафіксовані у праві, набувають значення загальних
правил поведінки, яким властивий загальнообов’язковий державно-владний характер) [23, с. 11].
На думку О. Ф. Скакун, принципи права містять у собі світовий досвід розвитку права, досвід
цивілізації. Вони виражаються у формі незаперечних вимог (позитивних зобов’язань), які
пред’являються до учасників суспільних відносин з метою гармонійного поєднання
індивідуальних, групових і суспільних інтересів [24, с. 240].

Проаналізувавши всі наведені вище дефініції, можна виділити основні ознаки принципів
права, а саме:

1) здатність виступати основними засадами, вихідними ідеями у праві;
2) є загальнозначимими положеннями, оскільки їх втілення в життя має найважливіше

значення для суспільства і тому є невід’ємним від права;
3) концентрують у собі основні вимоги до системи права;
4) зумовлюють правотворчу і правореалізаційну діяльність, включаючи подолання

прогалин у праві при вирішенні конкретних життєвих ситуацій;
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5) втілюються у правопорядку і сприяють його підтриманню;
6) здатність втілювати в собі результати раціонального наукового осмислення

закономірностей розвитку права;
7) здатність зумовлювати напрями розвитку правової науки;
8) вони виражаються у формі незаперечних вимог до учасників суспільних відносин;
9) втілюють у собі світовий досвід розвитку права;
10) є ідейно-політичною категорією і будучи формою суспільної свідомості, здійснюють

ідейний, інформаційно-виховний вплив загального характеру на суб’єктів правовідносин;
11) нормативно-регулятивний характер принципів, який проявляється у здатності принципів

регулювати суспільні відносини з вищих позицій, ніж правові норми;
12) загальнообов’язковість (принципи, зафіксовані у праві, набувають значення загальних

правил поведінки, яким властивий загальнообов’язковий державно-владний характер).
З наведеного переліку ознак можна зробити висновок про значення принципів права як

керівних юридичних вимог для розуміння правової системи держави. Образно кажучи, у
принципах права втілена „душа права”, правової системи.

Проаналізувавши зміст поняття „принцип права”, на нашу думку, можна перейти до
встановлення змісту родового поняття „принцип права” – „принцип фінансового права”.
Спробуємо встановити основні ознаки конкретного, визначального для теми дослідження
поняття „принцип фінансового права” та охарактеризувати самі принципи, що є вихідними
положеннями зазначеної галузі права.

Вважаємо, що поняття „принцип фінансового права” є родовим від поняття „принцип” та
„принцип права”, що проявляється при порівнянні їхніх ознак. На нашу думку, поняття
„принципи фінансового права” з притаманною їм сукупністю всіх ознак є способом
трансформації основних принципів права на галузевому рівні (на рівні фінансового права),
однак з урахуванням особливостей самої галузі.

Для цього проаналізуємо основні підходи до розуміння принципів фінансового права, які
обґрунтовані наукою фінансового права. Питання про основні керівні принципи фінансової
науки вирішувалися по-різному. Наприклад, окремі економісти, до яких належить і Чатлес
Ганілх (Chatles Ganilh), передбачали, що таким девізом повинні бути керівні засади, що
становлять основу фінансової діяльності державних людей, саме ті принципи, якими
керувалися, наприклад, Максимільян де Бетюн Сюллі, Жан-Батист Кольбер, Анн Роберт Жак
Тюрго, Жак Неккер, Вільям Пітт. Іншими словами, ідеї порядку й бережливості (Максимільян
де Бетюн Сюллі), сприяння народному розвитку, торгівлі та промисловості (Жан-Батист
Кольбер), свободі праці й застосування економічних сил (Анн Роберт Жак Тюрго), публічності
фінансового господарства (Жак Неккер), і нарешті – ідеї необмеженого користування
державним кредитом (Вільям Пітт) [25, с. 49].

Інші вчені, зокрема Л. К. Якоб, переконували, що принцип фінансової науки – сприяння
досягненню цілей громадянського суспільства, адже це завдання науки, а не її керівний
принцип. Іоган Генріх Готліб Юсті вважав, що фінансова наука повинна ставити за мету
створювати за допомогою майна казни загальний добробут государя і підданих, але це не є
ціль її, не керівний принцип, тому що досягнення цього добробуту – завдання всієї державної
діяльності, а не тільки однієї сфери [25, с. 50]. Точно такими і не більше вдалими були й спроби
нових учень стосовно цих питань, зазначає В. О. Лебєдєв, наводячи висловлення щодо цього
Альберт Еберхард Шеффлє, який переконує, що вищою засадою фінансової науки є вказівка
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на справедливе застосування публічної влади до покриття державних витрат, тому підставою
фінансової науки він ставить принципи права – справедливе застосування відомих правил з
боку держави при використанні державних доходів. Проте це не є виключно керівною засадою
для фінансової науки: принцип права повинний панувати у всьому державному управлінні.
Адольф Вагнер стверджує, що фінансова наука повинна мати на увазі вимоги сучасних
держави й суспільства, а при здійсненні зборів і витрат повинна відповідати сучасним
органічним поглядам на державу й самоврядування і мати на увазі не тільки фінансову, а й
соціально-політичну вимогу, тобто впливати податковою системою на розподіл народного
доходу. У кінцевому підсумку керівне положення фінансової науки можна вбачати в тому,
що це їй „належить указати правильні і справедливі підстави для користування джерелами
державних доходів, що відповідають часу й місцю, тобто тим умовам, за яких ця держава
існує. Підвалини фінансової науки повинні становити принципи правди і
справедливості” [25, с. 50].

Зокрема, Е. С. Дмитренко визначає принципи фінансового права як вихідні, відправні
теоретичні положення, керівні ідеї, які визначають зміст, властивості, ознаки і спрямованість
правового регулювання фінансових правовідносин та за допомогою яких здійснюється
регулювання суспільних відносин, що складають предмет фінансового права [26, с. 94].
Базуючись на цьому визначенні, можна виокремити такі ознаки принципів фінансового права:

1) мають властивість вищої імперативності, загальності, універсальності, значущості, їм
притаманні стійкість і стабільність протягом невизначеного тривалого часу;

2) є основою об’єднання окремих фінансово-правових норм в єдину логічну систему,
дозволяють визначити специфічні риси фінансового права України порівняно з іншими
галузями;

3) дають можливість глибше зрозуміти зміст конкретних фінансово-правових норм та
визначити загальну спрямованість і основні тенденції розвитку фінансового права України;

4) саме у них відображені характерні риси методу фінансово-правового регулювання;
5) спрямовують розвиток і функціонування всієї фінансово-правової системи;
6) за допомогою принципів фінансового права не тільки формулюється сучасний підхід

до правового регулювання фінансових правовідносин, але й визначається сутність майбутніх
фінансово-правових норм, зумовлюються напрями правотворчої, правозастосовної та інших
форм юридичної діяльності у фінансовому праві;

7) дозволяють правильно розуміти зміст фінансового законодавства та його взаємозв’язок
з економікою, політикою, мораллю, правосвідомістю;

8) сприяють заповненню прогалин у фінансовому праві;
9) допомагають правильно застосовувати чинні фінансово-правові норми, а також

здійснювати правозастосовну діяльність;
10) є основою для здійснення тлумачення фінансово-правових норм і забезпечують

підвищення рівня правосвідомості суспільства;
11) виступають найважливішим критерієм законності дій громадян, посадових осіб та інших

суб’єктів права у фінансовому праві.
Отже, ми вважаємо, що ці ознаки є статусними, оскільки характеризують місце та ґенезу

принципів фінансового права. На нашу думку, поняття „принцип фінансового права” є
родовим від поняття „принцип права”, і як загальне поняття „принцип”, також має всі ознаки,
характерні поняттю „принцип”.
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Ураховуючи всю сукупність ознак, характерних принципам  фінансового права, можна
зробити висновок, що – це зумовлені загальноправовими та загальносоціальними принципами
науково обґрунтовані основні засади, вихідні положення, які визначають особливості
виникнення, розвитку та функціонування галузі фінансового права, є базою для розвитку
науки фінансового права, втілюють у собі цінності, що визначають правосвідомість і правову
поведінку суб’єктів фінансових відносин.
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РОЗВИТОК БЮДЖЕТНОГО ПРАВА ЄС
Статтю присвячено вивченню процесу становлення інтегративного бюджетного права

в межах Євросоюзу, а також окресленно можливі напрями його подального розвитку.

Статья посвящена процессу становления интеграционного бюджетного права в
пределах сообщества ЕС, а также очерчены возможные направления его дальнейшего
развития.

The article is dedicated to the process of establishment of integrational budget law within
the borders of the EU community, and outlines possible directions for its further development.

Ключові слова: бюджетне право, конвергенція, міжнародне оподаткування,
компліментарне фінансування.

Невід’ємною частиною державного суверенітету є право стягувати податки та розподіляти
отримані ресурси. Європейські співтовариства не мали таких повноважень, тому їх діяльність
фінансувалася за рахунок внесків держав-членів. Розвиток європейської інтеграції призводить
до передачі країнами частини їх суверенних прав ЄС. Інша відмінність полягає у праві органів
державної влади здійснювати запозичення у випадку виникнення бюджетного дефіциту, а
інститути ЄС не мають такої можливості.

Проблеми еволюції бюджетного права Європейського Союзу вивчало багато вітчизняних
і зарубіжних учених (Л. Ентін, Г. Дейвіс, Б. Кормич, В. Зятін, Н. Мусис, Р. Шепенко,
М. Марченко, О. Пазина тощо). Проте розгляд бюджетного права як частини фіскального
права інтеграційного угруповання здійснено вперше.

У Договорі про ЄЕСп (ст. 201) вміщено положення про заміну початкових внесків держав-
членів (відповідно до частки ВНП чи інших критеріїв) власними ресурсами після запровадження
спільного митного тарифу, адже в митному союзі країна, яка імпортує товари з третьої країни,
не завжди є місцем їх кінцевого споживання. Отже, доходи від митних зборів часто отримують
не в країнах призначення. Тільки сплата такого доходу ЄС уможливлює нейтралізацію таких
зборів. Це важливий інтеграційний елемент, який відрізняє митний союз від зони вільної торгівлі.

Однак важливість митних зборів знижувалася настільки, наскільки їх поступово
скасовували чи зменшували згідно з Генеральною угодою про тарифи і торгівлю та різними
тарифними поступками, які надають найменш розвиненим країнам. Саме тому у 1970 році
було прийняте Рішення Ради № 70/243 від 21.04.70 р., яке запровадило систему власних
фінансових ресурсів Співтовариств: сільськогоподарські податки, мито, відсоткові відрахування
від ПДВ. Його метою було визначено посилення наднаціонального характеру Співтовариства.
Крім того, цей нормативний акт повинний був вирішити ряд політичних та економічних
проблем у відносинах між тими державами, які вважали, що їх фінансові вигоди від участі в
Співтоваристві набагато менші, ніж їх грошові внески [1, c. 40]. Проте рішення про відмову від
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внесків членів призвело до виникнення дефіциту бюджету Співтовариства. У 1985 році було
знайдено четверте джерело фінансування – фіскований відсоток від ВНП держав-членів.

Новим етапом розвитку європейського фіскального права можна назвати ухвалення
Договору про Європейський Союз від 07.02.1992 р., Маастрихт (Нідерланди). Договір став
причиною зміни у цілому ряді держав Основного Закону, оскільки запроваджував єдине
громадянство ЄС, закріплював принципи acquis communautaire, передбачав строки переходу
на євро, функціонування Єдиного Центрального Банку тощо. Окремо треба виділити Протокол
№ 12 „Про процедуру щодо надмірних дефіцитів”, яким запроваджувався критичний розмір
бюджетного дефіциту у 3 % і Протокол № 13 „Про критерії зближення”, що встановлював
граничний рівень перевищення середніх темпів інфляції максимум трьох країн, які
демонстрували найкращі рівні – у 1,5 %.

Основними нормативними документами, які регулюють процеси формування та
розпорядження державними фінансами, є Положення про бюджет від 25.06.2002 р. [2], яке
конкретизувало відповідні норми Договору про заснування ЄС та заповнило численні
прогалини в первинному праві, та Рішення Ради про систему власних засобів [3].

Починаючи з 1988 р. Парламент, Рада та Комісія укладають угоди про бюджетну дисципліну
та вдосконалення бюджетного процесу (Interinstitutional Agreement on budgetary discipline
and sound financial management Decision 2012/5/EU), предметом яких є розподіл компетенцій
та організація взаємодії інститутів ЄС у бюджетному процесі, а значенням – нормотворення
бюджетного права ЄС, що заповнює прогалини у первинному праві.

ЄС повинний був забезпечувати себе фінансовими засобами, які необхідно мати для
досягнення цілей та проведення його політики, тобто бути фінансово автономним, а отже,
мати власні незалежні джерела доходів. Вираз „власні засоби” використовується в ст. 269 ДпЗЄС
як збірне позначення ряду джерел фінансування бюджету ЄС. Принципове положення, яке
характеризує власні кошти, полягає в тому, що їх встановлення і регулювання належить до
компетенції Євросоюзу. Оскільки система власних коштів зачіпає фінанси держав-членів,
запроваджено особливий порядок набрання відповідними рішеннями чинності після їх
схвалення всіма державами-членами. Проте бюджет Євросоюзу на 2012 рік на 73 %
фінансується за рахунок асигнувань від суми ВНП країн-членів, що ставить під сумнів принцип
юридичної незалежності інтеграційного угруповання [4].

Відповідно до рішення Ради ЄС „Про систему власних ресурсів Європейських
співтовариств” система власних ресурсів ЄС базується на таких елементах:

– загальний обсяг власних ресурсів, які виділяються Співтовариствами для покриття
щорічних асигнувань на виплати, не повинний перевищувати 1,24 % від загальної суми ВНП
країн-учасниць;

– максимальний щорічний обсяг асигнувань на зобов’язання в рамках формування
бюджету ЄС дорівнюватиме 1,31 % від суми ВНП членів;

– ставка відрахувань від обсягів ПДВ становить 0,3 %;
– процентне відношення традиційних власних ресурсів – переважно митних і

сільськогосподарських зборів, які стягуватимуть держави-члени, становитиме 75/25;
– інші власні кошти (податок з доходів фізичних осіб, які працюють в апараті ЄС, процентний

дохід від капіталу, отримані внески на здійснення програм, штрафи та ін.).
Крім того, в Рішенні Ради ЄС про систему власних засобів від 07.06.2007 р. закріплено, що

будь-які нові збори, які запроваджуються в рамках застосування спільних політик ЄС відповідно
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до процедури, закріпленої в ст. 269 ДпЗЄС (в теперішній час – ст. 311 Договору про
функціонування ЄС), будуть також належати до власних джерел ЄС.

Невід’ємною частиною системи власних засобів є механізм виправлення бюджетного
дисбалансу, який виражається у зниженні розміру виплат Великобританії в бюджет ЄС за
рахунок збільшення внесків з боку інших держав-членів. Такий механізм був запроваджений
у 1985 році, причиною чого стали неодноразові заяви уряду Великобританії про те, що розмір
її внесків до бюджету ЄС значно перевищує ті преференції, які вона отримує з нього. Зазначений
механізм неодноразово коригувався, проте він діє і нині, незважаючи на стабільне економічне
положення Великобританії.

Відповідні Повноваження Євросоюзу на вчинення фінансових витрат на відміну від держав
нерозривно пов’язані з його загальною компетенцією в сферах, визначених установчими
договорами, і слідують їм.

Існують дві основні моделі розміщення видатків у бюджеті: міністерська та функціональна.
Перша вважається традиційною, її суть полягає в тому, що усі асигнування розподіляються
по сферах управління коштами (Німеччина). Інша розглядає бюджетні кошти як інструмент
реалізації державної політики. Іншими словами, видатки розподіляються залежно від
фінансованих напрямів суспільного життя (Франція) [5, c. 8].

У ст. 272 Договору про заснування ЄС визначено відмінності між обов’язковими і
необов’язковими витратами. Такий розподіл здійснено насамперед через політичні причини
і пов’язаний з розподілом бюджетних повноважень між інститутами ЄС. Обов’язкові витрати
затверджуються Радою, необов’язкові – Парламентом. Договір не дає точного визначення
обох термінів. Цю прогалину було заповнено в 1982 р. у спільній заяві трьох інститутів
Співтовариствa [6]. Обов’язковими є витрати, які необхідно включити в бюджетний план для
того, щоб ЄС мав можливість виконувати свої внутрішні і зовнішні зобов’язання, засновані на
нормах договорів або інших актів. Усі інші витрати відносяться до необов’язкових. У зв’язку зі
зміною процедури затвердження бюджету та перерозподілом повноважень Парламенту та
Ради у бюджетній сфері з 2014 року не буде відмінностей при затвердженні окремих видів
витрат, оскільки Парламент наділяється повноваженнями щодо остаточного затвердження
всіх статей фінансового документа.

Витрати наднаціональних фінансових ресурсів мають свою специфіку та принципи.
Загальний обсяг доступних ЄС коштів обмежений до 2013 року розміром 1,23 % від сукупного
ВНД Євросоюзу. Наднаціональний бюджет не допускає дефіциту, тому його доходи й видатки
повинні бути збалансованими (принцип збалансованості). Враховуючи це, необхідно
розподіляти кошти найбільш ефективно та контролювати їх витрати, направляючи їх на
вирішення тих проблем, які потребують внеску всього ЄС (принцип субсидіарності). Усе це
потребує тісної співпраці в бюджетній сфері між інститутами ЄС, національними урядами та
іншими зацікавленими структурами.

За всю історію існування в ЄС неодноразово виникали проблеми формування пріоритетів
при розподілі бюджету, що безперечно призводило до конфліктів між органами бюджетної
влади, а отже, породжувало нестабільність у розвитку спільних політик. Запровадження
середньострокового фінансового планування, що здійснюється за узгодженням між Комісією,
Радою ЄС та Європарламентом сприяло вирішенню цієї проблеми. Перспективні фінансові
прогнози мають характер рамкового плану і тому дозволяють визначити структуру і ліміти
витрат ЄС на кілька наступних років.
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До цього часу було прийнято чотири таких угоди з фінансовими прогнозами: в 1988 р. на
період 1988–1992 рр. (Пакет Делора I); в 1992 р. на період 1993–1999 рр. (Пакет Делора І); в
1999 р. на період 2000–2006 рр.; у 2006 р. на 2007–2013 рр.

Основний Закон ЄС (Treaty establishing the Constitution for Europe) (ст. І-55, ІІІ-402),
підписаний у Римі у 2004 році, передбачав складання рамкового фінансового плану на період
не менше п’яти років, в якому буде визначено щорічні ліміти прийнятих зобов’язань по кожній
категорії витрат і ліміти асигнувань для здійснення платежів, та який буде прийнято у формі
Європейського закону. Якщо до початку наступного періоду Рада не затверджує закон про
новий рамковий план, застосовуються положення про ліміти витрат на останній рік рамкового
плану попереднього періоду.

На сьогодні діє Міжінституційна угода від 17 травня 2006 року, невід’ємною частиною якої
є фінансовий рамковий план на 2007–2013 роки. У ньому виділені п’ять основних пріорітетних
напрямів для наднаціонального фінансування в рамках існуючих спільних політик ЄС:

1. Стабільне економічне зростання (Sustainable Growth), що поділяється на
1а – конкурентноспроможність для економічного зростання та зайнятості;
1b – згуртування для економічного зростання та зайнятості.
2. Збереження та управління природними ресурсами (Preservation and management of

natural resources).
3. Громадянство, свобода, безпека та правосуддя (Citizenship, freedom, security and justice).

Даний напрям також складається з двох складових:
3а – свобода, безпека та правосуддя;
3b – громадянство
4. Європейський Союз як глобальний партнер (EU as a global player).
5. Адміністративні витрати (Administration).
Ці угоди дозволяють відстежувати динаміку змін пріоритетів у розвитку ЄС.
Згідно з даними Комісії та доповідями Рахункової палати від 2 до 5 % бюджетних коштів ЄС

щорічно втрачається або недоотримується в результаті нераціонального використання та
різних зловживань. Найбільша кількість правопорушень припадає на митні збори та інші
платежі при імпорті товарів, а також на аграрні субвенції.

Протягом декількох років бюджету ЄС завдавалася значна шкода у результаті масових
порушень, пов’язаних зі збором традиційно власних коштів Євросоюзу. У 2010 році було
зафіксовано 4 696 випадків, внаслідок яких було завдано на 387 млн євро збитків, що відповідало
приблизно 1,79 % усіх зібраних з традиційних джерел коштів [7]. Боротьба з такими
правопорушеннями ускладнюється їх транскордонним характером, відмінностями у
повноваженнях митних служб держав-членів, мовним бар’єром, адміністративними
помилками митних служб. Будь-яка недбалість посадовців однієї країни відображується на
бюджеті усього інтеграційного угруповання, а оскільки він повинний бути збалансованим, то
такі втрати компенсуються за рахунок зборів, що базуються на ВНД країн-членів. При цьому
розмір необхідних платежів повинний бути розподілений між усіма членами ЄС. У 2005 році
Суд ЄС визнав таку ситуацію несправедливою, постановивши у рішенні „Комісія проти
Королівства Данії”, що недостача у загальний бюджет з вини адміністрації митної служби
держави-учасниці повинна бути компенсована саме цією країною [8].

Загалом, система джерел європейського бюджетного права найближчим часом повинна
зазнати змін. Бюджет буде затверджуватися в формі європейського закону, прийнятого в
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особливому порядку Парламентом і Радою. Також у формі європейського закону буде
прийнято Положення про бюджет – нормативний акт, що детально регулює розробку,
прийняття і виконання бюджету, а також ведення бюджетної звітності та здійснення контролю.
Європейським законом будуть затверджуватися багаторічні фінансові рамкові плани і заходи
з регулювання системи власних коштів.

З окремих бюджетних питань будуть прийматися підзаконні акти ЄС: рішення Ради та
Комісії, а також рекомендації Ради. Зокрема, Рада зможе встановлювати величину щомісячних
витрат в разі неприйняття бюджету на новий рік, видаючи європейське рішення.

Передбачається, що „Agenda 2007" буде останнім семирічним прогнозом на 2007–2013 рр.
Надалі Комісія планує перейти до п’ятирічного перспективного фінансового планування, що
відповідатиме тривалості легіслатури Парламенту та Комісії. Прогноз буде складатися з
урахуванням необхідності сприяти розвитку економіки в країнах ЄС, а також інтеграції нових
членів Євросоюзу. Фінансування заходів в основних галузях (сільське господарство,
регіональний розвиток, спільний ринок, зовнішня політика) буде вимагати зростаючих зусиль
з боку ЄС і держав-членів, оскільки амбітні політичні плани вимагають відповідного
фінансового забезпечення. Для вирішення кризових проблем Комісія запропонувала
розробити дорожню карту – єдину програму заходів, і фінансування їх на національному і
союзному рівнях. Крім того, запропоновано спростити механізми бюджетного регулювання
за принципом „один фінансовий інструмент на галузь єдиної політики, єдине джерело
фінансування кожної програми”. Зокрема, у сфері аграрної політики реформування системи
фінансової підтримки відбувається завдяки скороченню прямих субсидій та інших заходів з
підтримки ринку сільськогосподарської продукції та перерозподілу вивільнених коштів на
розвиток конкурентоспроможності сільського господарства, охорону навколишнього
середовища, покращання якості життя та заохочення диверсифікації виробництва в аграрних
регіонах.

Спрощення системи власних коштів можна досягнути за допомогою відмови від
традиційних джерел (митних зборів та аграрних відрахувань), оскільки доходи від податкових
зборів, відрахувань за цукор і ізоглюкози, аграрних відрахувань відносно невеликі,
вдосконалення надходжень ПДВ завдяки встановленню довгострокової твердої квоти
відрахувань до бюджету ЄС та підвищення ролі відрахувань від величини валового суспільного
продукту. Більш радикальна пропозиція полягає у запровадженні інституту власних коштів,
заснованого виключно на відрахуваннях від величини валового суспільного продукту.
Заперечення проти цього викликані тим, що таке рішення, хоча й відповідає критеріям
справедливості розподілу фінансового тягаря і прозорості бюджету, але призведе до істотного
скорочення фінансової автономії ЄС.

Як альтернативу, запропоновано розширити податкову базу та ввести нові джерела доходу
бюджету, якими можуть стати власні обов’язкові платежі ЄС, які будуть встановлюватися і
регулюватися Радою та Парламентом і надходити в європейський бюджет безпосередньо від
податкових суб’єктів, а не з бюджетів держав-членів, наприклад, енергетичний податок (податок
на викид СО2), податок на прибуток корпорацій, емісійний дохід ЄЦБ тощо. Одночасно з
національним податком може бути встановлений відповідний європейський обов’язковий
платіж, який з погляду фіскальних органів і платників буде мати форму надбавки до вже
існуючого податку; його ставка буде в такому випадку комбінованою.
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На засіданні Європейської Ради 09.12.2011 року активно обговорювався пакет пропозицій
з подальшої інтеграції держав ЄС у фінансовій сфері. Комплекс запропонованих заходів
включає посилення наднаціонального контролю у сфері бюджетної дисципліни – зниження
допустимого рівня дефіциту державних фінансів до 0,5 % ВВП; запровадження
наднаціональних податків на корпорації та фінансові операції. Прихильниками таких заходів є
насамперед Німеччина та Франція. Однак учасникам грудневого саміту не вдалося досягти
консенсусу з основних моментів. Їх опонентом виступила Великобританія, яку у певних
питаннях підтримали Швеція, Чехія й Польща. Проте вже 2 березня 2012 р. представники
урядів 25 з 27 держав Євросоюзу (за винятком Чехії та Великобританії) підписали в Брюсселі
Бюджетний пакт [9], який не підлягає перегляду. Він передбачає напівавтоматичне застосування
санкцій до членів ЄС, які порушують бюджетну дисципліну [10]. Іншими словами, їх річний
структурний дефіцит не повинний перевищувати 0,5 % від номінального ВВП. Відповідна
норма повинна бути включена в законодавство країн-членів, переважно на конституційному
рівні, протягом року з моменту набрання чинності бюджетним пактом, контроль за чим
покладається на Суд Євросоюзу, рішення якого мають обов’язковий характер. Пакт, покликаний
допомогти регіону вийти з боргової кризи, набере чинності після того, як документ
ратифікують щонайменше 12 членів єврозони.

Практика показує, що, незважаючи на формальну домовленість гармонізації фіскального
законодавства, держави-члени не завжди застосовують правові норми ЄС у межах внутрішніх
правопорядків. Така позиція суперечить їхнім зобов’язанням, які вони беруть на себе,
підписуючи та ратифікуючи спільні акти. Отже, хоча делегування повноважень інститутам
Союзу здійснюється на конституційних засадах, завдання гармонізації національних
законодавств й безперечного застосування фіскального права ЄС на всій його території
залишається виконаним не до кінця.
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ДІЯЛЬНІСТЬ БЛАГОДІЙНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ В
УКРАЇНІ ЯК СУБ’ЄКТІВ

АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА
Статтю присвячено проблемам і порядку легалізації благодійної діяльності в

українському суспільстві. Виділено основні етапи легалізації благодійних організацій та
взаємодію з органами виконавчої влади. Визначено порядок створення та правового
регулювання благодійних організацій.

Статья посвящена проблемам и порядку легализации благотворительной
деятельности в украинском обществе. Выделены основные этапы легализации
благотворительных организаций и взаимодействие с органами исполнительной власти.
Определен порядок создания и правового регулирования благотворительных организаций.

This article deals with the problems and the procedure of legalization of charitable activities
in Ukrainian society. Outlines the key stages of the legalization of charitable organizations and
the interaction with the executive. Determine the order of creation and legal registration of
charities.

Ключові слова: легалізація, реєстрація, адміністративно-правовий статус, благодійна
організація, статут (положення).

Протягом останніх років благодійна діяльність в Україні набула активного розвитку. У
зв’язку з цим актуальним постало питання легалізації благодійних організацій і проблем, які
пов’язані з цим питанням. Благодійні організації, як і увесь неприбутковий сектор, у цілому
потребують підтримки з боку держави та чіткого законодавчого регулювання, спрямованого
на реєстрацію благодійної діяльності, оскільки благодійність є важливою складовою
громадянського суспільства та вагомим сегментом соціокультурного життя кожної країни [7].

Питання легалізації або реєстрації благодійних організацій розкрито в працях вітчизняних
учених, а саме: Ю. Битяка, Я. Буздугана, Т. Яцків, Л. Тарасенко, В. Чепурнова.

Метою цієї статті є визначення основних проблем, які виникають під час діяльності
благодійних організацій в Україні, та окреслення напрямів їх подолання для подальшого
розвитку благодійності.

Досягнення поставленої мети зумовило необхідність вирішити такі завдання:
– виявити недоліки при реєстрації благодійних організацій;
– дослідити нормативно-правове регулювання легалізації благодійних організацій;
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– запропонувати способи розв’язання проблем, що виникають при реєстрації благодійних
установи.

На сьогодні велике значення в юридичному забезпеченні благодійних організацій мають
норми адміністративного права. Саме цією галуззю права регулюються питання легалізації і
членства благодійних організацій в Україні.

Легалізація, тобто переведення на законно оформлене становище або офіційне визнання,
здійснюється шляхом реєстрації благодійної організації.

Порядок та умови реєстрації благодійних організацій визначені Законом України „Про
благодійництво та благодійні організації” від 16 вересня 1997 року та Положенням про порядок
державної реєстрації благодійних організацій, що затверджено Постановою Кабінету Міністрів
України № 382 від 30 березня 1998 року.

Державна реєстрація всеукраїнських і міжнародних благодійних організацій здійснюється
Міністерством юстиції України, а місцевих благодійних організацій та відділень (філій,
представництв) всеукраїнських, міжнародних благодійних організацій на місцях – відповідними
місцевими органами виконавчої влади.

За державну реєстрацію благодійної організації вноситься плата, розмір якої
встановлюється Кабінетом Міністрів України, але не може бути більшою як три
неоподатковувані мінімуми доходів громадян [1].

Постановою Кабінету Міністрів „Про розміри та порядок справляння плати за державну
реєстрацію благодійних організацій” № 383 від 30 березня 1998 року визначено такі розміри
плати за державну реєстрацію благодійних організацій:

– всеукраїнських – 1 неоподатковуваний мінімум доходів громадян;
– міжнародних – 1,5 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян;
– місцевих благодійних організацій, а також відділень, філій, представництв всеукраїнських,

міжнародних благодійних організацій – 0,5 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян [4].
Відповідно до статті 3 Закону України „Про державну реєстрацію юридичних осіб та

фізичних осіб-підприємців”, благодійні організації набувають статусу юридичної особи лише
з моменту їх державної реєстрації.

Чинне законодавство розмежовує два етапи реєстрації благодійної організації:
1) державна реєстрація благодійної організації в органах юстиції як благодійної організації;
2) державна реєстрація благодійної організації в державного реєстратора як юридичної

особи [2].
У спільному Наказі Міністерства юстиції та Державного комітету України з питань

регуляторної політики та підприємництва від 27 лютого 2007 року № 23/74/5 „Про затвердження
регламенту передачі Міністерством юстиції та його територіальними органами державним
реєстраторам даних про юридичних осіб” передбачено порядок взаємодії між органами
юстиції та державними реєстраторами щодо об’єднання процедури реєстрації благодійних
організацій як організації та юридичної особи. Відповідно до цього Наказу орган юстиції
передає дані та реєстраційну картку державному реєстратору та видає свідоцтво про державну
реєстрацію. Отже, технічно ці процедури повинні виконуватись одночасно, хоча на практиці
все це є значно складнішим.

Засновниками (засновником) благодійної організації можуть бути громадяни України,
іноземні громадяни, особи без громадянства, які досягли 18 років, а також юридичні особи
незалежно від форм власності. Проте не можуть бути засновниками (засновником) благодійної



104                                                                                                             Право

організації органи державної влади та органи місцевого самоврядування, а також державні і
комунальні підприємства, установи, організації України, що фінансуються з бюджету [1].

Рішення про утворення благодійної організації приймає засновник, затверджуючи статут
(положення) і формує органи управління. Також на нього покладається функція контролю, а
саме він заслуховує звіти наглядової ради щодо контролю за цільовим використанням коштів
і майна благодійної організації та вирішує інші питання, що входять до його компетенції.

Якщо засновниками благодійної організації є дві чи більше особи, то питання, про які
зазначалося вище, вирішуються на загальних зборах (з’їзді, конференції) засновників
благодійної організації.

Для державної реєстрації благодійної організації до відповідного реєструючого органу
подається заява засновників (засновника) чи їх уповноважених представників, підписи яких
засвідчуються у нотаріальному порядку.

До заяви додаються:
а) протокол установчих зборів (з’їзду, конференції) із зазначенням рішення про заснування

благодійної організації та затвердження статуту, рішення про вибори виконавчих, розпорядчих
і контролюючих органів;

б) статут (положення) благодійної організації у двох примірниках;
в) відомості про засновників (засновника) благодійної організації:
– для фізичних осіб – прізвище, ім’я та по батькові, рік народження, місце проживання і

місце роботи, посада;
– для юридичних осіб – назва, юридична адреса, копія статуту (положення) та копія

документа про реєстрацію, засвідчені в установленому законом порядку, рішення керівного
органу або протокол загальних зборів колективу, яким підтверджується згода на заснування
благодійної організації;

г) відомості про місцеві відділення благодійної організації;
д) відомості про органи управління благодійної організації;
е) документ, що засвідчує сплату коштів за державну реєстрацію організації [9, с. 60].
Важливим є дотримання усіх вимог щодо інформації, яка повинна бути зазначена у

документах, та найменування цих документів, адже саме це свідчитиме про відповідність
законодавству документів, поданих на реєстрацію.

Заява про реєстрацію організації повинна бути підписана засновниками (засновником)
чи їх уповноваженими представниками, підписи яких засвідчуються у нотаріальному порядку.
Для нотаріального посвідчення нотаріус вимагатиме протокол установчих зборів (з’їзду,
конференції), а також пропонує засновникам пред’явити паспорти.

Незважаючи на те що більшість нотаріусів ознайомлені із вимогами до заяви про
реєстрацію благодійних організацій і Положенням про порядок державної реєстрації
благодійних організацій, викладену інформацію у заяві потрібно ретельно перевірити.

Зокрема, це така інформація: прізвище, ім’я та по батькові, рік народження, місце
постійного проживання громадянина-засновника або найменування та адреса юридичної
особи-засновника (засновників); назва благодійної організації; територія, в межах якої діє
благодійна організація, рік, місяць, число прийняття статуту (положення) благодійної
організації, назва органу, який прийняв статут (положення), мета діяльності благодійної
організації, назва постійно діючого виконавчого органу благодійної організації, юридична
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адреса благодійної організації, дата та підписи засновників, завірені в нотаріальному порядку
[9, с. 62].

Можна виділити такі типові помилки, які виникають при заповненні заяви для державної
реєстрації благодійної організації: у заяві нічого не вказується про телефон засновників. Якщо
телефону не має, у такому випадку потрібно зазначити «телефону немає»; не вказується,
якою є територія, в межах якої діє благодійна організація, або ж натомість вказують статус
благодійної організації. Територія діяльності благодійної організації визначається статутом
організації; мета діяльності благодійної організації повинна бути ідентичною тій меті, яка
вказана у статуті. Потрібно викласти її у повній відповідності до викладеної у статуті благодійної
організації часто забувають вказати назву постійно діючого виконавчого органу благодійної
організації, помилково вказують, що виконавчий орган – це голова або  загальні збори
благодійної організації. Хоча в Законі „Про благодійництво та благодійні організації” чітко
вказано, що постійно діючим виконавчим органом благодійної організації є правління або
комітет. Назва визначається у статуті благодійної організації.

Заява про державну реєстрацію благодійної організації розглядається в двомісячний термін
з дня подання всіх необхідних документів. Про результати розгляду у 10-денний термін
повідомляють заявника. Орган, який здійснює державну реєстрацію, може проводити
перевірку відомостей, що містяться в поданих документах. За результатами розгляду заяви
приймається рішення про державну реєстрацію або  відмову в державній реєстрації. Після
державної реєстрації благодійної організації засновникам (засновнику)  видається свідоцтво
про реєстрацію [1].

На нашу думку, особливої уваги потребує положення, яке стосується державної реєстрації
юридичної особи. У ньому обумовлено подачу реєстраційної картки на проведення державної
реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи, яку
необхідно подати разом із пакетом документів на легалізацію або наступного (робочого) дня
після дня прийняття рішення про легалізацію організації. Міністерство юстиції (його
територіальний орган) вимагає подання цієї картки у зв’язку з тим, що вони самостійно
повинні передати дані та картку державному реєстратору, для одночасної легалізації, і
державної реєстрації юридичної особи [9, с. 67].

Зареєстрована благодійна організація вноситься до реєстру благодійних організацій
органом, який здійснює державну реєстрацію, з присвоєнням відповідного номера.

Дані реєстру щодо благодійних організацій, які зареєстровані Міністерством юстиції
України, оприлюднюються в офіційних виданнях.

У разі внесення змін до статутних документів або структури власності юридичних осіб-
засновників благодійна організація повідомляє у 10-денний термін до реєструючого органу,
додавши відповідні підтверджуючі документи [1].

Благодійна організація зобов’язана після отримання свідоцтва про державну реєстрацію
протягом одного місяця стати на облік у податкових органах за її місцезнаходженням.

Не підлягають легалізації (реєстрації) благодійні організації з однаковими назвами. Хоча у
випадках, коли з заявою про державну реєстрацію звертаються благодійні організації, що
мають одну і ту саму назву, перевага у реєстрації надається благодійній організації, яка першою
подала заяву про реєстрацію.

Рішення щодо відмови у легалізації можуть бути оскаржені сторонами в судовому порядку.
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Розглядаючи дану проблематику, необхідно зазначити, що рішення про державну
реєстрацію благодійної організації може бути анульоване в судовому порядку у разі
встановлення реєструючим органом факту фальсифікації установчих документів або
ненадання та несвоєчасного надання повідомлення про зміни у статутних документах або
структури власності юридичної особи-засновника або за наявності особи, яка здійснює
прямий або опосередкований вплив на організацію-засновника та одержує значну частину
прибутку від її діяльності, що внесена до переліку осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної
діяльності [9, с. 62].

Благодійні організації утворюються і діють за територіальним принципом і поділяються за
своїм статусом на всеукраїнські, місцеві та міжнародні. Територія діяльності благодійної
організації визначається відповідно до її статуту (положення).

До всеукраїнських благодійних організацій належать благодійні організації, діяльність яких
поширюється на територію всієї України та які мають свої відділення (філії, представництва) в
більшості областей України.

До місцевих належать благодійні організації, діяльність яких поширюється на територію
відповідного регіону або адміністративно-територіальної одиниці.

До міжнародних належать благодійні організації, діяльність яких поширюється на територію
України і хоча б однієї іншої держави.

Зареєстровані всеукраїнські та міжнародні благодійні організації мають право створювати
відділення, філії, а також представництва.

Необхідно зауважити про суперечності, які виникають під час діяльності благодійної
організації. Проведення заходу чи здійснення благодійної діяльності за „межами території
благодійної організації” можна вважати порушенням статутної діяльності організації. Будь-
які спроби прописати у статуті для організації, що вона може здійснювати діяльність на всій
території України, не будуть погоджені легалізуючим органом. А з іншого боку, благодійна
організація реєструється як юридична особа відповідно до Закону України „Про державну
реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців”, вона набуває статусу юридичної
особи, і може діяти на всій території України.

Отже, благодійна організація – це некомерційна організація, яка повинна створюватися
для здійснення соціально-пріоритетних цілей і мати безкорисливий характер – безплатний або
на пільгових умовах. Пільгові умови означають надання благодійникам тих чи інших пільг і
переваг (насамперед матеріального характеру), що стимулюють цей різновид соціально-
пріоритетної діяльності. Хоча державні гарантії – надання податкових і майнових пільг –
поширюється лише на благодійні організації, а не на юридичних і фізичних осіб, які є
спонсорами благодійних організацій.

Отже, розглядаючи благодійні організації як один із суб’єктів адміністративного права,
необхідно підкреслити, що це один із фундаментальних конституційно-правових інститутів.
Враховуючи те, що протягом останніх років благодійна діяльність в Україні набула активного
розвитку, постає питання щодо безпроблемної легалізації благодійної діяльності.

Порядок та умови реєстрації благодійних організацій визначені у таких нормативних актах,
як закони України „Про благодійництво та благодійні організації”, „Про державну реєстрацію
юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців”, постанови Кабінету Міністрів України „Про
затвердження Положення про порядок державної реєстрації благодійних організацій”, „Про
порядок справляння плати за державну реєстрацію за реєстрацію благодійних організацій”,
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накази Міністерства юстиції України „Про затвердження Порядку підготовки та оформлення
рішень щодо легалізації об’єднань громадян та інших громадських формувань”, „Про
затвердження Положенням про єдиний реєстр громадських формувань”.

Благодійна організація – це некомерційна організація, яка повинна створюватися для
здійснення соціально-пріоритетних цілей і мати безкорисливий характер – безплатний або на
пільгових умовах.

Легалізація – переведення на законно оформлене становище або офіційне визнання.
Реєстрація благодійних організацій в Україні ускладнена „подвійною реєстрацією”, оскільки

спочатку легалізація здійснюється Міністерством юстиції України, його обласними та міськими
управліннями чи виконавчими комітетами місцевої влади, а пізніше – державним
реєстратором, що є одним із стримуючих факторів розвитку благодійної діяльності в Україні.

Підсумовуючи усе зазначене вище, важливо зазначити, що ускладнена процедура
реєстрації благодійних організацій та невідповідність територіальних статусів є одним із
стримуючих факторів у розвитку благодійної діяльності в Україні. Запровадження єдиної та
спрощеної системи легалізації благодійних організацій дасть новий поштовх для розвитку
благодійництва в нашій державі.
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ПОЗАБЮДЖЕТНЕ ФІНАНСУВАННЯ ДИТЯЧО-
ЮНАЦЬКОГО СПОРТУ В УКРАЇНІ:

ПРАВОВИЙ АСПЕКТ
У статті розглянуто сучасні проблеми фінансового забезпечення сфери фізичної

культури та дитячо-юнацького спорту зокрема, особливості залучення позабюджетного
фінансування дитячо-юнацького спорту, забезпечення його ефективного інвестування.

В статье рассмотрены современные проблемы финансового обеспечения сферы
физической культуры и детско-юношеского спорта в частности, особенности привлечения
внебюджетного финансирования детско-юношеского спорта, обеспечения его
эффективного инвестирования.

The paper considers current problems of the financial capacity on physical education and
youth sport in particular. Features of additional sources of funding youth sports schools, the
effectiveness of approaches to investment in sport.

Ключові слова: дитячо-юнацькі спортивні школи, дитячо-юнацький спорт,
позабюджетне фінансування.

На сьогодні процес розвитку ринкових відносин в Україні проходить в умовах соціально-
економічної та політичної нестабільності, що об’єктивно зумовлює проблему нестачі
бюджетних коштів і пошуку альтернативних джерел фінансування (позабюджетного
фінансування). Особливо гостро постає ця проблема для бюджетних установ сфери фізичного
виховання та спорту, фінансування яких здійснюється за залишковим принципом, а отже, в
умовах гострої нестачі бюджетних коштів у цій сфері ще важче отримати достатній обсяг
бюджетних асигнувань.

Існує ряд проблем, що стримують розвиток дієвих механізмів використання всіх форм
фінансової підтримки, а саме: неналежна організація роботи установ, зростання
бюрократичних бар’єрів, дефіцит ресурсів, складний доступ до кредитів, недостатньо розвинена
інфраструктура, слабке використання інновацій у цій сфері, потреба в ефективному
законодавстві тощо.

Такий стан дозволяє стверджувати, що тільки використання найбільш сучасних й
адекватних у ринковому середовищі інструментів залучення позабюджетних коштів дозволить
зберегти та розвивати спортивний потенціал країни, інтегрувати його до європейського
простору.

© Трубіна М. В., 2013
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Окремі правові аспекти щодо фінансування дитячо-юнацького спорту було розглянуто у
працях вітчизняних і зарубіжних фахівців. Зокрема, удосконалення процесу фінансування
спорту вищих досягнень досліджували А. Нестерова, Г. Путятіна, Д. Гадайчук, З. Мухаммат,
І. Приходько, М. Дутчак, упорядкування фінансових потоків окремих спортивних організацій
– О. Іванов, Ю. Іванченко.

З огляду на актуальність загальної активізації інвестиційних процесів у спортивно-виховній
сфері завданням даної статті є висвітлення проблем, пов’язаних із залученням позабюджетних
коштів у розвиток дитячо-юнацького спорту в Україні, та аналіз підходів до їх вирішення.

Дитячо-юнацький спорт в Україні становить складну динамічну систему, до якої входять
спортивні школи різних типів, діяльність яких спрямована на відбір і спортивну спеціалізацію
обдарованих дітей, що мають високий рівень підготовленості до участі в європейських і
всесвітніх змаганнях з переходом їх надалі в систему резервного спорту.

На січень 2013 р., в Україні працювало 627 дитячо-юнацьких спортивних шкіл, чисельність
яких  становила 282 623 дітей [1], як зазначає А. Нестерова, з них 50 % ДЮСШ підпорядковані
фізкультурно-спортивним товариствам, при цьому правовий статус їх фінансування не
визначений, частково ці школи функціонують за рахунок засобів фонду соціального
страхування з тимчасової втрати працездатності [2].

Потреба у створенні умов для належної спортивної діяльності ДЮСШ безпосередньо
пов’язана з організаційно-економічними перетвореннями у сфері дитячо-юнацького спорту.
При цьому важливим є нарощування бюджетного фінансування сфери спорту з одночасним
реформуванням її організаційно-економічного механізму. Ефект від реформування системи
фінансування спорту буде не повним, якщо і надалі існуватиме залишковий принцип
бюджетного фінансування цієї сфери, а також перехід від витратної моделі фінансування до
результативної цільової моделі. Для України в такій ситуації важливим буде визначення досвіду
європейських держав, у яких традиційно домінувала державно-бюджетна модель фінансового
забезпечення спортивної сфери. Але останні роки відбувається процес зміщення акцентів у
бік залучення додаткових джерел фінансування [3].

Зупинимося на аналізі позабюджетного фінансування дитячо-юнацького спорту, адже в
сучасних умовах обмеження бюджетного фінансування саме вона повинна стати поштовхом
до розвитку дитячого спорту в Україні.

На нашу думку, позабюджетне фінансування дитячо-юнацького спорту потрібно розуміти
як урегульовані нормами права відносини стосовно залучення надходжень унаслідок
комерційної діяльності, надходження з позабюджетних фондів, а також пожертвувань,
одержаних від „не засновників” для реалізації спортивною організацією необхідної діяльності.

Позабюджетні джерела фінансування спорту, в тому числі дитячо-юнацького, включають
у себе: доходи від продажу квитків на проведені змагання; продажу прав на теле-
радіотрансляцію змагань, що перебувають під егідою спонсорів або спорткомітету; рекламно-
спонсорської діяльності; ліцензійної діяльності, тобто продаж товарів з емблемою або
символікою спонсорів або спорткомітету; видавничої діяльності; здавання в оренду спортивних
споруд, що знаходяться на балансі спорткомітетів; відрахування доходів від проведених лотерей;
іншої комерційної діяльності, яка не суперечить законодавству України; добровільні пожертви
приватних осіб, підприємств тощо; надходження з різних громадських фондів.

У сучасних умовах фінансування спорту в багатьох зарубіжних країнах включаючи Україну,
здійснюється з перерахованих вище позабюджетних джерел. Але, якщо в більшості розвинених
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країн у розвитку спорту задіяні практично всі названі вище джерела, то в Україні діють лише
деякі з них. У позабюджетних коштів України є своя специфіка – вони надходять конкретним
спортивним організаціям, що перешкоджає процесу контролю над ними. Закритість, яка
наявна в бюджетах спортивних організацій, не сприяє ні розвитку спорту, ні залученню коштів.

На нашу думку, ситуацію з фінансування ДЮСШ можна змінити, якщо взяти до уваги той
факт, що нині майже не залучені і не працюють у сфері дитячо-юнацького спорту такі джерела,
як власні кошти населення й позичкові фінансові ресурси.

В Україні переважне навантаження з фінансування фізичної культури, у тому числі
дитячого-юнацького спорту, протягом останніх років припадало на фонди підприємств,
установ та організацій, з яких за останні роки виділялося 18,2 % коштів. На сьогодні фонди
підприємств, установ і організацій характеризуються приростами видаткової частини на
фізичну культуру і спорт – збільшення в 28,3 раза. Так, будівництво нових спортивних споруд
здійснюється переважно за рахунок фондів організацій, підприємств та установ, а також
позабюджетних надходжень, частка яких у загальній структурі видатків на цю статтю становить
56,5 та 20,2 % [4].

Спортивні школи отримують 23,5 % коштів від здачі в оренду приміщень і спортивних
споруд у вільний від занять час, які спрямовуються на проведення та участь у змаганнях. У
нерівних умовах перебувають спортивні школи, які не мають власної спортивної бази. Одним
із джерел отримання фінансових коштів спортивних шкіл також є надання платних послуг
населенню – до 11,8 % [5].

У розвинених європейських країнах важливою складовою спортивної сфери є недержавні
некомерційні організації (так званий „третій сектор»), а джерелом фінансування спорту –
благодійництво та спонсорство, пожертвування, патронаж і меценатство, добровільні грошові
внески у вигляді членських внесків, кредити банків і міжнародних організацій. У Франції
спонсорство у галузі спорту розвивається як професійна діяльність, у Великобританії створені
спеціальні органи для вирішення проблем фінансування спортивної сфери, „Art and Business»,
що виконує роль посередника між спортом, державою і бізнесом, надаючи для кожної зі
сторін переконливі аргументи щодо спонсорства.

В Україні до сьогодні цьому питанню не приділялося достатньої уваги, фінансування
спортивних шкіл здійснюється здебільшого за рахунок спонсорських коштів і становить 35,3 %.
Невелика питома вага в структурі додаткових джерел фінансування, меценатство (внески
батьків дітей-спортсменів) займає – 5,8 %, як правило, ці кошти спрямовуються на проведення
навчально-тренувальних зборів [5].

Законом України „Про благодійництво та благодійні організації” від 16 вересня 1997 року
№ 531/97-ВР визначено основні напрями благодійництва та благодійної діяльності: сприяння
розвитку охорони здоров’я, масової фізичної культури, спорту і туризму, пропагування
здорового способу життя, участь у наданні медичної допомоги населенню та здійснення
соціального догляду за хворими, інвалідами, одинокими, людьми похилого віку та іншими
особами, які через свої фізичні, матеріальні чи інші особливості потребують соціальної
підтримки та піклування.

Указаний вище Закон визначає благодійництво як добровільну безкорисливу пожертву
фізичних та юридичних осіб у поданні набувачам матеріальної, фінансової, організаційної та
іншої благодійної допомоги. Специфічними формами благодійництва є меценатство і
спонсорство, а також волонтерська діяльність.
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Як зазначалося вище, в розвинених країнах світу спортивне спонсорство вважають однією
з найбільш відомих та ефективних форм інвестування коштів у спортивні організації, спортивні
змагання та проекти. Як правило, спонсори самі приходять у спорт, вони безпосередньо
зацікавлені у співпраці з суб’єктами індустрії спорту. В українському спорті спонсорство
сьогодні більше схоже на меценатство, оскільки спонсори, як правило, нічого не мають від
спортивних заходів та організацій.

Практично найголовніша умова для спонсорства – це популяризація спорту (ДЮСШ,
спортсмену), спонсором якого буде виступати підприємство. Так, В. Лукащук вказує на
проблему недостатнього висвітлення в українських спортивних виданнях спонсорської
діяльності [6].

Тобто для залучення спонсорів ДЮСШ необхідною є пропаганда на державному рівні
здорового способу життя в цілому та розвиток дитячо-юнацьких спортивних шкіл як початкової
ланки спорту вищих досягнень зокрема. На сьогодні потрібно залучати спонсорів у дитячо-
юнацькі школи, що займаються такими видами спорту, як футбол, бокс, оскільки вони є
найпопулярнішими в Україні та часто висвітлюються у засобах масової інформації. Це
незначна частина видів спорту, що культивуються у ДЮСШ, оскільки насправді здійснюється
підготовка дітей та юнацтва майже з 30 видів [7].

У світовій практиці залучення фінансування у дитячо-юнацький спорт здійснюється за
рахунок надходження від лотерей. Якщо в Італії, Німеччині, Франції, Польщі та інших країнах
доходи від спортивних лотерей є суттєвим джерелом асигнувань для спорту, в Україні така
система відсутня. За часів СРСР, де, на відміну від інших галузей економіки, в лотерейній сфері
існувала модель, що повністю відповідала європейським стандартам (класична державна
монополія), надходження від „Спорт лото» на розвиток спорту дорівнювало обсягу державного
фінансування галузі. І це враховуючи те, що радянська держава ніколи не шкодувала гроші на
розвиток спортивної галузі [8].

З 2002 року розглядалися декілька законопроектів про спортивні лотереї. У 2011 році
народними депутатами Ю. Полунєєвим, О. Царьовим подано до Верховної Ради України
проект Закону України „Про регулювання фінансової діяльності у сфері державних лотерей в
Україні”, реєстр. № 8445 від 27.04.2011 р., який передбачав перерахування коштів, отриманих
від проведення державних лотерей, в обсязі 25 % від частини тих доходів, які залишаються
після формування призового фонду, зараховуються до спеціального фонду Державного
бюджету України та використовуються на фінансування культури, спорту, туризму та
відновлення пам’ятників старовини (ст. 8). Як зазначають автори законопроекту, „таке
розуміння принципово відрізняється від розуміння лотереї, що міститься в сучасному
законодавстві та зареєстрованих раніше у ВР законопроектів, як діяльності підприємницької,
спрямованої на одержання прибутку та збагачення організаторів лотереї” [9]. Для порівняння,
в зарубіжних країнах обсяг призового фонду для комерційних лотерей встановлюється у
розмірі не менше ніж 50 % від обсягу виручки, для цільових – 40 %, благодійних – 30 % від
обсягу виручки.

У 2012 році було прийнято Закон України „Про державні лотереї в Україні” від 06.09.2012 р.
№ 5204-VI, розділом 8 прикінцевих положень закону визначено, Кабінету Міністрів України
передбачати у проектах законів України про Державний бюджет України на відповідний рік
виділяти відрахування коштів, отриманих від проведення державних лотерей в Україні, одним
із джерел формування спеціального фонду Державного бюджету України і спрямування цих
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коштів на фінансування державних об’єктів олімпійської підготовки, на фінансування культури
та спорту.

У більшості розвинених країн Європи на сьогодні найбільш ефективним і поширеним
методом державної підтримки дитячого-юнацького спорту є механізм конкурсного надання
грантів на конкретні спортивні проекти. В Україні поки що є лише два основні механізми
підтримки спорту – президентські гранти для обдарованої молоді та Премії Кабінету Міністрів
України за особливі досягнення молоді у розбудові України. За ними обома розподіляється в
середньому майже 2 млн грн на рік, тобто менше ніж 0,5 % загальних видатків на спорт з
державного бюджету. Механізми надання ґрантів в Україні надто громіздкі, повільні, часто
непрозорі. А в регіонах підтримка дитячо-юнацького спорту за механізмом конкурсних ґрантів
та премій майже не використовується.

З огляду на зарубіжний досвід в Україні можливе запровадження договірного ґранту,
розмір якого визначається угодою, що укладається на рік між державними органами і
організацією спорту, на ґрант, що виплачується за результатами праці відповідно до норм
субсидування, пропорційно до обсягу послуг, або на так званий базисний (формульний)
ґрант. Останній повинний покрити певну частку (зазвичай 55 %) нормативних витрат,
затверджених для кожної категорії організацій спорту [10].

В Україні на законодавчому рівні не врегульовані питання використання механізмів
фінансування дитячо-юнацького спорту за рахунок частини прибутків від гарльного бізнесу
та частини прибутків від реалізації алкогольної та тютюнової продукції, як це робиться у
багатьох країнах світу.

Отже, порівняно із зарубіжними країнами, в Україні недостатньо використовується
потенціал позабюджетного фінансування. Зростання частки позабюджетних джерел
фінансування є виправданим. Розробка нової стратегії фінансування ДЮСШ повинна бути
спрямована на підтримання балансу між бюджетним і позабюджетним фінансуванням. Розмір
фінансування на дитячо-юнацький спорт повинний базуватися на потребі населення в реалізації
своїх конституційних прав та економічній ефективності діяльності закладів фізичного виховання,
які були б показником обсягу та якості наданих послуг, що надаються населенню.

Оптимізація фінансової діяльності у сфері дитячо-юнацького спорту, пошук і
запровадження нетрадиційних позабюджетних джерел фінансування спортивної діяльності,
подолання існуючого відставання від європейських стандартів у вдосконаленні механізмів
фінансування дитячо-юнацького спорту в Україні є одними із вагомих чинників забезпечення
сталого розвитку фізичного виховання у країні.

Для вдосконалення системи фінансування дитячо-юнацького спорту, а також його
розвитку, на нашу думку, необхідно створити умови, які дозволять залучити позабюджетні
кошти, а саме:

1. З метою залучення коштів на розвиток дитячо-юнацького спорту в рамках благодійної
допомоги, коштів меценатів і спонсорів необхідно розробити сприятливе законодавче поле.
Посилити пропаганду на державному рівні здорового способу життя в цілому та розвивати
дитячо-юнацькі спортивні школи як початкову ланку спорту вищих досягнень зокрема.
Сприяти формуванню позитивного іміджу меценатів і спонсорів через соціальну рекламу в
засобах масової інформації.
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2. Розширити можливості використання механізмів підтримки дитячо-юнацького спорту
конкурсним наданням грантів на конкретні спортивні проекти та з огляду на зарубіжний
досвід розглянути можливість запровадження в Україні договірного ґранту.

3. На законодавчому рівні врегулювати питання використання механізмів фінансування
дитячо-юнацького спорту за рахунок частини прибутків від грального бізнесу та частини
прибутків від реалізації алкогольної та тютюнової продукції, як це роблять у багатьох країнах
світу.
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СУТНІСТЬ ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ ЯК
ПРАВОВОЇ КАТЕГОРІЇ

У статті проаналізовано та узагальнено вітчизняні наукові підходи щодо трактування
поняття та сутності податкової політики. Запропоновано власне визначення та
виокремлено ознаки, які характеризують податкову політику як правову категорію.

В статье проанализированы и обобщены отечественные научные подходы к трактовке
понятия и сущности налоговой политики. Предложено собственное определение и
выделены признаки, характеризующие налоговую политику как правовую категорию.

The article analyzes and summarizes domestic scientific approaches to the interpretation of
the concept and essence of tax policy. A proper definition and features that characterize tax
policy as a legal category are singled out.

Ключові слова: політика, державна політика, оподаткування, сфера суспільного
життя, податкова політика, податкова політика як правова категорія.

Актуальність статті зумовлена тим, що в умовах сьогодення в Україні головною метою
податкової політики є формування ефективної податкової системи, яка сприятиме стабільній
та прозорій мобілізації грошових ресурсів до бюджетів усіх рівнів, активізує національну
економіку, підвищить суспільний добробут, а також сформує необхідні умови для подальшої
інтеграції України у європейське співтовариство. Однак доцільно зазначити, що досягнення
поставленої мети можливе лише у випадку формування єдиного комплексного визначення
податкової політики як правової категорії. Адже сьогодні теоретична багатоманітність, яка
зустрічається у наукових колах щодо трактування поняття податкової політики, негативно
впливає на її практичну розробку та реалізацію. Наслідком цієї невизначеності в практичній
діяльності є інтуїтивне впровадження заходів, спрямованих на реформування податкової
системи України.

Дослідженню поняття та сутності податкової політики присвячені роботи провідних
вітчизняних науковців: Бескида Й. М., Василика О. Д., Головко Л. С., Данілова О. Д.,
Дєєвої Н. М., Дідківської Л. І., Дулік Т. О., Іванова Ю. Б., Ісаншиної Г. Ю., Кучерявенка М. П.,
Мельника П. В., Орлюк О. П., Редіної Н. І., Соколовської А. М., Тищенка О. М., Флісак Н. П.,
Юрія С. І. та ін.

Метою статті є комплексне дослідження вітчизняних наукових підходів щодо визначення
поняття та сутності податкової політики як правової категорії.

© Удяк В. І., 2013
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Термін „податкова політика” об’єднує в собі кілька самостійних фундаментальних
категорій, таких як: „політика», „державна політика” та „податкова політика”. Їх поєднання у
межах терміна податкової політики породжує розбіжності серед науковців щодо її дефініції.

У зв’зку з цим вважаємо необхідно визначити зазначені фундаментальні категорії, що в
цілому дозволить нам ґрунтовніше підійти до розкриття поняття податкової політики.

Словник-довідник з політології політику (від грецького politikе – мистецтво управління
державою) розглядає як соціальну діяльність у політичній сфері суспільства, спрямовану
здебільшого на досягнення, утримання, зміцнення та реалізацію влади [13, с. 208].

Від політики доцільно відмежовувати державну політику. На думку канадського професора
Пала Леслі, „політика стає державною не завдяки її впливу на суспільство, а завдяки своєму
походженню. Державною, – зазначає автор, – вважається та політика, яка бере свій початок в
уряді або в державних органах. Вона проголошується лише тими державними органами, які
володіють силою примусу та законним верховенством над поведінкою приватних
осіб” [3, с.23–25].

В. В. Тертичка розглядає державну політику, як відносно стабільну, організовану і
цілеспрямовану діяльність (бездіяльність) державних інституцій, здійснювану ними
безпосередньо чи опосередковано щодо певної проблеми або сукупності проблем, яка
впливає на життя суспільства [6, с. 82].

На нашу думку, з наведеного вище випливає, що категорії „політика» та „державна
політика» співвідносяться між собою як загальне та часткове. Так, політику в загальному
вигляді можна розглядати як суспільну науку та управлінську діяльність, а державну політику
- як особливий вид управлінської діяльності, яку втілюють компетентні державні органи у всіх
сферах суспільного життя.

Сфери суспільного життя, у яких держава здійснює покладені на неї управлінські функції
Ю. П. Битяк об’єднує в три групи [11, с. 43]:

1) економічна, що включає управління у сферах економіки, промисловості, сільського
господарства, комунікацій, фінансів, податковій та митній;

2) соціально-культурна – об’єднує управління у сферах освіти, науки, культури, охорони
здоров’я, соціального захисту населення;

3) адміністративна – включає управління державних органів у сферах оборони,
національної безпеки, внутрішніх справ, юстиції, закордонних справ.

Отже, держава, реалізуючи управлінські функції в усіх без винятку сферах життєдіяльності
суспільства, проводить окремо щодо кожної з них конкретний напрям державної політики,
який розробляється приймається та реалізується компетентними державними органами з
метою виконання завдань, які стоять перед державою.

У зв’язку з цим можемо стверджувати, що податкова політика, є одним із конкретних
напрямів державної, яка проводиться органами держави, наділеними спеціальною
компетенцією у одній із сфер суспільного життя – сфері оподаткування.

Спроба законодавчо визначити поняття податкової політики не стала основою для
однозначного його розуміння і трактування науковцями. Відповідно до ст. 10 Господарського
кодексу України [15], податкова політика – спрямована на забезпечення економічно
обґрунтованого податкового навантаження на суб’єктів господарювання, стимулювання
суспільно необхідної економічної діяльності суб’єктів, а також дотримання принципу
соціальної справедливості та конституційних гарантій прав громадян при оподаткуванні їх
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доходів. На нашу думку, таке визначення не зовсім повне, оскільки в ньому не акцентовано
увагу на основному призначенні податкової політики, а саме – виконанні завдань і функцій
держави, через фінансові ресурси, які мобілізуються до бюджету.

Відсутність комплексного визначення податкової політики серед науковців пов’язана з
тим, що вона є предметом дослідження різних суспільних наук, зокрема: економіки, політології,
соціології, державного управління та юриспруденції. Вважаємо, що інтерес цих наук до
податкової політики викликає те, що остання впливає на всі сфери життєдіяльності суспільства,
які досліджують зазначені науки.

Розглянемо більш детально правовий аспект податкової політики. Так, заслуговує на увагу
позиція С. І. Юрія та Й. М. Бескида, які характеризують зазначену категорію як „діяльність
держави у сферах запровадження, правового регламентування та організації справляння
податків і податкових платежів до централізованих фондів грошових ресурсів
держави” [10, с. 46].

На думку Ю. Б. Іванова та О. М. Тищенка, податкова політика – це „система відносин, які
складаються між платниками податків і державою, а також стратегія їх дій у різних умовах
ведення господарства і різних економічних системах” [9, с. 13].

Г. Ю. Ісаншина визначає це поняття як „систему дій, які проводяться державою в галузі
податків та оподаткування. Податкова політика знаходить своє відображення у видах податків,
розмірах податкових ставок, визначенні платників і об’єктів оподаткування, в податкових
пільгах” [2, с. 6].

Н. М. Дєєва, Н. І. Редіна та Т. О. Дулік досліджувану категорію пропонують розглядати у
широкому та вузькому аспектах. У широкому розумінні податкова політика „охоплює питання
формування державних доходів за рахунок постійних (податків), та тимчасових (позик) джерел».
У вузькому – „діяльність держави тільки у сфері оподаткування – встановлення видів податків,
платників, об’єктів, ставок, пільг, термінів сплати податків і механізму зарахування їх до
бюджету” [12, с. 88].

Згадані визначення, на нашу думку, є не зовсім повними, оскільки в них здебільшого
акцентується увага на фіскальній спрямованості податкової політики. Вважаємо, що мобілізація
грошових ресурсів до централізованих фондів держави не може бути самоціллю податкової
політики, адже вона через податки повинна виконувати, крім фіскальної, регулюючу і
контролюючу функції, які спрямовуються на досягнення соціально-економічних благ у
державі.

Цікавим з цього погляду видається визначення податкової політики, яке пропонує
О. Д. Василик. На його думку, це – „сукупність заходів держави у сфері побудови податкової
системи і мобілізації податків до бюджету… основним завданням якої є забезпечення
фінансовими ресурсами потреб держави для виконання покладених на неї функцій, а також
сприяння становленню умов активізації економічного зростання і підвищення суспільного
добробуту” [1, с. 36].

Схожу думку висловлює і A. M. Соколовська, вважаючи, що „сучасна податкова політика
полягає у встановленні та зміні елементів податкової системи (різновидів податків, ставок,
структури податкової системи, суб’єктів, об’єктів оподаткування, податкової бази, пільг тощо)
для забезпечення надходжень до бюджету, достатніх для виконання державою покладених на
неї функцій та стимулювання економічного зростання” [5].
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Розглядаючи численні наукові погляди щодо визначення поняття та сутності податкової
політики, доцільно згадати О. Д. Данілова та Н. П. Фліссак, які вважають, що досліджувана
категорія є „системою заходів, які провадяться урядом країни по вирішенню певних
короткострокових і довгострокових завдань, які стоять перед суспільством, за допомогою
системи оподаткування. До довгострокових завдань належать досягнення економічного
зростання, максимального рівня зайнятості населення країни, росту рівня його благополуччя.
Короткостроковими цілями відносно податкової політики можуть бути наповнення державного
бюджету, досягнення його збалансованості, стимулювання інвестиційної діяльності
тощо” [7, с. 46]. Однак вважаємо, що запропоноване визначення є не зовсім повним, оскільки
акцентує увагу лише на окремих аспектах податкової політики, зокрема – на меті, завданнях,
формах і засобах її реалізації, що в сукупності не дозволяють комплексно розкрити дефініцію
останньої.

У науковій літературі, крім зазначених вище підходів, згідно з якими податкова політика
визначається як окремий вид державної політики, зустрічаємо науковців, які розглядають її в
комплексі з бюджетною політикою. Зокрема, такої думки дотримуються Л. І. Дідківська та
Л. С. Головко, які трактують бюджетно-податкову політику як діяльність держави, що визначає
джерела формування державної казни, формування податкової системи та державного
бюджету [8, с. 27]. Проте таке об’єднання бюджетної та податкової політики в єдиний вид
економічної політики держави, на нашу думку, не є доречним. Оскільки податкова політика є
діяльністю держави у сферах запровадження, правового регламентування та організації
справляння податків і податкових платежів до централізованих фондів грошових ресурсів
держави [10, с. 46]. А бюджетна політика є діяльністю органів державної влади щодо
формування бюджету держави, його збалансування, розподілу й перерозподілу бюджетних
ресурсів і забезпечення всеохоплюючого контролю за їх використанням [4, с. 217].

З наведеного вище випливає, що в загальному вигляді податкова політика займається
мобілізацією коштів до бюджетів, а бюджетна – їх розподілом і перерозподілом. Кожна із них
базується на відповідних характерних тільки їй принципах, які відрізняються між собою, адже
спрямовані на виконання різних завдань. Тому, враховуючи зазначене, вважаємо, що
об’єднання податкової політики з бюджетною в один вид у рамках економічної політики
держави є недоречним.

Проаналізувавши наведені дефініції податкової політики вітчизняних науковців, вважаємо,
що в основу усіх запропонованих варіантів покладено мету, завдання та засоби реалізації
останньої, що, на нашу думку, не дозволяє комплексно підійти до розкриття поняття податкової
політики як правової категорії.

Отже, враховуючи наведене вище,  пропонуємо власне визначення податкової політики
як правової категорії: це законодавчо регламентована цілеспрямована діяльність державних
органів, наділених фінансово-правовою компетенцією у галузі оподаткування, щодо
встановлення, правової регламентації та організації надходжень податків і зборів до
централізованих фондів грошових ресурсів держави у достатніх розмірах, необхідних державі
для виконання покладених на неї завдань і функцій з метою стимулювання економічного
зростання та суспільного добробуту.

Оптимальність запропонованої нами дефініції податкової політики як правової категорії
підтверджена такими ознаками, які визначають власне її особливості:
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1. Податкова політика є законодавчо регламентованою діяльністю, яка базується на нормах
Конституції України [14], Податкового кодексу України [16] та інших нормативно-правових
актах і не повинна суперечити їм.

2. Податкова політика є цілеспрямованою діяльністю державних органів загальної та
спеціальної компетенції наділених фінансово-правовими повноваженнями у галузі
оподаткування. Серед органів загальної компетенції – Верховна Рада України, Президент
України, Кабінет Міністрів України, а органів спеціальної компетенції – Міністерство фінансів
України, Міністерство доходів і зборів України. Правовий статус зазначених органів, їх
повноваження при розробці та реалізації податкової політики закріплені в Конституції України
[14], законах України та інших нормативно-правових актах.

3. Податкова політика спрямована на забезпечення надходжень обов’язкових платежів
(податків і зборів) до централізованих фордів грошових ресурсів держави з метою
стимулювання економічного зростання та суспільного добробуту.

Формуючи національну податкову політику, держава шляхом збільшення або скорочення
маси податкових платежів, зміни форм оподаткування та елементів податку (ставки, бази,
об’єкта), звільнення від оподаткування окремих галузей виробництва, територій, груп
населення може: 1) сприяти зростанню чи спаду господарської активності; 2) створювати
сприятливу кон’юнктуру на ринку; 3) реалізовувати збалансовану соціальну політику.

Використовуючи ті чи інші елементи податкової політики, держава регулює пропорції в
економічній структурі виробництва й обміну, та пропорції у розвитку продуктивних сил.

Отже, у вітчизняній науці на сьогодні питання щодо комплексного визначення поняття та
сутності податкової політики в правовому аспекті, незважаючи на всю важливість зазначеної
категорії, залишається відкритим. Проведений аналіз різних дефініцій податкової політики
показав, що здебільшого вони зводяться до розкриття мети, завдань і засобів реалізації
останньої. Негативним наслідком теоретичних розбіжностей у наукових підходах щодо
трактування дефініції податкової політики є вплив на вибір практичних заходів, які
експериментально спрямовуються на реформування податкової системи України.

У процесі дослідження було визначено, що податкова політика як правова категорія являє
собою законодавчо регламентовану цілеспрямовану діяльність державних органів, наділених
фінансово-правовою компетенцією у галузі оподаткування щодо встановлення, правової
регламентації та організації надходжень податків і зборів до централізованих фондів грошових
ресурсів держави у достатніх розмірах, необхідних державі для виконання покладених на неї
завдань і функцій з метою стимулювання економічного зростання та суспільного добробуту.
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ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ
ОРГАНІВ ПО БОРОТЬБІ З ТЕРОРИЗМОМ В

УКРАЇНІ
Статтю присвячено загальному науковому аналізу, класифікації нормативно-правових

актів, які регулюють відносини в сфері протидії тероризму, з’ясуванню ступеня правового
нормування, проблем і недоліків боротьби з тероризмом, визначенню можливих напрямів
удосконалення правової основи цієї боротьби.

Статья посвящена общему научному анализу, классификации нормативно-правовых
актов, которые регулируют отношения в сфере противодействия терроризму, выяснению
степени правового нормирования, проблем и недостатков борьбы с терроризмом,
определению возможных направлений совершенствования правовой основы этой борьбы.

The article is devoted to the General scientific analysis, classification of normative-legal
acts, which regulate the relations in the sphere of combating terrorism, ascertain the degree of
legal regulation, problems and shortcomings of the fight against terrorism, the definition of
possible directions of improving the legal basis of this struggle.

Ключові слова: тероризм, закон, указ, концепція, національна безпека, стратегія.

У своєму рішенні „Про заходи щодо посилення боротьби з тероризмом в Україні” від
25 травня 2012 року Рада національної безпеки і оборони України відзначає, що останнім
часом надзвичайно серйозною проблемою стає підвищення рівня терористичної загрози в
Україні.

Основними причинами тероризму є радикалізм, екстремізм, політизація проблематики
міжнаціональних, етноконфесійних відносин, поширення громадянської нетерпимості та
протистояння, насамперед у площині суспільно-політичних відносин, а також негативний
вплив міжнародних терористичних і релігійно-екстремістських організацій.

Радикально налаштовані сили намагаються використовувати труднощі, пов’язані з
накопиченням багатьох нерозв’язаних соціальних проблем, у своїх вузькокорпоративних цілях.

Прояви терористичного характеру завдають значної шкоди життю і здоров’ю громадян,
нівелюють зусилля керівництва держави, спрямовані на модернізацію суспільства [1].

Цим обумовлена актуальність досліджень організації і діяльності органів держави в боротьбі
з проявами екстремізму і проблем, з цим пов’язанних.

Питанням загальної характеристики тероризму і терору, визначення цих понять,
особливостям цих злочинів порівняно із загальнокримінальними, соціально-політичними і
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економічними причинами цього явища, зусиллям суспільства, держав і міжнародного
співтовариства в боротьбі з проявами тероризму присвячена значна кількість наукових, фахових
публікацій. Серед них роботи таких вітчизняних і зарубіжних науковців, як Н. Бєглова,
В. Глушков, В. Ємельянова, В. Крутов, В. Антипенко, В. Ліпкан, В. Іллюхін, С. Іншаков,
B. Комісаров, В. Вітюк, С. Голосовий, Ю. Горбунов, С. Кара-Мурза, Ю. Антонян, Б. Корз’є,
Р. Фірі, Б. Дженкінс, М. Креншоу, Р. Малей, А. Шейлі та ін.На нашу думку, в основу досліджень
у цій сфері покладені різні підґрунтя. Тероризм розглядається в багатьох аспектах: в соціально-
економічному, політичному, кримінологічному, психологічному та ін., боротьба з ним – у
розрізі діяльності міжнародної спільноти, міжнародних інститутів, окремої держави, окремих
уповноважених державних органів.

В Україні на сьогодні накопичений достатній і різноманітний нормативно-правовий
матеріал, який потребує систематизації, аналізу ефективності правового регулювання,
визначення подальшого його удосконалення з урахуванням реалій і перспектив, з огляду на
недоліки у сфері забезпечення національної безпеки, які були додатково визначені в Стратегії
національної безпеки України в редакції Указу Президента України від 8 червня 2012 року
№ 389/2012 [2], на вимоги рішення „Про заходи щодо посилення боротьби з тероризмом в
Україні” від 25 травня 2012 року Ради національної безпеки і оборони України щодо
удосконалення нормативно-правової бази протидії тероризму [1].

Метою цієї статті є проведення аналізу як системи основних нормативно-правових актів,
які регулюють організацію і діяльність державних органів України в сфері запобігання,
попередження проявів тероризму, припинення, розкриття і розслідування злочинів, які мають
ознаки терористичних актів, визначення проблем у згаданих напрямах державної діяльності.

Для досягнення зазначеної мети були застосовувані метод дедукції і індукції, історичного
аналізу, метод порівняння, моделювання та ін.

Фактично з моменту проголошення незалежності України питання боротьби з проявами
тероризму були завжди у полі зору держави. У дев’яності роки ХХ ст. серед нормативно-
правових актів, які були прийняті органами державної влади, можна назвати Постанову Президії
Верховної Ради України „Про проект Закону України про посилення боротьби з
терористичними проявами та іншими небезпечними злочинами” від 18 березня 1996 року [3],
Указ Президента України „Про Антитерористичний центр” від 11 грудня 1998 року [4], Указ
Президента України „Про Положення про Антитерористичний центр та його координаційні
групи при регіональних органах Служби безпеки України” від 14 квітня 1999 року [5].

На початку ХХІ ст. Україна бере активну участь у міжнародній боротьбі з тероризмом [6].
У зв’язку з цим у межах заходів внутрішньонаціонального рівня в Україні було прийнято ряд
законів і підзаконних актів, спрямованих на організацію протидії можливим проявам тероризму
і на виконання міжнародних зобов’язань, на захист посадових осіб від актів тероризму, і
допомогу особам, які постраждали від терористичних актів, на боротьбу з фінансуванням
терористичної діяльності тощо [7].

Серед основних законів, які визначають склад і організацію державних органів України в
боротьбі з тероризмом можна визначити такі: Конституція України [8], закони України „Про
боротьбу з тероризмом” від 20 березня 2003 року [9], „Про Службу безпеки України” від
25 березня 1992 року [10], „Про міліцію” від 20 грудня 1990 року [11], „Про Державну
прикордонну службу України” від 3 квітня 2003 року” [12], „Про розвідувальні органи України”
від 22 березня 2001 року [13].
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Основними законами, що регулюють діяльність державних органів, які здійснюють
боротьбу з тероризмом, можна назвати такі закони України: „Про оперативно-розшукову
діяльність” від 18 лютого 1992 року [14], „Про контррозвідувальну діяльність” 26 грудня
2002 року [15], „Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному
судочинстві” від 23 грудня 1993 року [16], „Про державний захист працівників суду і
правоохоронних органів” від 23 грудня 1993 року [17], „Про запобігання та протидію легалізації
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму” від
28 листопада 2002 року [18].

На виконання положень Конституції України і законів, що стосуються боротьби з
тероризмом і забезпечення прав, свобод і законних інтересів людини, Президентом України,
Кабінетом Міністрів України, центральними органами виконавчої влади були прийняті
підзаконні акти, що стосуються окремих питань організації діяльності органів, що ведуть
боротьбу з тероризмом, організації і діяльності спеціальних органів, покликаних брати участь
у цій боротьбі [19].

Серед нормативно-правових актів, що регулюють діяльність державних органів в боротьбі
з тероризмом, можна виділити групу нормативних актів, які можна назвати підсумовуючими
і програмними (укази Президента України і рішення Ради національної безпеки і оборони
України, присвячені питанням боротьби з тероризмом).

Так, в Указі Президента України від 12 лютого 2007 року № 105 „Стратегія національної
безпеки України” „Україна у світі, що змінюється” (в редакції Указу Президента України від
8 червня 2012 року № 389/2012), визначені основні загрози національній безпеці України,
завдання, що стоять перед органами влади у зв’язку з цим, основні напрями подолання
окреслених проблем, власне сама стратегія за окремими сферами діяльності.

Визначена стратегія охарактеризована як основа для комплексного планування діяльності
органів державної влади у сфері національної безпеки [2, п.7.1].

Серед недоліків, які створюють загрозу національній безпеці України документ визначає
такі:

– невідповідність правоохоронної системи України завданням дієвого захисту прав, свобод
і законних інтересів людини і громадянина;

– недостатня ефективність діяльності державних органів, що здійснюють розвідувальну і
контррозвідувальну діяльність;

– погіршення стану Збройних сил України і оборонної промисловості;
– недосконалість Єдиної державної системи цивільного захисту населення і територій,

зокрема державного моніторингу навколишнього природного середовища;
– нездатність України протистояти новітнім викликам національній безпеці (явищам і

тенденціям, що можуть за певних умов перетворитися на загрози національним інтересам),
пов’язаним із застосуванням інформаційних технологій в умовах глобалізації, насамперед
кіберзагрозам [2].

Концепція реформування Служби безпеки України, затверджена Указом Президента
України від 20 березня 2008 року № 249/2008 [20], визначає мету, завдання та основні напрями
реформування Служби безпеки України як складової сектору безпеки держави.

Рішення Ради національної безпеки і оборони України від 25 травня 2012 року „Про заходи
щодо посилення боротьби з тероризмом в Україн” [1] визначає основні причини тероризму
і ставить завдання перед конкретними органами виконавчої влади із метою забезпечення
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громадського спокою і стабільності в державі недопустити протиправні прояви, пов’язані із
терористичною діяльністю.

З аналізу вивчених нормативно-правових актів України, що регулюють організацію і
діяльність органів, покликаних здійснювати боротьбу з тероризмом, можна визначити головні
напрями вдосконалення системи забезпечення національної безпеки України, що стосуються
запобігання і попередження проявів тероризму, серед яких можна назвати:

– взаємоузгодження законодавчих актів з питань національної безпеки, усунення наявних
суперечностей і прогалин;

– розроблення узгоджених проектів актів щодо формування єдиної державної політики
національної безпеки та її реалізації у визначених законодавством сферах;

– уточнення завдань, функцій і повноважень суб’єктів забезпечення національної безпеки
України, зокрема, в умовах кризових ситуацій, що загрожують національній безпеці;

– сприяння розвитку права міжнародної безпеки і спільного здобутку (Acquis Communiter)
ЄС у галузі безпеки та їх імплементація у національне законодавство;

– розвиток системи правових і соціальних гарантій для військовослужбовців, осіб
начальницького і рядового складу правоохоронних органів, прирівняних до них осіб, членів їх
сімей з урахуванням економічних можливостей держави і стандартів держав – членів ЄС,

– підвищення скоординованості та ефективності діяльності державних органів,
відповідальних за реалізацію зовнішньої політики, якісне підвищення їх професіоналізму та
аналітичного потенціалу, покращання ресурсного і кадрового забезпечення.

– зміцнення функціональної спроможності сектору безпеки і оборони, насамперед
правоохоронних і розвідувальних органів, вирішення при цьому питань адаптації та соціальних
гарантій для військовослужбовців і працівників, які звільнятимуться.

– реалізація державних цільових програм боротьби з тероризмом і екстремізмом [2, п.п.
5.2, 5.3].

Серед основних напрямів реформування Служби безпеки України, як центрального
органу державної влади, покликаного вести боротьбу з тероризмом, звертають на себе увагу
такі:

– удосконалення системи контррозвідувальних, оперативно-розшукових та
адміністративно-правових заходів щодо боротьби з міжнародним тероризмом, своєчасного
викриття і припинення терористичних посягань, активізації з цією метою міжнародного
співробітництва Служби безпеки України;

– організація і вдосконалення правового регулювання діяльності підрозділу спеціального
призначення Служби безпеки України як основного підрозділу в державі із силового
припинення терористичних актів;

– визначення на законодавчому рівні завдань і функцій Служби безпеки України із
забезпечення захисту закордонних дипломатичних установ України від терористичних
посягань;

– реформування системи ресурсного забезпечення реалізації покладених законодавством
України на Службу безпеки України функцій головного органу в загальнодержавній системі
боротьби з терористичною діяльністю.

Аналіз нормативно-правової бази регулює організацію і діяльність державних органів по
боротьбі з тероризмом свідчить про те, що в Україні в цілому сформована правова основа
для протистояння екстремістським викликам. Разом з тим дослідження в цьому напрямі
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залишаються актуальними з огляду на виявлені в процесі правозастосовної діяльності недоліки,
зазначені вище, і у зв’язку з тим, що терористична діяльність в останнє десятиріччя не лише не
згасає, а, навпаки, поглиблюється і охоплює все більше регіонів світу.

Враховуючи, що на сьогодні розрізняють такі процеси, як боротьба з тероризмом (у
цьому напрямі національне законодавство визначило поняття терористичного акта і встановило
кримінальну відповідальність за цей злочин) і запобігання тероризму, на нашу думку,
перспективними напрямами досліджень з цієї тематики були б:

– визначення тероризму на рівні національного законодавства;
– визначення напрямів правового регулювання порядку визнання організацій

терористичними, їх ліквідації, конфіскації належного таким організаціям майна;
– визначення додаткових повноважень і порядку їх застосування підрозділами, які

здійснюють оперативно-розшукову діяльність, для запобігання вчиненню злочинів, пов’язаних
із терористичною діяльністю;

– розробка законодавчого визначення поняття „канал зв’язку” з урахуванням наявності
системи Інтернет при здійсненні оперативно-розшукової діяльності [21];

– визначення напрямів правового регулювання контролю за дотриманням порядку
поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення;

– усунення колізій у правовому регулюванні відносин, які пов’язані з фінансовим
моніторінгом у межах запобігання та протидії фінансуванню тероризму [22].
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НЕЗАКОННИЙ ОБІГ ТОВАРІВ В УКРАЇНІ:
КРИМІНАЛІСТИЧНА КЛАСИФІКАЦІЯ

ЗЛОЧИНІВ
У статті подано криміналістичну класифікацію злочинів, які за змістом злочинної

діяльності відносяться до незаконного обігу товарів і за результатами їх вчинення
порушують встановлений порядок виробництва та реалізації товарів (продукції).

В статье проведена криминалистическая классификация преступлений, которые по
содержанию преступной деятельности относятся к незаконному обороту товаров и по
результатам их совершения нарушают установленный порядок производства и
реализации товаров (продукции).

In the article the criminalistic classification of crimes which are concerned with illegal
turnover of goods and which break the order of production and realization of goods are described.

Ключові слова: криміналістична класифікація злочинів, незаконний обіг товарів,
фальсифікація, підробка товарів, випуск або реалізація недоброякісної продукції, незаконне
використання знака для товарів і послуг, фальсифікація лікарських засобів.

Основою формування комплексу криміналістичних рекомендацій є визначення змісту
словосполучення „незаконний обіг товарів”, а також криміналістичної класифікації злочинів,
пов’язаних з незаконним обігом товарів. Про важливість застосування криміналістичної
класифікації злочинів у формуванні криміналістичних методик їх розслідування зазначалося
у наукових дослідженнях багатьох науковців [1–2]. Розглянемо більш детально інформацію,
яка безпосередньо стосується проблематики криміналістичної класифікації злочинів,
пов’язаних із незаконним обігом товарів і практики розслідування таких злочинів. У теорії
криміналістики загальні питання, які стосуються криміналістичної класифікації злочинів,
розглянуті достатньо детально. Дослідимо практичні питання криміналістичної класифікації,
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що мають відношення до такої групи злочинів без аналізу наявних думок стосовно поняття та
змісту такої категорії, оскільки зазначене вище не стосується предмета нашого дослідження.

Процес підробки, фальсифікації товарів може супроводжуватися наявністю ідеальної чи
реальної сукупності злочинів, оскільки дії правопорушників можуть складатися із великої
сукупності тих чи інших дій, які можуть визнаватися як самостійні склади злочинів. Тому
необхідно виділити ознаки, які поєднують окремі злочини у певні групи, види. Отримана
інформація може бути використана у ході визначення особливостей розслідування певних
груп злочинів, зокрема, які мають прямий чи побічний зв’язок зі злочинами, пов’язаними з
незаконним обігом товарів.

Проблеми криміналістичної класифікації злочинів, пов’язаних з незаконним обігом товарів,
мали місце у дослідженнях науковців лише фрагментарно [3–4]. Так, дисертаційне дослідження
Швець Н. Л. було присвячене проблемам методики розслідування злочинів, пов’язаних з
порушенням прав споживачів. Автором була виділена видова класифікація злочинів,
пов’язаних з порушенням прав споживачів, яка мала такий вигляд: незаконне виготовлення,
зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів (ст. 204 КК України);
підроблення знаків поштової оплати і проїзних квитків (ст. 215 КК України); незаконне
виготовлення, підроблення, використання або збут незаконно виготовлених, одержаних чи
підроблених марок акцизного збору чи контрольних марок (ст. 216 КК України); обман
покупців і замовників (ст. 225 КК України); фальсифікація засобів вимірювання (ст. 226 КК
України); випуск або реалізація недоброякісної продукції (ст. 227 КК України); незаконне
використання товарного знака (ст. 229 КК України) [5, с. 10–11]. Враховуючи зміни у
кримінальному законодавстві, деякі із виділених злочинів були декриміналізовані у 2011 р.,
зокрема, ст. 215, ст. 225, ст. 226 КК України [6].

Розглядаючи криміналістичну класифікацію злочинів, Максимюк О. Д. виділив таку видову
класифікацію злочинів у сфері незаконного обігу підакцизних товарів: незаконне виготовлення,
зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів (ст. 204 КК України),
незаконне використання незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених марок акцизного
збору (ст. 216 КК України), незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового
найменування, кваліфікованого зазначення походження товару (ст. 229 КК України) [7, с. 614].
Необхідно зазначити, що наведені вище криміналістичні класифікації злочинів майже не
відрізняються за змістом, хоча автори дослідження розглядали різні за спрямуванням наукові
проблеми. Запропоновані вище криміналістичні класифікації злочинів частково відображають
зміст криміналістичної класифікації злочинів, пов’язаних з незаконним обігом товарів, яка є
значно ширшою за обсягом і включає в себе злочини, пов’язані із порушенням прав
споживачів, і злочини у сфері незаконного обігу підакцизних товарів.

Незаконний обіг товарів в Україні є різновидом правопорушень, відповідальність за
вчинення якого передбачена численними статтями як Кодексу України про адміністративні
правопорушення, так і Кримінального кодексу України. Аналіз чинного законодавства
дозволив виокремити норми, які встановлюють відповідальність (адміністративну чи
кримінальну) як безпосередньо за вчинення незаконних дій, пов’язаних з обігом товарів, так
і інших злочинів, які побічно стосуються незаконного обігу товарів. Так, відповідно до
Кримінального кодексу України [8], до правопорушень, пов’язаних із незаконним обігом
товарів в Україні, можуть бути віднесені такі злочинні діяння: 1) порушення авторського права
і суміжних прав (ст. 176 КК України); 2) порушення прав на винахід, корисну модель,
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промисловий зразок, топографію інтегральної мікросхеми, сорт рослин, раціоналізаторську
пропозицію (ст. 177 КК України); 3) контрабанда (ст. 201 КК України); 4) незаконний обіг дисків
для лазерних систем зчитування, матриць, обладнання та сировини для їх виробництва (ст. 203-
1 КК України); 5) незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою
збуту підакцизних товарів (ст. 204 КК України); 6) фіктивне підприємництво (ст. 205 КК України);
7) порушення порядку здійснення операцій з металобрухтом (ст. 213 КК України); 8) незаконне
виготовлення, підроблення, використання або збут незаконно виготовлених, одержаних чи
підроблених марок акцизного збору чи контрольних марок (ст. 216 КК України); 9) умисне
введення в обіг на ринку України (випуск на ринок України) небезпечної продукції (ст. 227 КК
України); 10) незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування,
кваліфікованого зазначення походження товару (ст. 229 КК України); 11) фальсифікація
лікарських засобів або обіг фальсифікованих лікарських засобів (ст. 321-1 КК України);
12) порушення встановлених правил обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх
аналогів або прекурсорів (ст. 320 КК України); 13) заготівля, перероблення або збут
радіоактивно забруднених продуктів харчування чи іншої продукції (ст. 327 КК України).

Крім виділених злочинних діянь, які стосуються незаконного обігу товарів в Україні, Кодекс
України про адміністративні правопорушення [9] містить численні склади правопорушень,
які, прямо чи побічно, пов’язані з незаконним обігом товарів. Так, до адміністративно-правових
правопорушень, пов’язаних з незаконним обігом товарів, можуть бути віднесені такі
правопорушення: 1) введення в обіг або реалізація продукції, яка не відповідає вимогам
стандартів (ст. 167 КУпАП); 2) випуск у продаж продукції з порушенням вимог щодо медичних
попереджень споживачів тютюнових виробів (ст. 168-2 КУпАП); 3) недодержання стандартів
при транспортуванні, зберіганні і використанні продукції (ст. 170 КУпАП); 4) введення в обіг
продукції, щодо якої немає сертифіката відповідності або свідоцтва про визнання відповідності
чи декларації про відповідність, а також неправомірне застосування національного знака
відповідності (ст. 170–1 КУпАП); 5) порушення правил виробництва, ремонту, продажу та
прокату засобів вимірювальної техніки (ст. 171 КУпАП); 6) порушення умов і правил
проведення повірки і калібрування засобів вимірювальної техніки та виконання вимірювань
(ст. 171–1 КУпАП); 7) фальсифікація засобів вимірювання (ст. 171– 2 КУпАП); 8) порушення
встановленого порядку промислової переробки, зберігання, транспортування або знищення
конфіскованих спирту, алкогольних напоїв чи тютюнових виробів (ст. 156–2 КУпАП);
9) незаконний відпуск або придбання бензину чи інших паливно-мастильних матеріалів (ст. 161
КУпАП); 10) порушення правил здачі дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння (ст. 162–
3 КУпАП); 11) зберігання або транспортування алкогольних напоїв чи тютюнових виробів, на
яких немає марок акцизного збору встановленого зразка (ст. 164–5 КУпАП);
12) демонстрування і розповсюдження фільмів без державного посвідчення на право
розповсюдження і демонстрування фільмів (ст. 164–6 КУпАП); 13) незаконне розповсюдження
примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, баз даних
(ст. 164–9 КУпАП); 14) порушення законодавства, що регулює здійснення операцій з
металобрухтом (ст. 164–10 КУпАП); 15) порушення законодавства, що регулює виробництво,
експорт, імпорт дисків для лазерних систем зчитування, експорт, імпорт обладнання чи
сировини для їх виробництва (ст. 164–13 КУпАП).

Досліджуючи питання криміналістичної класифікації злочинів у сфері незаконного обігу
підакцизних товарів Максимюк О. Д. застосовував такі критерії розподілу злочинів на певні



Науковий вісник Національного університету ДПС України (економіка, право),  2(61) 2013 131

види, підвиди: за характером та природою предмета злочинного посягання; залежно від якості
предмета злочину (незаконно виготовленого підакцизного товару); за місцем вчинення
злочину; за місцем збуту підакцизних товарів; за кваліфікаційним критерієм; за критерієм
повторюваності злочинів; на підставі кількісного критерію; залежно від ступеня приховування
(маскування самого процесу незаконної діяльності та її результатів) тощо [7, с. 614–617].

Одним із злочинних діянь криміналістичної класифікації злочинів, пов’язаних з незаконним
обігом товарів, який займає чільне місце, є умисне введення в обіг на ринку України (випуск
на ринок України) небезпечної продукції (ст. 227 КК України). Назва злочину говорить сама
за себе, що в обіг випускаються товари (продукція), які є небезпечними для споживачів і не
відповідають встановленим вимогам щодо виробництва та обігу товарів. У науковій літературі
зазначеній проблемі приділена значна увага з погляду кримінально-правової кваліфікації
злочинів, пов’язаних із випуском недоброякісної продукції [10–11].

Закон України „Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності” [12]
визначає правові та організаційні засади розроблення і застосування національних стандартів,
технічних регламентів і процедур оцінки відповідності, а також основоположні принципи
державної політики у сфері стандартизації, технічного регулювання та оцінки відповідності.

Виходячи із положень чинного законодавства, держава повинна забезпечити захист прав
споживачів. Відповідно споживачі під час придбання, замовлення або використання продукції,
яка реалізується на території України, для задоволення своїх особистих потреб мають право
на належну якість продукції та обслуговування; безпеку продукції; необхідну, доступну,
достовірну та своєчасну інформацію про продукцію, її кількість, якість, асортимент, а також
про її виробника (виконавця, продавця). Зокрема, Постановою Кабінету Міністрів України
від 9 червня 2011 р. № 632 „Про затвердження Технічного регламенту маркування матеріалів,
що використовуються для виготовлення основних складових взуття, яке надходить для
продажу” визначається технічний регламент маркування матеріалів, що використовуються
для виготовлення основних складових взуття, яке надходить для продажу [13]. Контролюючі
органи повинні здійснювати відповідний контроль за дотриманням якості продукції та її
безпечності для споживання. Зазначене вище, зокрема, визначається положеннями Закону
України „Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської
діяльності” [14]. Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 07.03.2012 р.
№ 10 „Про затвердження Порядку проведення перевірок у суб’єктів господарювання сфери
торгівлі і послуг, у тому числі ресторанного господарства, якості продукції, додержання
обов’язкових вимог щодо безпеки продукції, а також додержання правил торгівлі та надання
послуг” визначені особливості проведення перевірок суб’єктів господарювання щодо якості
та безпечності продукції [15].

Відповідно до диспозиції ст. 227 КК України злочинними визнаються такі дії, пов’язані з
незаконним обігом товарів: умисне введення в обіг (випуск на ринок України) небезпечної
продукції, тобто такої продукції, що не відповідає вимогам щодо безпечності продукції,
встановленим нормативно-правовими актами, якщо такі дії вчинені у великих розмірах.
Введенням в обіг (випуском на ринок України) небезпечної продукції, вчиненим у великих
розмірах, вважається введення в обіг продукції, загальна вартість якої перевищує п’ятсот
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Виходячи із змісту Закону України „Про захист прав споживачів” (п. 2 ст. 1 Закону) [16]
введення продукції в обіг – дії суб’єкта господарювання, спрямовані на виготовлення або
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ввезення на митну територію України продукції з подальшою самостійною або
опосередкованою реалізацією на території України.

Вчиненням злочину, передбаченого ст. 227 КК України, порушується встановлений порядок
щодо вимог та особливостей виробництва та введення в обіг товарів, продукції на товарний
ринок України та їх реалізацію споживачам [117]. Існуючий порядок щодо випуску та реалізації
товарів на товарний ринок України спрямованний на забезпечення якості та безпечності для
споживання споживачами виробленої продукції та тієї, що надходить до місць її реалізації [18].
Безпека продукції, відповідно до вимог Закону України „Про захист прав споживачів” (п. 1
ст. 1 Закону) – це відсутність будь-якого ризику для життя, здоров’я, майна споживача і
навколишнього природного середовища при звичайних умовах використання, зберігання,
транспортування, виготовлення і утилізації продукції.

Держава зацікавлена у дотриманні встановлених стандартів щодо якості та безпечності
продукції, оскільки від цього залежить рівень якості, безпечності продукції та в цілому здоров’я
населення України [19–20]. Належна якість товару, роботи або послуги, відповідно до вимог
п. 13 ст. 1 Закону України „Про захист прав споживачів”, – це властивість продукції, яка
відповідає вимогам, встановленим для цієї категорії продукції у нормативно-правових актах і
нормативних документах, та умовам договору із споживачем.

За результатами вчинення злочинної діяльності недотримуються вимоги щодо сировини,
із якої виготовляються товари, продукція, застосовуються домішки, які заборонені до
застосування і вживання або обсяг таких домішок перевищує встановлений допустимий рівень,
тобто можемо говорити про недоброякісну продукцію, яка може завдати шкоди здоров’ю
споживачеві. До такої продукції також може бути віднесена продукція, у якої закінчився
нормативно встановлений термін придатності. З іншого боку, до такої продукції, товарів може
бути віднесена некомплектна продукція, товари. Закон України „Про захист прав споживачів”
(п. 12 ст. 1 Закону) визначає істотний недолік – недолік, який робить неможливим чи
недопустимим використання товару відповідно до його цільового призначення, виник з вини
виробника (продавця, виконавця), після його усунення проявляється знову з незалежних від
споживача причин і при цьому наділений хоча б однією з наведених нижче ознак: а) він
взагалі не може бути усунутий; б) його усунення потребує понад чотирнадцять календарних
днів; в) він робить товар іншим, ніж передбачено договором.

Кабінетом Міністрів України, останнім часом, прийнято ряд нормативно-правових актів,
які спрямовані на забезпечення якісного та безпечного виробництва товарів і продукції.

За даними офіційної статистики МВС України (звіт за формою № 1) за ст. 227 КК України
зареєстровано злочинів (2006 р. – 28; 2007 р. – 41; 2008 р. – 19; 2009 р. – 23; 2010 р. – 18; 2011 р.
– 14). Необхідно відзначити, що офіційна статистика правоохоронних органів щодо виявлених
злочинів, передбачених ст. 227 КК України, не відповідає фактичному становищу щодо обігу
небезпечних товарів на ринку України. Кількість таких правопорушень значно більша. Причини
низької ефективності виявлення таких злочинів пов’язані із відсутністю досвіду роботи
правоохоронних органів у даному напрямі та відсутністю уваги держави до протидії
незаконному обігу товарів.

Хавронюк М. І. справедливо наголошує, що на фоні поширення в Україні випадків
масового отруєння від споживання неякісних і небезпечних продуктів (товарів) більш ніж
дивними виглядають статистичні дані Державної судової адміністрації України, згідно з якими
у 2005–2010 роках за ст. 227 Кримінального кодексу України була засуджена лише одна особа
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(у 2008 р.), – причому до штрафу з позбавленням права обіймати певні посади і займатися
певною діяльністю, тобто до видів покарань, які не є ексклюзивно кримінальними (їх аналоги
застосовуються і в Україні, і в інших державах як адміністративні та господарсько-правові
санкції). Направлені до суду у 2010 р. кримінальні справи стосовно двох осіб, порушені за
ст. 227 КК України, закрито з передачею на поруки, і стосовно ще однієї – у зв’язку з її
смертю [30]. Отже, тисячі людей гинуть внаслідок реалізації на товарному ринку небезпечної
продукції або внаслідок надання послуг і виконання робіт, які не відповідають вимогам безпеки,
а винних немає [21].

У напрямі протії незаконному обігу товарів в Україні необхідно здійснити комплекс заходів
щодо удосконалення діяльності правоохоронних органів, прийняття відповідної державної
програми захисту прав споживачів і протидії поширенню небезпечної для споживання
продукції. Виникла необхідність у створенні спеціальних лабораторій для здійснення контролю
за якістю продукції, що надходить на реалізацію споживачам тощо.
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ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ В
УКРАЇНІ: КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

Статтю присвячено висвітленню окремих проблемних питань, що виникають у зв’язку
із введенням інституту кримінальної відповідальності юридичних осіб в Україні. Звернено
увагу на неоднозначність у розумінні ознак юридичної особи як суб’єкта злочину,
суб’єктивної сторони злочину, вчиненого юридичною особою. Зроблено висновок про
недосконалість запропонованої законодавчої регламентації даного інституту в
Кримінальному кодексі України.

Статья посвящена освещению отдельных проблемных вопросов, возникающих в связи
с введением института уголовной ответственности юридических лиц в Украине. Обращено
внимание на неоднозначность в понимании признаков юридического лица как субъекта
преступления, субъективной стороны преступления, совершенного юридическим лицом.
Сделан вывод о несовершенстве предложенной законодательной регламентации данного
института в Уголовном кодексе Украины.

The article deals with some problems arising in connection with the introduction of the
institute of criminal liability of legal entities in Ukraine. Attention is drawn to the ambiguity in
understanding the attributes of a legal entity as the subject of the crime, the subjective aspect of
the crime committed by a legal person. It is concluded that the imperfection of the proposed
legislative regulation of the institution in the Criminal Code of Ukraine.

Ключові слова: юридична особа, кримінальна відповідальність, суб’єкт злочину, заходи
кримінально-правового впливу, покарання.

Питання запровадження в тому чи іншому вигляді інституту кримінальної відповідальності
юридичних осіб має дуже довгу та складну історію. Так, у XVI–XVIII ст. у Франції
передбачалися кримінальні покарання за злочини, вчинені корпораціями, що збереглося і в
період Нового часу, коли в країнах романо-германської правової сім’ї утвердився принцип
особистої відповідальності винного у скоєнні злочину. На сьогодні і новий кримінальний
кодекс Франції містить інститут кримінальної відповідальності юридичних осіб. Щодо країн
загального права, то в Англії ідея кримінальної відповідальності корпорацій була визнана в
середині XIX ст. у зв’язку із відповідними судовими прецедентами. У США кримінальна
відповідальність юридичних осіб також була визнана Верховним судом країни у
1909 році [1, с. 74].

© Данкович Н. О., 2013



136                                                                                                             Право

Перспектива введення в Україні кримінальної відповідальності юридичних осіб завжди
знаходила як своїх прихильників, так і противників. У період до 2001 року, коли велася
законотворча роботи щодо прийняття нині діючого Кримінального кодексу України (далі –
КК України), були спроби запровадити новий для України інститут кримінальної
відповідальності для юридичних осіб. Проте тоді такі пропозиції не були підтримані.

Сьогодні в рамках реформи кримінальної юстиції, посилаючись на необхідність реалізації
Європейських конвенцій та рекомендацій по боротьбі з тероризмом і відмиванням коштів,
було прийнято Закон України від 23 травня 2013 року „Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо виконання Плану дій щодо лібералізації Європейським
Союзом візового режиму для України стосовно відповідальності юридичних осіб”, що набирає
чинності із 1 вересня 2014 року [2]. Ним внесено зміни до Кримінального та Кримінального
процесуального кодексу України, якими запроваджується інститут кримінальної
відповідальності юридичних осіб.

Прихильники даного Закону посилаються на те, що юридичні особи визнаються суб’єктами
кримінальної відповідальності також і міжнародно-правовими актами. Кримінальна конвенція
про боротьбу з корупцією 1999 р. містить перелік 14 складів злочинів, з якими держави, що є
сторонами Конвенції, повинні боротися для подолання корупції [2]. У 2000 році в Конвенції
ООН проти транснаціональної організованої злочинності, зокрема, рекомендується країнам-
учасницям введення кримінальної відповідальності юридичних осіб за певні злочинні
діяння [4]. Проте аналіз цих міжнародних актів не дозволяє говорити про імперативність їх
положень. Їх норми, що стосуються власне відповідальності юридичних осіб, вказують на
можливість запровадити даний інститут у законодавствах країн-учасниць із дотриманням
принципів кримінального права останніх.

Не видається переконливим і аргумент, що кримінально-правовий інституту
відповідальності юридичних осіб активно імплементується європейськими країнами. Так,
кримінальну відповідальність юридичних осіб встановлено у 1976 р. у Нідерландах, у 1982 р. –
у Португалії, у 1995 р. – у Фінляндії, у 1997 р. – у Китаї. Нині кримінальну відповідальність
юридичних осіб встановлено у США, Канаді, Великій Британії, Шотландії, Данії, Люксембургу.
У Німеччині, Швеції, Італії та Іспанії встановлено так звану квазікримінальну (по суті,
адміністративно-кримінальну) відповідальність юридичних осіб [5, с. 20]. По-перше,
перераховані країни ніяк не вказують, що існують переважаючі тенденції щодо запровадження
кримінальної відповідальності юридичних осіб навіть у країнах континентальної Європи. По-
друге, вкотре йде мова про те, що практика копіювання тих чи інших законодавчих положень
інших країн, без аналізу діючого внутрішнього законодавства та застосування історичного
методу при цьому, зазвичай призводить до численних проблем у правозастосуванні.

Необхідно зазначити, що сама ідея кримінальної відповідальності юридичних осіб,
можливо, і не є чимось абсурдним і недоцільним, оскільки нині ніхто не наважиться
заперечувати той факт, що бізнес в Україні не лише працює над збільшенням власних доходів,
а й активно впливає на діяльність органів влади та міжнародні зв’язки. На жаль, нині такі
явища в бізнесі, як хабарництво, ухилення від сплати податків, діяльність фіктивних фірм тощо,
є швидше правилом, а не винятком. Разом з тим конфіскація майна юридичної особи або її
ліквідація в рамках кримінально-правових відносин може стати каральним інструментом в
руках правоохоронних органів, які часто незаконно „надають допомогу” при вирішенні бізнес-
питань.
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Концептуальний підхід законодавця при прийнятті Закону України „Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України щодо виконання Плану дій щодо лібералізації Європейським
Союзом візового режиму для України стосовно відповідальності юридичних осіб” можна
визнати як непослідовний і такий, що суперечить засадам кримінального права України.
Якщо навіть взяти за основу концепцію даного Закону, то внесення до КК України лише
окремого розділу „Заходи кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб” не
дозволяє говорити про належним чином проведену імплементацію даного інституту в
кримінальне законодавство.

Необхідно також зазначити, що одним із галузевих принципів кримінального права України
є принцип особистої відповідальності (ст. 2 КК України; ст. 61 Конституції України), який
полягає в тому, що притягненню до кримінальної відповідальності та застосуванню покарання
може підлягати лише та особа, що вчинила злочин. Водночас принцип винної відповідальності
особи (ст. 2 КК України; ст. 63 Конституції України) передбачає, що покаранню підлягає лише
та особа, вину якої доведено та встановлено вироком суду.

Єдиною підставою кримінальної відповідальності, відповідно до КК України, є наявність у
діях особи складу злочину. Як відомо, „склад злочину” є категорією науки кримінального
права і являє собою взаємопов’язану систему, що складається із об’єкта, об’єктивної сторони,
суб’єкта та суб’єктивної сторони злочину. У КК України суб’єктом злочину є фізична, осудна
особа, що вчинила злочин у віці, з якого може наставати кримінальна відповідальність. Тобто,
по-перше, КК України, говорячи про особу, має на увазі саме фізичну особу. У зв’язку із цим,
якщо фізична особа не буде ознакою суб’єкта злочину, відповідно до ст. 18 КК України, то
можна стверджувати, що відсутній один із елементів складу злочину, а отже, немає підстав
для притягнення до кримінальної відповідальності юридичної особи.

Однією із центральних категорії кримінального права є поняття вини. Вина – це обов’язкова
ознака суб’єктивної сторони будь-якого злочину, яка визначає його психологічний зміст і є
необхідною умовою кримінальної відповідальності. Зміст вини зумовлений сукупністю
свідомості (інтелектуальний момент), волі (вольовий момент) та їх співвідношенням. У зв’язку
із цим виникає питання, чи можна взагалі говорити про вину у вчиненні злочину як категорію,
що застосовується до юридичної особи.

У зв’язку із цим А. Бастрикін вважає, що, на відміну від діянь неконтрольованого натовпу,
діяльність людей, об’єднаних в організації, має упорядкований, системний характер і чітку та
однозначну форму вираження, тому юридична особа, як цілісне утворення, має свідомість і
волю, які являють собою консолідовані певним чином свідомість і волю її учасників [6].

Однією із поширених позицій щодо поняття вини серед правників України та Росії є позиція,
що порушення юридичними особами публічних правових норм (заборон) автоматично
переводить відносини в кримінально-правову галузь, тобто вони стають суб’єктами злочину
та кримінальної відповідальності. Вина суб’єктів у такому випадку проявляється через винну
поведінку фізичних осіб, які представляють їх органи управління. Саме цю обставину
пропонують вважати специфічною особливістю кримінальної правосуб’єктності юридичних
осіб як суб’єктів злочину та кримінальної відповідальності [7, с. 135]

Із зазначеного випливає, що, якщо говори про кримінальну відповідальність юридичних
осіб, то насамперед потрібно вирішити такі дискусійні питання, що стосуються, зокрема,
підходів до визначення поняття суб’єкта злочину та його суб’єктивної сторони.
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Відповідно до змін, що будуть внесені після набрання чинності Закону України від 23 травня
2013 року до Кримінального процесуального кодексу України, передбачено, що „Відомості
про юридичну особу, щодо якої можуть застосовуватися заходи кримінально-правового
характеру, вносяться слідчим або прокурором до Єдиного реєстру досудових розслідувань
негайно після вручення особі повідомлення про підозру у вчиненні від імені та в інтересах
такої юридичної особи будь-якого із злочинів, передбачених статтями 209, 306, частиною
першою і другою статті 368-3, частиною першою і другою статті 368-4, статтями 369, 369-2
Кримінального кодексу України, або від імені такої юридичної особи будь-якого із злочинів,
передбачених статтями 258-258-5 Кримінального кодексу України. Про внесення відомостей
слідчий або прокурор не пізніше наступного робочого дня письмово повідомляє юридичну
особу. Провадження щодо юридичної особи здійснюється одночасно з відповідним
кримінальним провадженням, у якому особі повідомлено про підозру” [2].

Якщо проаналізувати це положення, то можна стверджувати, що за один злочин
кримінальне провадження розпочинатиметься і відносно особи, яка діяла у зв’язку із
діяльністю юридичної особи, і власне відносно цієї юридичної особи. На нашу думку, на
сьогодні існує досить ефективний механізм, коли кримінальну відповідальність за злочинні дії
несе фізична особа, що на належних правових підставах діяла для сприяння діяльності
юридичної особи, інтереси якої вона представляє. Водночас не потрібно  забувати про те, що
юридична особа в Україні є повноправним суб’єктом серед галузей права, в межах яких
(господарське, цивільне, податкове тощо) до неї застосовуються, в тому числі і у зв’язку із
притягненням до кримінальної відповідальності її уповноважених осіб, санкції
адміністративного, фінансового характеру тощо. Можливо, більш доцільно звернути увагу
на забезпечення ефективного механізму притягнення юридичних осіб саме до цих видів
відповідальності, оскільки той самий штраф, що пропонується як „захід кримінально-правового
впливу до юридичних осіб”, за своїм змістом є грошовим стягненням, що застосовують до
юридичних осіб як вид адміністративного стягнення.

Говорячи про застосування заходів кримінально-правового впливу до юридичних осіб
(покарання), потрібно також звернути увагу на термінологічну невідповідність. Так, у разі
винесення обвинувального вироку суду щодо юридичної особи, відносно якої відбувалося
кримінальне провадження, до останньої будуть застосовувати заходи кримінально-правового
впливу. Проте законодавець не надає визначення даному поняттю, передбачаючи, що це
будуть штраф, конфіскація та ліквідація. І тут уже, наприклад, можна говорити про проблеми
конкуренції між нормами кримінального і цивільного та господарського права щодо характеру
та процесуального порядку застосування ліквідації юридичної особи.

Отже, питання кримінальної відповідальності юридичних осіб безумовно потребує
глибоких дискусій, до яких необхідно залучати представників наукової еліти, правоохоронних
органів і судової влади, власне представників самих юридичних осіб. Введення даного інституту
кримінального права ні в якому разі не повинно суперечити його принципам та
основоположним засадами, оскільки це може призвести до розбалансованості діючого КК
України.
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ВИЗНАННЯ ВИНУВАТОСТІ
У статті розглянуто основні питання, пов’язані з укладанням угоди між прокурором і

підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості.

В статье рассмотрены основные вопросы, связанные с заключением соглашения между
прокурором и подозреваемым или обвиняемым о признании виновности.

Іn the article describes the main issues related to the transaction between the prosecutor and
the suspect or the accused’s guilt recognition.

Ключові слова: угода, прокурор, підозрюваний, обвинувачений, визнання винуватості.

Відповідно до норм нового Кримінального процесуального кодексу України від 13 травня
2012 року прокурор може запропонувати підозрюваному (обвинуваченому) укладання угоди
про визнання винуватості. Такий вид угоди є відносно новим інститутом кримінально-
процесуального права.

Проблеми спрощеного судочинства та його наближення до європейських стандартів усе
більше привертають увагу вчених-процесуалістів і практикуючих юристів. У працях учених
досліджуються питання застосування альтернативних методів урегулювання кримінально-
правових конфліктів, зокрема укладення угод.

В юридичній літературі подані протилежні думки стосовно застосування угод. Так,
В. Т. Маляренко вважає „необхідним запровадити спрощений судовий розгляд справ про
нетяжкі злочини, де підсудний повністю визнає себе винним, за відсутності даних, які б ставили
під сумнів добровільність та істинність зізнання…” [4, c. 112]. Не можна не погодитися з
Ю. В. Бауліним, який зазначає про наявність „двоєдиної тенденції в справі протидії злочинності”
та стверджує, що, з одного боку, – це „класична залежність між злочином і покаранням”, що
стосується насамперед вчинення особливо тяжких і тяжких злочинів, а з іншого – застосування
альтернативних методів у випадках злочинів середньої тяжкості та нетяжких злочинів, коли
суспільство намагається врегулювати кримінальний конфлікт іншим шляхом ніж застосування
покарання, аж до звільнення від кримінальної відповідальності [1, c. 8].

В. М. Тертишник проводить аналогію між „угодою про визнання вини” та „судовим
компромісом”. Він зосереджує увагу на актуальних проблемах реформування системи
здійснення правосуддя в Україні: на необхідності „розроблення концептуальної моделі
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кримінально-процесуального інституту судового компромісу, моделі процесуальної форми
мирової угоди й дійового каяття та пропозицій щодо їх застосування в кримінальному процесі
України” [5, с. 40].

В. М. Верещак ототожнює угоду про визнання вини з компромісом у кримінальному
судочинстві, зосереджуючи увагу лише на „взаємних поступках” з боку обвинувача та захисту
і „визнання обвинуваченим своєї вини у менш тяжкому злочині та відмови обвинувача від
підтримання обвинувачення у більш тяжкому злочині” [2, c. 41–43]. С. Туркота робить
висновок, що угода про визнання вини збільшує ризик судової помилки, підміняє основні
цінності класичного кримінального процесу – встановлення об’єктивної істини у справі та
застосування справедливого покарання [6, с. 69–71].

Практика укладання угод між прокурором і стороною захисту про визнання провини в
обмін на пом’якшення покарання, зокрема, існує в США (Зведення законів про кримінальний
процес, 1940), Росії (Карно-процесуальний кодекс, 2001), Грузії (Карно-процесуальний кодекс,
2009) і деяких інших державах. Укладення такого виду угод сприяє прискоренню та спрощенню
розгляду кримінальних справ у цих державах, прискоренню призначення покарання
обвинуваченим (підсудним) і зменшенню навантаження на суди та суддів.

Згідно з підпунктами 3 та 4 ст. 469 КПК України угода про визнання винуватості може бути
укладена за ініціативою прокурора або підозрюваного чи обвинуваченого у провадженні
щодо кримінальних проступків, злочинів невеликої чи середньої тяжкості, тяжких злочинів,
внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам.

Отже, „домовитися” з прокурором можна буде у випадках вчинення більшості економічних
кримінальних правопорушень, таких, наприклад, як: контрабанда, ухилення від сплати податків,
фіктивне підприємництво, легалізація доходів, отриманих злочинним шляхом тощо. Відповідно
до п. 5 ст. 469 КПК України, ініціювати укладення угоди визнання винуватості може як
прокурор, так і підозрюваний  або обвинувачений. Причому часу на роздуми у сторін буде
достатньо: з моменту інформування громадянина про підозру у скоєнні злочину і до моменту
виходу суду до нарадчої кімнати.

Угоду не може бути укладено у кримінальних провадженнях щодо: 1) особливо тяжких
злочинів; 2) кримінальних правопорушень, внаслідок яких завдано шкоди інтересам особи (а
не державним чи суспільним інтересам); 3) у цих провадженнях бере участь потерпілий [3].

Угоди про визнання винуватості можуть бути укладені за наявності таких умов:
1) визнання підозрюваним (обвинуваченим) своєї винуватості у скоєнні кримінального

правопорушення;
2) кримінальне правопорушення належить до категорії кримінальних проступків, злочинів

невеликої чи середньої тяжкості, тяжких злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише
державним чи суспільним інтересам;

3) у кримінальному провадженні відсутній потерпілий;
4) підозрюваний чи обвинувачений дає згоду сприяти у викритті кримінального

провадження.
Крім того, ст. 470 КПК України закріплює обов’язок прокурора враховувати під час

укладання угоди про визнання винуватості такі обставини: ступінь і характер сприяння
підозрюваного чи обвинуваченого у проведенні кримінального провадження щодо нього
або інших осіб; характер і тяжкість обвинувачення (підозри); наявність суспільного інтересу
в забезпеченні досудового розслідування і судового провадження, викритті більшої кількості
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кримінальних правопорушень; наявність суспільного інтересу в запобіганні, виявленні чи
припиненні більшої кількості кримінальних правопорушень.

В угоді про визнання винуватості зазначаються її сторони, формулювання підозри чи
обвинувачення та його правова кваліфікація з зазначенням статті (частини статті) Закону
України про кримінальну відповідальність, істотні дані для відповідного кримінального
провадження обставини, беззастережне визнання підозрюваним чи обвинуваченим своєї
винуватості у вчиненні кримінального правопорушення, обов’язки підозрюваного чи
обвинуваченого щодо співпраці у викритті вчиненого кримінального правопорушення,
вчиненого іншою особою (якщо відповідні домовленості мали місце), узгоджене покарання
та згода підозрюваного на його призначення або на призначення покарання та звільнення від
його випробовування з випробовуванням, наслідки укладення та затвердження угоди та
наслідки невиконання такої угоди. Крім того, зазначається дата укладення такої угоди, яка
закріплюється підписами сторін (ст. 472 КПК України).

На нашу думку, доцільно наголосити, що наслідком укладення угоди про визнання
винуватості є суттєве звуження та обмеження прав сторін, яке однак не можна розглядати як
порушення засад змагальності та презумпції невинуватості. Такими наслідками є:
а) підозрюваний чи обвинувачений, крім позбавлення права на оскарження вироку суду в
апеляційному або касаційному порядку з підстав розгляду провадження за відсутності
учасників судового провадження; б) недослідження доказів у судовому засіданні або з метою
оспорити встановлені досудовим розслідуванням обставини; в) не має права у судовому
засіданні: відмовитися давати показання; подавати та досліджувати докази (ч. 2 ст. 473 КПК
України).

Отже, при прийнятті рішення про укладання угоди про визнання винуватості, необхідно
звернути увагу на такі моменти:

– угода про визнання винуватості з прокурором вимагає беззаперечного  визнання такої
винуватості;

– якщо угоди досягнуто під час досудового розслідування, обвинувальний акт разом з
підписаною угодою надсилається до суду (ч. 1 ст. 474 КПК України), а якщо угоди досягнуто
під час судового провадження, суд невідкладно припиняє ведення процесуальних дій і
переходить до розгляду угоди (ч. 3 ст. 474 КПК України);

– обов’язково врахувати всі наслідки укладання та затвердження угоди, що врегульовані
ст. 473 КПК України;

– при невиконанні умов затвердженої судом угоди про визнання винуватості прокурор
має право звернутися до суду з клопотанням про скасування вироку, що є підставою для
скасування такого вироку і направлення справи на відповідну стадію.

При вирішенні питання про укладання угоди про визнання винуватості, потрібно також
врахувати, що укладання такої угоди з прокурором не гарантує затвердження її судом. Відмову
у затвердженні можна отримати у таких випадках:

– умови угоди суперечать вимогам КПК України та/або закону, в тому числі допущена
неправильна правова кваліфікація кримінального правопорушення, яке є більш тяжким ніж
те, щодо якого передбачена можливість укладення угоди (п. 1, ч. 7, ст. 474 КПК України);

– умови не відповідають інтересам суспільства (п. 2, ч. 7, ст. 474 КПК України);
– умови угоди  порушують права, свободи чи інтереси сторін або інших осіб (п. 3, ч. 7,

ст. 474 КПК України);
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– існують обґрунтовані підстави вважати, що укладання угоди не було добровільним або
сторони не примирилися (п. 4, ч. 7, ст. 474 КПК України);

– очевидна неможливість виконання обвинуваченим взятих на себе за угодою зобов’язань
(п. 5, ч. 7, ст. 474 КПК України);

– відсутні фактичні підстави для визнання винуватості (п. 6, ч. 7, ст. 474 КПК України).
У всіх перерахованих вище випадках суд відмовляє в затвердженні угоди і направляє справу

на стадію досудового розслідування або продовжує розгляд справи в загальному порядку.
Необхідно зазначити, що відмова суду в затвердженні угоди має неприємний наслідок –
повторне звернення з угодою в рамках одного кримінального провадження не допускається
(ч. 8, ст. 474 КПК України).

Якщо ж підстави для відмови в затвердженні угоди відсутні, суд ухвалює вирок, яким
затверджує угоду і призначає узгоджену сторонами міру покарання.

Введення інституту угод, згідно з Кримінальним процесуальним кодексом України про
визнання винуватості, може істотно знизити навантаження на суди шляхом спрощення
процедури досудового та судового провадження у випадку співпраці і визнання вини
підозрюваним, обвинуваченим в обмін на пом’якшення покарання. Однак для ефективного
функціонування даного інституту необхідно встановити дієвий механізм складання і
затвердження угод із закріпленням гарантій пом’якшення (зменшення) строків і розмірів
покарання при визнанні вини підозрюваним, обвинуваченим. Унаслідок цього від можливості
укладення угоди про визнання провини між прокурором і підозрюваним (обвинуваченим)
виграє і держава, і підозрюваний (обвинувачений).

Отже, угода про визнання винуватості – це такий процес досягнення угоди в кримінальному
процесі, коли прокурор пропонує підозрюваному (обвинуваченому) визнати свою провину
в скоєнні злочину або в скоєнні менш тяжкого злочину за умови, що вирок буде пом’якшений.
Угода дає можливість підозрюваному або обвинуваченому уникнути повноцінного судового
розгляду і ризику бути визнаним винним за первісним, більш тяжкого рівня звинуваченням.
З досвіду інших країн видно, що при введенні даного інституту в новому КПК можна очікувати
таких результатів:

1) збільшиться оперативність розслідування кримінальних правопорушень, що позитивно
відобразиться на навантаженні слідчих, оперативних працівників, прокурорів і суддів;

2) заощаджуються сили і засоби органів розслідування, які можна буде спрямувати на
розкриття тяжких та особливо тяжких злочинів;

3) „Угода про визнання винуватості” може вплинути на скорочення кількості осіб,
засуджених до позбавлення волі внаслідок застосування до них альтернативних видів покарань
(обмеження волі, залучення до громадських робіт, виправні роботи і штраф), у тому числі
умовне засудження;

4) у КПК може з’явитися новий інструмент для виявлення таких небезпечних форм, як
організована злочинність, організоване злочинне угруповання тощо;

5) угода про визнання винуватості дозволить суду ухвалити вирок, не досліджуючи всі
матеріали справи, і спиратися на показання підозрюваного або обвинуваченого;

6) „угода” сприяє прискоренню судового розгляду, наближенню моменту реалізації
кримінальної відповідальності та зменшенню навантаження суддів;
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7) така угода має профілактичний вплив на засуджених, у тому числі умовно, яким
прокурор встановив певні обмеження, внаслідок невиконання яких прокурор має право
звернутися до суду, який затвердив таку угоду з клопотанням про скасування вироку.

Але потрібно зазначити також і про мінуси укладання таких видів угод. Наприклад,  завдяки
укладанню угоди можуть бути встановлені не всі юридично значимі обставини скоєння
злочину. Суд у подібних випадках частіше за все не буде прагнути глибоко вникати в суть події,
задовольняючись формальним визнанням винуватості з боку підозрюваного або
обвинуваченого і можливістю без зайвих затягувань винести вирок.

Органи розслідування можуть навмисно завищувати обсяг обвинувачення для того, щоб
особа погодилася укладати угоди, тоді як у його діях вбачається менш тяжкий злочин
(наприклад, пред’являється обвинувачення у вчиненні умисного вбивства, однак якщо б
розслідування було проведено в звичайному порядку, його дії кваліфікувалися б правильно –
вбивство, вчинене при перевищенні меж необхідної оборони). Крім того, ризик того, що
особа, яка погодилася на укладення угоди, може оговорити інших підозрюваних, щоб самому
уникнути кримінальної відповідальності.

Отже, запровадження інституту  укладення угод про визнання винності може істотно
знизити навантаження на суди внаслідок спрощення процедури досудового та судового
провадження у випадку  визнання провини підозрюваним, обвинуваченим в обмін на
пом’якшення покарання. На нашу думку, для ефективного функціонування цього інституту
необхідно встановити дієвий механізм складання і затвердження угод із закріпленням гарантій
пом’якшення (зменшення) строків і розмірів покарання при визнанні вини підозрюваним,
обвинуваченим. Унаслідок цього, на нашу думку, від можливості укладення угоди про визнання
винуватості між прокурором і підозрюваним або обвинуваченим виграє і держава, і
підозрюваний, обвинувачений.
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ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ
У статті розглянуто інформаційне забезпечення протидії легалізації, відмиванню

доходів, одержаних злочинним шляхом, проаналізовано стан цієї проблеми в Україні,
визначено основні джерела інформаційного забезпечення протидії такому виду злочинів.

В статье рассмотрено информационное обеспечение противодействия легализации,
отмыванию доходов, полученных преступным путем, проанализировано состояние этой
проблемы в Украине, определены основные источники информационного обеспечения
противодействия такому виду преступлений.

The article considers such issues as information for combating money, laundering the proceeds
of crime analyzed this problem in Ukraine, the main source of information support to counter
this type of crime.

Ключові слова: інформація, інформаційне забезпечення, оперативно-розшукові заходи,
конфеденти, джерела інформаційного забезпечення, Держфінмоніторинг України.

Аналіз ситуації, що склалася в Україні на початку ХХІ століття, свідчить про те, що докорінні
зміни економічного буття в умовах не завжди послідовного реформування законодавства
зумовили певні деформації у ринкових відносинах, унаслідок чого відбулося різке зростання
тіньового сектору та поширення економічної злочинності. Їх масштаби сьогодні вийшли на
той практичний рівень, коли загроза безпеці держави стає реальністю.

У процесі трансформації національної економіки збільшується частка капіталів
кримінального походження, власники яких намагаються їх легалізувати [1, с. 9].

Так, виникло таке злочинне негативне соціальне явище, як „легалізація” (відмивання)
доходів, одержаних злочинним шляхом.

Легалізація незаконних доходів, які переміщуються в галузь підприємництва та міжнародну
фінансову систему, є одним із найбільш поширених злочинів у сфері економіки, які
здійснюються організованою злочинністю. Наявність значних прибутків, неконтрольованих
державою, підриває її економічний суверенітет, негативно позначається на міжнародному
іміджі [2, с. 7].

© Бірюков Г. М., Бірюкова І. Г., 2013
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Як справедливо підкреслюють науковці [3, с. 31], питання протидії легалізації (відмиванню)
доходів, одержаних злочинним шляхом, є нагальним для України. Їх вирішення сприяє
подальшому розвитку національної економіки, у тому числі і її кредитно-фінансової системи,
утвердженню демократичних засад діяльності органів державної влади та органів місцевого
самоврядування.

Проблемою протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, у
тому числі й інформаційного забезпечення процесу, займалися такі вчені, як М. Я. Азаров,
Л. І. Аркуша, К. І. Беляков, А. С. Беніцький, В. В. Бірюков, В. Т. Білоус, Г. М. Бірюков,
Є. А. Бовкун, Н. А. Гайсенюк, М. В. Гуцалюк, В. Р. Жвалюк, О. О. Дудоров, Л. М. Касьяненко,
Х. Х. Картер, В. П. Корж, М. В. Корнієнко, О. Є. Користін, К. Коте, Н. А. Литвин, М. Мельник,
П. В. Мельник, Д. Робінсон, Д. Я. Семер’янов, Г. О. Усатий, М. Хавронюк, С. С. Чернявський,
Ф. О. Ярошенко та інші.

Як показало вивчення досліджень учених і передовий досвід практиків з цього питання,
одним із найефективніших напрямів боротьби з легалізацією (відмиванням) „брудних” коштів
є інформаційне забезпечення протидії цьому виду злочинів.

Не можна не погодитись з К. І. Беляковим, який пише, що проблеми виникнення, природа
та сутність інформації, її вплив на людину і суспільство, інформатизація як процес переходу
людства на чергову стадію соціального розвитку від індустріального до інформаційного
суспільства, прогрес в інформаційних технологіях, їх упровадження в соціальну діяльність,
пов’язані з ними політико-правові та економічні процеси, належать сьогодні до найбільш
важливих і ключових [4, с. 6].

Згідно із Законом України „Про інформацію”, інформація – це будь-які відомості та (або)
дані, які можуть бути збережені на матеріальних носіях або відображені в електронному
вигляді [5, ст. 1].

Щодо поняття „інформаційне забезпечення” серед учених існує декілька визначень, кожний
дає своє трактування залежно від галузі знань, у якій є фахівцем.

Наприклад, В. В. Бірюков як криміналіст називає це поняття „інформаційне довідкове
забезпечення” та вважає, що інформаційно-довідкове забезпечення розслідування злочинів
– це окреме криміналістичне вчення, предметом якого є знання про організацію та
функціонування інформаційних систем, незалежно від їх основного призначення та відомчої
належності, порядок отримання облікової інформації та особливості її використання в
розслідуванні. Разом із визначенням поняття вчення нами сформульовано поняття
інформаційно-довідкового забезпечення розслідування злочинів як вид діяльності, що
здійснюється працівниками правоохоронних органів [6, с. 9].

В. С. Безрученко визначає це поняття як „інформаційно-аналітичне забезпечення” та
зазначає, що інформаційно-аналітичне забезпечення – це сукупність компонентів з організації
діяльності щодо виявлення осіб і фактів, які становлять оперативний інтерес, збору, передачі
та обробки інформації, аналітичних методів її аналізу, внутрішніх і зовнішніх каналів її
транспортування (зв’язків) та, власне, інформацію. Інформаційно-аналітичне забезпечення
повинно послідовно реалізовувати принципи єдності процесів пошуку, організації та
опрацювання інформації за застосування технічних засобів збору, накопичення, опрацювання
і передачі інформації в поєднанні з використанням аналітичних методів математичної
статистики і моделей прогнозно-аналітичних розрахунків [7, с. 23].
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Авторський колектив (Р. А. Калюжний, В. О. Шамрай, М. Я. Швець та інші) визначають
зміст поняття „інформаційне забезпечення” як:

– забезпеченість системи управління відповідною множиною інформації;
– діяльність, пов’язана із організацією збору, реєстрації, передачі, зберігання, опрацювання

і представлення інформації;
– діяльність щодо формування цілеспрямованої суспільної і індивідуальної свідомості

суб’єктів суспільних відносин щодо управління у конкретній сфері суспільних відносин [8,
с. 6–7].

М. В. Гуцалюк і Н. А. Гайсенок розуміють під інформаційним забезпеченням поєднання
всієї інформації, що використовується, специфічних засобів і методів її опрацювання, а також
діяльність з її ефективного удосконалення й використання [9, с. 11].

В основі інформаційного забезпечення знаходяться джерела інформації. Як свідчать
дослідження вчених та досвід роботи практичних працівників у боротьбі з легалізацією
(відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, джерела інформаційного забезпечення
протидії цьому виду злочинів можуть бути як гласними, так і негласними.

З урахуванням того, що такий злочин, як легалізація (відмивання) доходів, одержаних
злочинним шляхом, як правило, вчинюється організованими злочинними групами добре
підготовленими професійно суб’єктами з дотриманням усіх правил конспірації, то, на нашу
думку, отримати інформацію від гласних джерел з метою своєчасного його виявлення
практично не можливо або дуже складно.

У цьому випадку велику роль в отриманні необхідної інформації відіграє оперативно-
розшукова діяльність правоохоронних органів.

Щодо значення оперативно-розшукової діяльності у інформаційному забезпеченні протидії
легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, не можна не погодитись з
Л. І. Аркушею, яка підкреслює, що на даний момент кримінально-процесуальна діяльність,
спрямована на реалізацію кримінальної відповідальності за здійснення злочинів, передбачених
ст. 209 КК України, є стержневим елементом зусиль держави й суспільства у сфері протидії
відмиванню злочинних доходів.

Разом з тим оперативно-розшукові заходи щодо виявлення попередження і припинення
відмивання злочинних доходів не потрібно розглядати виключно як такі, що передують і
підпорядковані карно-процесуальній діяльності. У сучасних правових і соціальних умовах
найчастіше тільки оперативно-розшукові заходи дозволяють вирішити завдання припинення
злочинної діяльності й нейтралізації розроблювальних кримінальних елементів і
корупціонерів [10, с. 148].

Щодо безпосередніх джерел негласної оперативно-розшукової інформації, то до них треба
віднести насамперед негласних співробітників (конфедентів).

Конфеденти – це приватні фізичні особи, з якими оперативні підрозділи органів, що
здійснюють оперативно-розшукову діяльність, встановили на платній або безплатній основі
відносини співробітництва, передбачаючи надання такими громадянами вказаним
оперативним апаратам сприяння на конфіденційній основі у вирішенні покладених на них
завдань [11, с. 245–246].

Також оперативну інформацію, яка забезпечить ефективну боротьбу з легалізацією
(відмиванням) „брудних” коштів, можна отримати за допомогою проведення заходів ОРД, які
визначені у Законі України „Про оперативно-розшукову діяльність” [12, ст. 8].
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Свою роль у інформаційному забезпеченні протидії легалізації (відмиванню) доходів,
одержаних злочинним шляхом, відіграють і гласні джерела. Це можуть бути офіційні заяви
громадян, перевірки, ревізії фінансової діяльності підприємств, засоби масової інформації,
інтернет, кримінальні справи, інформація, яка надходить до правоохоронних органів від
спеціально уповноважених державних органів тощо.

Доповнюючи думку щодо гласних джерел інформаційного забезпечення протидії
легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, авторський колектив
Д. Г. Мулявка, О. В. Атаманчук, Т. О. Рекуненко зазначають, що згідно з Податковим кодексом
інформація надходить від різних джерел: платників податків і податкових агентів, від органів
виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та Національного банку України, від
банків, інших фінансових установ, від органів влад інших держав, міжнародних організацій
або нерезидентів; від підрозділів податкової служби та митних органів. У Кодексі визначено
виключний перелік інформації, який надається платниками податків і податковими агентами,
що обробляється, зберігається та може використовуватись у діяльності контролюючих
органів [13, с. 8].

У сфері інформаційного забезпечення протидії легалізації (відмиванню) злочинних доходів
відіграють важливу роль спеціальні державні органи, які повинні своєчасно інформувати
правоохоронні органи про ознаки легалізації (відмивання) „брудних” коштів.

Одним із провідних суб’єктів з цього питання є Державна служба фінансового моніторингу
України. Державна служба фінансового моніторингу України (Держфінмоніторинг України)
є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується
Кабінетом Міністрів України, через міністра фінансів України (далі – міністр).

Держфінмоніторинг України входить до системи органів виконавчої влади та утворюється
для реалізації державної політики у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню)
доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму.

Основними завданнями Держфінмоніторингу України є:
– реалізація державної політики у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню)

доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, а також внесення
пропозицій щодо її формування;

– збирання, оброблення та аналіз інформації про фінансові операції, що підлягають
обов’язковому фінансовому моніторингу, інші фінансові операції або інформації, що може
бути пов’язана з підозрою  у легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом,
або фінансуванні тероризму;

– створення та забезпечення функціонування єдиної державної інформаційної системи у
сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом,
або фінансуванню тероризму [14, с. 15–16].

Одним із важливих джерел гласного інформаційного забезпечення протидії легалізації
(відмиванню) „брудних” коштів є Єдина інформаційна система, створена відповідно до „Сорока
рекомендацій” FATF. Як стверджує Є. А. Бовкун, єдина інформаційна система – сукупність
нормативно-правових, організаційно-розпорядчих заходів, програмно-технічних і
телекомунікаційних засобів, що забезпечують збирання, оброблення, накопичення, аналіз і
зберігання інформації у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів,
одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму, шляхом об’єднання відповідних
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інформаційних ресурсів баз даних центральних органів виконавчої влади, інших державних
органів.

До Єдиної інформаційної системи надають інформацію чотирнадцять суб’єктів – органів
державної виконавчої влади, у тому числі правоохоронні органи. Зміст і характер поданої
інформації різний і спрямований на формування бази даних про факти і осіб, пов’язаних із
сумнівними операціями з рухомим і нерухомим майном [15, с. 21].

Значне місце в інформаційному забезпеченні протидії легалізації (відмиванню) доходів,
одержаних злочинним шляхом, займають також існуючі автоматизовані робочі місця (АРМи),
інформаційні системи (АІС).

Не можна не погодитись з Н. А. Литвин і Д. О. Мороз, які пропонують під поняттям АРМ
(автоматизоване робоче місце) розуміти організаційно-технологічний комплекс, що
забезпечує автоматизацію певного технологічного процесу, має свій набір бібліотек та об’єктів
бази даних і прав доступу до них.

Існує і таке визначення АРМа, під яким розуміють сукупність інформаційних ресурсів,
програмного і технічного забезпечення, організаційних заходів індивідуального чи
колективного користування з метою виконання функцій управління певними процесами.

Практика діяльності податкових органів показує, що у процесі виявлення, викриття та
розслідування злочинів, пов’язаних із легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом,
підрозділи податкової міліції найчастіше використовують такі інформаційні системи, бази
даних і програмні комплекси: АРМ „Реєстрація платників ПДВ – юридичних осіб”; АІС
„Податки”; АІС „Аудит”; АІС „Державний реєстр фізичних осіб – платників податків”;
АІС „Галузь”; АІС „Пільги”; АМ ФСПД (фіктивний суб’єкт підприємницької діяльності);
АРМ „Реєстрація та контроль касових операцій” та ін.

Надалі автори підкреслюють, що для оптимізації інформаційного забезпечення діяльності
податкової міліції, в контексті виявлення, викриття та розслідування злочинів, пов’язаних із
легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, має суттєве значення можливість
ідентифікації інформаційних об’єктів в електронному середовищі та встановлення
(міжнародних або національних) зв’язків між ними. Крім того, з метою протидії відмиванню
тероризму у зовнішньоекономічній діяльності, запобігання незаконному перерахуванню
коштів за кордон, що здійснюється суб’єктами господарювання через офшорні зони, у тому
числі з використанням „компаній-оболонок”, перевірки наявності реєстрації та діяльності
іноземних контрагентів шляхом обміну інформацією з компетентними органами іноземних
держав, необхідно використовувати міжнародні бази даних [16, с. 126–127].

Крім того, як стверджують А. Є. Користін, С. С. Чернявський, допоміжною інформацією
для встановлення фактів легалізації (відмивання) доходів є дані: бюро технічної інвентаризації
– про придбання (реалізацію) нерухомості (будинків, квартир, гаражів); відділів реєстрації
транспортних засобів та автомагазинів – про придбання транспортних засобів; телефонних
станцій (компаній мобільного зв’язку) – про придбання і використання мобільних і стаціонарних
(квартирних) телефонів; нотаріальних контор – про посвідчення угод, завірених документів;
банківських установ – про наявність коштів на рахунках та їх рух; митниць – дані про
переміщення осіб і товарів через митний кордон; Державної автомобільної інспекції – про
перевезення товарно-матеріальних цінностей; правоохоронних органів – дані спеціальних
інформаційних систем; комісії з цінних паперів – про придбання акцій тощо [1, с. 324].
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Підводячи підсумки, цілком підтримуємо Н. А. Литвин, Д. О. Мороз, які стверджують, що
об’єктивна інформація дозволяє визначити досить чіткі орієнтири для послідовної та
систематичної організації перевірочної роботи, оперативно-розшукової та кримінально-
процесуальної діяльності у справах, які пов’язані із легалізацією доходів, одержаних злочинним
шляхом, що допоможе своєчасно зосередити зусилля податкових та інших правоохоронних
органів на відповідних пріоритетних напрямах боротьби з податковою злочинністю
України [16, с. 128].

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1. Користін О. Є. Протидія відмиванню коштів в Україні : правові та організаційні засади

правоохоронної діяльності : навч. посіб. / О. Є. Користін, С. С. Чернявський ; [за ред.
Джужі О. М.]. – К. : КНТ, 2009. – 612 с.

2. Загальнотеоретичні основи протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних
злочинним шляхом: монографія / Бірюков Г. М., Гриневич А. Г., Дудник Л. М.,
Никифорчук Д. Й. – Ірпінь : Національний університет ДПС України, 2009. – 176 с.

3. Відмивання грошей : кримінально-правова кваліфікація, запобігання злочинності,
законодавство та міжнародний досвід : навчальний посібник / Азаров М. Я., Ярошенко Ф. О.,
Мельник П. В., Жвалюк В. Р. – Ірпінь : Національна академія ДПС України, 2004. – 310 с.

4. Беляков К. І. Організаційно-правове та наукове забезпечення інформатизації в Україні :
проблеми теорії та практики : дис. ... доктора юр. наук 12.00.07 / Беляков Костянтин Іванович.
– К., 2005. – 419 с.

5.  Про інформацію : Закон України : від 2 жовтня 1992 року № 2657–ХІІ // Відомості
Верховної Ради України. – 1992. – № 48. – 650 с.

6. Бірюков В. В. Інформаційно-довідкове забезпечення розслідування злочинів : навчальний
посібник / Бырюков В. В. ; МВС України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е. О. Дідоренка. –
Луганськ : РВВ ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка, 2009. – 112 с.

7. Безрученко В. С. Напрями вдосконалення інформаційно-аналітичного забезпечення
підрозділів податкової міліції. Проблеми удосконалення законодавства і практики протидії
злочинності у сфері господарської діяльності : збірник наукових праць за матеріалами
Міжнародного науково-практичного семінару; 10 грудня 2009 року / Безрученко В. С. ;
Національний університет ДПС України, НДІ фінансового права. – К. : Вік. Прінт, 2009. – 278 с.

8. Семер’янов Д. Я. Інформаційно-аналітичне забезпечення управління підрозділами
податкової міліції : дис. кандидата юр. наук : 12.00.07 / Семер’янов Дмитро Якович. – Ірпінь,
2004. – 178 с.

9. Гуцалюк М. В. Організація захисту інформації : навчальний посібник / М. В. Гуцалюк,
Н. А. Гайсенюк. – К. : Альтерпрес, 2005. – 244 с.

10. Аркуша Л. І. Легалізація (відмивання) доходів, одержаних у результаті організованої
злочинної діяльності : характеристика, виявлення, розслідування : монографія / Аркуша Л. І.
– Одеса : Юридична література, 2010. – 376 с.

11. Бандурка О. М. Оперативно-розшукова діяльність. Частина І : підручник /
Бандурка О. М. – Харків : Видавництво Ун-тету внутр. справ, 2002. – 336 с.

12. Про оперативно-розшукову діяльність : Закон України : від 18 лютого 1992 року № 2135–
ХІІ // Відомості Верховної Ради. – 1992. – № 22. – ст. 303.



Науковий вісник Національного університету ДПС України (економіка, право),  2(61) 2013 151

13. Мулявка Д. Г. Організація використання інформаційних ресурсів ДПС України у
протидії податковим правопорушенням : навчальний посібник / Мулявка Д. Г.,
Атаманчук О. В., Рекуненко Т. О. – Ірпінь : Національний університет державної податкової
служби України, 2012. – 192 с.

14. Касьяненко Л. М. Організаційно-правові основи фінансового моніторингу у протидії
легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом: монографія /
Касьяненко Л. М., Бірюков Г. М., Бірюкова І. Г. – Ірпінь : Національний університет ДПС
України, 2012. – 150 с.

15. Бовкун Є. А. Інформаційне забезпечення протидії легалізації (відмиванню) доходів,
одержаних злочинним шляхом, як складова антикорупційної діяльності / Є. А. Бовкун //
Інформаційні ресурси ДПС України в механізмі протидії легалізації (відмиванню) доходів,
одержаних злочинним шляхом, та ухилення від сплати податків: збірник тез науково-
практичного семінару / Державна податкова служба України, Національний університет ДПС
України, Науково-дослідний центр з проблем оподаткування. – Ірпінь : Видавництво
Національного університету ДПС України, 2012. – 224 с.

16. Литвин Н. А. Характеристика інформаційної складової у процесі виявлення злочинів,
пов’язаних з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом / Литвин Н. А., Мороз Д. О. ;
Інформаційні ресурси ДПС України в механізмі протидії легалізації (відмиванню) доходів,
одержаних злочинним шляхом, та ухилення від сплати податків: збірник тез науково-
практичного семінару / Державна податкова служба України, Національний університет ДПС
України, Науково-дослідний центр з проблем оподаткування. – Ірпінь : Видавництво
Національного університету ДПС України, 2012. – 224 с.

Стаття надійшла до редакції 18.12.2012 р.



152                                                                                                             Право

УДК 343.982
С. І. Халимон,
кандидат юридичних наук,
Чернігівський юридичний
коледж Державної
пенітенціарної служби
України

МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ
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ПОКАРАНЬ

У статті обґрунтовано необхідність формування методології дослідження
конфіденційного співробітництва в органах і установах виконання покарань. Автором
висвітлено методи наукового пізнання інституту конфіденційного співробітництва, які
дозволили виявити актуальні проблеми у зазначеній сфері.

В статье обоснована необходимость формирования методологии исследования
конфиденциального сотрудничества в органах и учреждениях исполнения наказаний.
Автором рассмотрены методы научного познания института конфиденциального
сотрудничества, которые позволили выявить актуальные проблемы в данной сфере.

The article is dedicated to the proving of necessity of forming of confidential collaboration
research methodology in penitentiary organs and establishments. The author lights the methods
of scientific cognition of confidential collaboration, which allowed to expose vital problems in
that sphere.

Ключові слова: методологія, методи, конфіденційне співробітництво, органи і
установи виконання покарань.

Визначення поняття конфіденційного співробітництва в органах і установах виконання
покарань (далі – ОіУВП), а також конструктивне розв’язання таких завдань, як визначення
принципів конфіденційного співробітництва, виявлення історичних передумов
конфіденційного співробітництва й основних етапів його становлення і розвитку, визначення
соціально-правової необхідності залучати громадян до конфіденційного співробітництва в
ОіУВП; узагальнення основних морально-етичних проблем конфіденційного співробітництва
в ОіУВП; вивчення соціально-психологічної характеристики конфідентів в ОіУВП та основних
проблем навчання й виховання конфідентів в ОіУВП, а також вирішення ряду інших проблем
конфіденційного співробітництва вимагає формування цілісної методології його дослідження.
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Методологія дослідження конфіденційного співробітництва в цілому та в ОіУВП зокрема
сьогодні залишається однією із найменш розроблених галузей. Такий стан наукових розробок
у цій сфері виник унаслідок як об’єктивних, так і суб’єктивних чинників. На думку
В. Є. Тарасенка, це пов’язано з тим, що методологічні засади юридичної науки довгий час
перебували в тенетах марксистсько-ленінського підходу, які гальмували їх розвиток [1]. На
нашу думку, основною проблемою відсутності наукових розвідок у цій сфері є неналежна
увага до ОіУВП з боку керівництва держави. Лише протягом останніх років простежується
сплеск інтересу до проблем ОіУВП, у тому числі і проблем оперативно-розшукової діяльності
(далі – ОРД).

На нашу думку, репрезентований статистичними даними Державної пенітенціарної служби
України (далі – ДПтС України) такий інтерес викликаний „стабільним” рівнем пенітенціарної
злочинності, який за останні п’ять років утримується в межах 450 злочинів на рік із незначними
коливаннями. Перспективність конфіденційного співробітництва зумовлена, з-поміж інших
чинників, наведених нами у попередніх публікаціях, тим фактом, що за допомогою ОРД
щорічно порушується близько 30 % кримінальних справ (тобто виявляється злочинів),
зареєстрованих по кримінально-виконавчій службі, попереджується відповідно близько 2 500
злочинів. І у випадку удосконалення інституту конфіденційного співробітництва зазначені
корисні показники ОРД можуть значно зрости, тобто прикладна цінність від дослідження
цього інституту не викликає жодних сумнівів.

Тобто реалізується важливе суспільне завдання щодо забезпечення відшкодування шкоди,
завданої злочином; захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень.

Процес становлення нового знання про те чи інше явище правової дійсності являє собою
певну систему отримання, накопичення, аналізу, узагальнення й осмислення фактів, що мають
наукове значення, з подальшим закріпленням отриманих результатів і висновків у теоріях,
концепціях, поглядах, нормативних актах тощо. Це складний за структурою й об’ємний за
кількістю інформації, яку необхідно переробити дослідникові, багатоетапний процес, у якому
накопичення цього знання відбувається за відповідними принципами й закономірностями,
що належать до царини методології наукового пізнання [2, с. 72]. На сучасному етапі розвитку
науки оперативно-розшукового права методологічний інструментарій відповідних досліджень
залишається переважно атрибутивною складовою дисертаційних робіт і монографій, оскільки
будь-яке серйозне дослідження розпочинається з окреслення методологічних засад щодо
напрямів здобуття необхідної інформації, її творчого перероблення й закріплення значущих
фактів. Тому методологія зумовлює змістовність та істинність отриманих результатів і висновків
наукового дослідження.

Поняття „методологія” (у перекладі з грец. – правильний шлях, шлях дослідження) по-
різному тлумачиться у сучасній юридичній науці. У широкому розумінні термін „методологія”
розуміється як теорія людської діяльності – „це діяльність пізнання, мислення або, якщо
говорити точніше, вся діяльність людства, включаючи сюди не лише власне пізнання, але й
виробництво. Звідси виходить, що методологія … є теорія людської діяльності” [3, с. 6]. У
вузькому розумінні під методологією розуміють сукупність методів, прийомів, процедур
наукового дослідження [4, с. 5–6].

Традиційною у сучасній науковій думці є рецепція дефініцій загальної теорії права у
галузеву науку. Отже, розглядаючи теоретико-методологічні підходи конфіденційного
співробітництва в ОіУВП, доцільно зазначити, що вони корелюються з теорією методології,
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яка сформована у теорії права. Зазначені процеси відображаються у детермінації категорії
„методологія юридичної науки” [5, с. 13–27].

Під методологією правової науки сучасні вчені розуміють наступне: вчення про методи
пізнання, теоретичне обґрунтування використаних у науці методів і способів пізнання; теорію
методів, сукупність певних теоретичних принципів, логічних прийомів і конкретних способів
дослідження явищ; систему певних теорій, гносеологічних й онтологічних принципів, законів
і категорій, що опосередковують загальні властивості й зв’язки буття і наукового пізнання;
учення про принципи побудови, форми та засоби наукового пізнання тощо. Незважаючи на
наявні розбіжності у згаданих визначеннях, можна переконливо стверджувати, що всі вони
надають найзагальніші уявлення про сутність поняття методології юридичної науки [6; 7; 8].

Як зазначає В. М. Костицький, після інтенсивного розвитку галузевих юридичних наук
виникла об’єктивна потреба переосмислити зміст і напрями розвитку юридичної науки,
пізнання самої себе, забезпечення розуміння розвитку юридичної науки в контексті загального
розвитку науки загалом, теоретичного й методологічного забезпечення процесу інтеграції-
диференціації наукового знання як у межах самої юридичної науки, так і на „стиках” з
природничими і гуманітарними науками [5, с. 13].

На нашу думку, методологія дослідження конфіденційного співробітництва є ученням
про світогляд і систему наукових підходів, принципів, методів, прийомів і способів пізнання й
об’єктивної оцінки ідеології конфіденційного співробітництва, чинного оперативно-
розшукового законодавства та правових механізмів реалізації допомоги громадян оперативним
підрозділам.

Методологія дослідження проблем конфіденційного співробітництва, як і будь-якого іншого
предмета оперативно-розшукового права, у своєму арсеналі утримує різнопорядкові за
змістом і формою методи. Як зазначає О. Ф. Скакун, у сучасній юридичній науці найбільш
функціональним як в абстрактному, так і у науковому значенні є таке визначення поняття
„метод”: по-перше, як системи конкретних способів і принципів досягнення мети дослідження;
по-друге, як системи інструментів (засобів) дослідження [9, с. 6]. У свою чергу, способи
являють собою систему прийомів, що допомагають досягти певних результатів (дедукція та
індукція, аналіз та синтез, узагальнення тощо). Водночас принципи (історизму, сходження від
абстрактного до конкретного, єдності логічного та історичного, конкретного та абстрактного
тощо), які зазвичай формуються на рівні методів чи методологічних підходів (філософських і
загальнонаукових, але не окремо наукових), завдяки своєму імперативному характеру мають
забезпечувати концептуальність дослідження [10, с. 10].

Визначивши понятійний аспект методології дослідження конфіденційного співробітництва,
вважаємо за логічне здійснити перехід до аналізу сукупності методів, використаних автором
при дослідженні відповідного інституту оперативно-розшукового права.

Зокрема, при дослідженні інституту конфіденційного співробітництва автором використано
порівняльний метод. Його значення, як слушно зазначає В. М. Селиванов, полягає не у відкритті
нових фактів, а у науковому поясненні вже знайдених, дозволяє у суспільствознавстві замінити
експериментальний метод [11, с. 544–545].

Як стверджують науковці, порівняння здійснюється у формах порівняння і протиставлення,
при цьому воно може бути науковим лише у випадках, коли порівнюються не випадкові, а
типові факти, враховується взаємозв’язок з конкретною обстановкою, причинами виникнення,
а також динаміка розвитку [12, с. 9; 13, с. 32; 14, с. 35]. Порівняльний метод має два різновиди:
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синхронічний (коли порівнянню піддаються об’єкти, локалізовані у певний момент часу, з
метою виявлення їх типових, загальнозначущих рис) і діахронічний (або порівняльно-
історичний – коли об’єкт досліджується в історичному аспекті, і завдяки цьому створюється
уявлення про еволюцію змісту того чи іншого правового феномену) [15, с. 391–393].

Отже, використаний автором, як інтегрований, порівняльний метод дослідження
конфіденційного співробітництва може бути диференційований на 2 субметоди:
1) порівняльно-правовий (компаративістський), що полягає у зіставленні різних аспектів ОРД,
у тому числі конфіденційного співробітництва, у різних державах, аналіз і порівняння
українського та зарубіжного оперативно-розшукового законодавства. Загалом цей метод
дозволяє оцінити ті чи інші норми оперативно-розшукового права країн зарубіжжя на предмет
їх використання у нашому законодавстві. Звичайно, не йдеться про повне перенесення
іноземного права на наш ґрунт, що неприпустимо, але окремі його положення може бути
сприйнято; 2) порівняльно-історичний, що відрізняється порівняльним дослідженням інституту
конфіденційного співробітництва у процесі історичного розвитку держави (за часів
перебування у складі Російської імперії, Радянського Союзу, за часів незалежності).

Порівняння розуміється як процес відображення і фіксації відношень тотожності, схожості
у правових явищах різних держав, а порівнянню піддається одиничне, особливе і загальне у
таких явищах. Юридична компаративістика – це насамперед виявлення всезагального,
загального, різного та унікального у правових явищах [16, с. 34–36].

Зрозуміло, що результати будь-якого наукового дослідження, у тому числі конфіденційного
співробітництва, не можуть бути достовірними, якщо використано лише один метод. Тому
методологію цього дослідження загалом склала система загальнонаукових та спеціально-
наукових методів, що забезпечили об’єктивний аналіз досліджуваного предмета. З урахуванням
специфіки дослідження автор застосовував, крім порівняльного, у їхній сукупності і такі
методи:

– структурно-функціональний. Він у дослідженні конфіденційного співробітництва також
має особливе значення, оскільки досліджуються та порівнюються між собою дуже багато
оперативно-розшукових явищ, і лише за його допомогою відповідні об’єкти можна дослідити
як взаємопов’язані елементи ОРД;

– системного аналізу (системний). Саме системний метод зобов’язує проводити
дослідження оперативно-розшукових явищ як цілісної множини, що складається з підсистем
і елементів. Система права, що існує у будь-якій державі, складається з відповідних підсистем
– галузей, підгалузей, інститутів (скажімо, в оперативно-розшуковому праві – інститут
конфіденційного співробітництва) тощо. Урахування цього методу при здійсненні дослідження
конфіденційного співробітництва дозволило порівняти між собою відповідне одиничне,
особливе і загальне в оперативно-розшукових явищах, типові, а не випадкові факти;

– догматичний (формально-юридичний). Цей метод, який за висловом Ієринга, є „абеткою
права”, виходить з правила: forma legalis – forma esseentialis (юридична форма – це істотна
форма), і дозволяє вивчати право як таке, у „чистому вигляді”, поза його зв’язком з економікою,
політикою, мораллю тощо. Призначення цього методу у дослідженні конфіденційного
співробітництва полягає в аналізі чинного оперативно-розшукового законодавства та практики
його застосування, у виявленні очевидних аспектів правових явищ без проникнення у внутрішні
сутнісні сторони і зв’язки. Він здійснюється за допомогою формально-логічних прийомів:
аналізу і синтезу, індукції і дедукції, абстракції та інших, і дозволяє виробити поняття, описати,
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узагальнити, класифікувати, систематизувати, передати отримане знання ясним, цілком
визначеним способом [14, с. 35; 17, с. 15];

– логічний. Цей метод дозволив, з одного боку, виявити логічні помилки, наявні в окремих
положеннях оперативно-розшукового законодавства, певну непослідовність законодавців
окремих держав, не сприймати як істинні і заперечити деякі хибні судження науковців, а з
іншого – сконцентруватися на предметі дослідження і відволіктися від несуттєвого;

– статистичний. Загалом цей метод використовувався для встановлення статистичних даних
про: кількість вчинених в ОіУВП злочинів; кількість кримінальних справ, порушених за
матеріалами ОРД; кількість злочинів, відвернутих за допомогою ОРД; засуджених осіб, які
перебувають на обліку оперативних підрозділів як конфіденти, тощо;

– при збиранні емпіричного матеріалу автор використовував метод включеного
спостереження. Загалом наукове спостереження є цілеспрямованим, організованим
сприйняттям предметів і явищ оточуючого світу [18, с. 53]. Цей метод застосовувався автором
під час проходження практики, стажування і роботи на оперативних посадах. Під час
застосування цього методу дослідник був на виду у засуджених, тому що проводив із ними
велику частину часу. При застосуванні цього методу, як і при відкритому спостереженні,
необхідно дотримуватися окремих умов, що встановлені дослідниками та набули свого
застосування і підтвердження у нашій практиці;

– метод опитування. Він дозволяє задовольнити вимоги якісно-кількісної визначеності
досліджуваного матеріалу, оскільки: а) опитування звернено до людини, б) його процедура
легко піддається формалізації і в) опитування є достатньо глибоким, щоб за його допомогою
з’ясувати ті складні процеси, які розглядаються в конкретному дослідженні [19, с. 47].
У науковому дослідженні конфіденційного співробітництва в ОіУВП за допомогою цього
методу отримана левова частка емпіричного матеріалу щодо зазначеного інституту й
перевірено чимало теоретичних висновків;

– аналіз документів включав у себе насамперед вивчення матеріалів робочих справ
конфідентів (у кількості 261 справи). Також документальне дослідження конфіденційного
співробітництва провадилося шляхом вивчення документів ДПтС України, особливо
управління оперативно-розшукової роботи (різні звіти, огляди, довідки, інформації та ін.).

Крім названих спеціальних методів відомих науці в оперативно-розшукового права,
використані й інші. Це найзагальніший метод філософської діалектики, який у цьому випадку
має на увазі, що конфіденційне співробітництво зумовлено соціально-правовою необхідністю.
Використано також метод сходження від простого до складного і від абстрактного до
конкретного. Завдяки цьому методу вдалося побудувати багатоповерхову структуру самого
дослідження, яке складається з узгоджених між собою розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів.

Отже, на підставі зазначеного, можемо припустити, що застосована методологія
дослідження конфіденційного співробітництва в ОіУВП, що включає у себе систему
загальнонаукових спеціально-наукових методів із визначеною процедурою їх застосування,
дозволяє сподіватися на оригінальність і достовірність отриманих результатів, спрямованих
на удосконалення практики оперативно-розшукової діяльності в ОіУВП, а також відповідного
галузевого законодавства.
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ОСОБЛИВОСТІ СУДОВОГО ПРОВАДЖЕННЯ
ЩОДО НЕПОВНОЛІТНІХ

Розглянуто особливості провадження у справах про злочини неповнолiтнiх згідно з
вимогами, передбаченими ст. 432 Кримiнально-процесуального кодексу України.

Рассмотрены особенности производства по делам о преступлениях
несовершеннолетних в соответствии с требованиями, предусмотренными ст. 432
Уголовно-процессуального кодекса Украины.

The article discusses the essential features of the proceedings in cases of minor crimes as
required under Art. 432 Criminal Code of Ukraine.

Ключові слова: процесуальна дiяльнiсть судiв, неповнолiтнiй, провадження, злочин,
правосуддя.

Велике значення для профiлактики злочинностi серед неповнолiтнiх має процесуальна
дiяльнiсть судiв, що здiйснюють провадження у кримiнальних справах. Ефективнi правовi
заходи, якi суди застосовують щодо неповнолiтнiх, можуть реально сприяти попередженню
вчинення ними нових злочинiв і виправленню пiдлiткiв. Здiйснюючи правосуддя, суди повиннi
забезпечити захист гарантованих Конституцiєю України прав i свобод як пiдсудного
неповнолiтнього, так й iнших учасникiв процесу.

Метою цієї статті є дослідження порядку провадження у справах про злочини неповнолiтнiх,
як передбачено ст. 432 Кримiнально-процесуального кодексу України (далi – КПК).

Порядок визначається загальними правилами КПК для провадження кримiнальних справ
i, крiм того, додатковими нормами, викладеними у гл. 36 КПК „Особливостi провадження в
справах про злочини неповнолiтнiх”. У зазначенiй главi мiстяться норми, якими передбачено
пiдвищення захищеностi прав неповнолiтнiх у кримiнальному судочинствi.

У багатьох країнах свiту (США, Великобританiї, Бельгiї, Францiї, Нiмеччинi та iн.), на вiдмiну
вiд України, судочинство у справах про злочини неповнолiтнiх здiйснюється спецiалiзованими
судами рiзних модифiкацiй.

Правосуддя щодо неповнолiтнiх повинно бути складовою процесу нацiонального розвитку
кожної країни. Вiдповiдно до ст. 9 Конституцiї чиннi мiжнароднi договори, згода на
обов’язковiсть яких надана Верховною Радою України, є частиною нацiонального
законодавства України. Тому суди повиннi враховувати вимоги мiжнародних правових актiв,
зокрема тих, якi стосуються здiйснення правосуддя щодо неповнолiтнiх. У мiжнародно-
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правових актах наголошується на необхiдностi особливого захисту дiтей та пiдлiткiв. Україною
було пiдписано мiжнародний договiр вiд 29 листопада 1985 р., за яким вона взяла на себе
зобов’язання виконувати Мiнiмальнi стандартнi правила ООН, що стосуються здiйснення
правосуддя щодо неповнолiтнiх („Пекiнськi правила”). У пр. 2.1 зазначених Правил
пiдкреслюється необхiднiсть неупередженого їх застосування [3].

В iншому важливому мiжнародному документi – Конвенцiї про права дитини, прийнятiй
44-ю сесiєю Генеральної Асамблеї ООН у 1989 р. i ратифiкованiй Верховною Радою України
27 лютого 1991 р. (далi – Конвенцiя), мiститься гуманне положення щодо застосування до
неповнолiтнього мiри запобiжного заходу. Вiдповiдно до ст. 37 Конвенцiї „арешт, затримання
чи тюремне ув’язнення дитини здiйснюється згiдно з законом та використовується лише як
крайнiй захiд i протягом якомога бiльш короткого вiдповiдного перiоду часу” [3].

Основнi напрями державної полiтики України стосовно дiтей i заходи щодо її реалiзацiї
центральними та мiсцевими органами виконавчої влади, органами мiсцевого самоврядування,
органiзацiями, суспiльними iнститутами були визначенi в Нацiональнiй програмi „Дiти
України” (затверджена Указом Президента вiд 18 сiчня 1996 р. № 63/96; далi – Нацiональна
програма). Серед її основних завдань – здiйснення заходiв щодо профiлактики злочинностi,
наркоманiї, алкоголiзму i курiння серед дiтей.

Виконання основних положень Нацiональної програми у 1996–2000 рр. активiзувало
процеси практичного розв’язання проблем покращання становища дiтей i виконання положень
Конвенцiї, а також сприяло певному покращанню стану профiлактики пiдлiткової злочинностi.
З метою вирiшення нагальних питань щодо покращання становища дiтей i захисту їхнiх прав
Указом Президента України вiд 24 сiчня 2001 р. № 42/2001 „Про додатковi заходи щодо
забезпечення виконання Нацiональної програми „Дiти України” на перiод до 2005 р.”
передбаченi вiдповiднi заходи. Соцiальна полiтика стосовно дiтей у 2001–2005 рр. спрямована
насамперед на зменшення впливу на них негативних явищ, якi виникають пiд час реформування
суспiльства. Незважаючи на певнi позитивнi зрушення – зменшення кiлькостi зареєстрованих
злочинiв, учинених неповнолiтнiми, – рiвень злочинностi серед пiдлiткiв залишається високим.
Так, у 2002 р. засуджено 3 235, або 16,1 % вiд неповнолiтнiх, якi ранiше вчиняли злочини i
притягувалися до кримiнальної вiдповiдальностi. Апеляцiйнi суди областей вiдзначають
негативну тенденцiю до послаблення контролю з боку мiлiцiї та комiсiй у справах неповнолiтнiх
за поведiнкою засуджених, якi були звiльненi вiд вiдбування покарання з випробуванням.
Ситуацiя зi злочиннiстю у дитячому середовищi вимагає удосконалення профiлактичної
роботи, пошуку ефективних форм взаємодiї всiх зацікавлених органiзацiй, дiяльнiсть яких
спрямована на запобiгання втягненню пiдлiткiв у протиправну дiяльнiсть.

Законом України вiд 24 сiчня 1995 р. „Про органи i служби у справах неповнолiтнiх та
спецiальнi установи для неповнолiтнiх” (зi змiнами, внесеними згiдно iз законами вiд 11 грудня
1998 р., 8 липня 1999 р. i 3 квiтня 2003 р.), виходячи з положень Конституцiї України та Конвенцiї
визначено правовi основи дiяльностi органiв i служб у справах неповнолiтнiх і спецiальних
установ для неповнолiтнiх, на якi покладається здiйснення соцiального захисту i профiлактики
правопорушень серед осiб, що не досягли 18-рiчного вiку. Цим само Законом (ст. 6)
передбачено створення при судах iнституту судових вихователiв для здiйснення контролю за
виконанням рiшень щодо неповнолiтнiх, який дiє згiдно з Положенням, яке затверджується
Верховним Судом України, Мiнiстерством юстицiї України, Мiнiстерством освiти України.
Але такий iнститут поки що практично не дiє.
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Роз’яснення судам з питань застосування законодавства щодо кримiнальної
вiдповiдальностi неповнолiтнiх наданi Пленумом Верховного Суду України в таких постановах:

а) вiд 26 червня 1981 р. № 5 (зi змiнами, внесеними постановами вiд 12 жовтня 1989 р.
№ 10, вiд 4 червня 1993 р. № 3, вiд 13 сiчня 1995 р. № 3 та вiд 3 грудня 1997 р. № 12) „Про
практику застосування судами України законодавства в справах про злочини неповнолiтнiх i
про втягнення їх у злочинну та iншу антигромадську дiяльнiсть” (далi – Постанова Пленуму
Верховного Суду вiд 26 червня 1981 р. № 5);

б) вiд 23 грудня 1983 р. № 6 (зi змiнами, внесеними постановами вiд 28 березня 1986 р. № 4,
вiд 12 жовтня 1989 р. № 10, вiд 4 червня 1993 р. № 3 та вiд 3 грудня 1997 р. № 12) „Про практику
застосування судами України законодавства про вiдповiдальнiсть за втягнення неповнолiтнiх
у злочинну та iншу антигромадську дiяльнiсть” (далi – постанова Пленуму Верховного Суду
вiд 23 грудня 1983 р. № 6);

в) вiд 22 грудня 1995 р. № 21 (зi змiнами, внесеними постановою вiд 3 грудня 1997 р. № 12)
„Про практику застосування судами примусових заходiв виховного характеру”.

З часу прийняття зазначених постанов вiдбулися значнi змiни в правовiй сферi. 28 червня
1996 р. прийнято Конституцiю України, в якiй людина, її життя i здоров’я, честь i гiднiсть,
недоторканнiсть i безпека визнаються найвищою соцiальною цiннiстю (ст. 3). Держава гарантує
утвердження й забезпечення прав i свобод людини. З 1 вересня 2001 р. набрав чинностi новий
Кримiнальний кодекс України (далi – КК), значного оновлення зазнав КПК (законами вiд 21
червня 2001 р. № 2533-III та 12 липня 2001 р. № 2670-III до нього внесенi iстотнi змiни i
доповнення). Змiни у законодавствi щодо неповнолiтнiх і поява нових питань, якi виникли в
судовiй практицi, стали пiдставою для проведення узагальнення судової практики у справах
про злочини неповнолiтнiх i втягнення їх у злочинну дiяльнiсть.

Iз матерiалiв кримiнальних справ випливає, що вiковi особливостi неповнолiтнiх значно
впливають на мотивацiю їхнiх вчинкiв. Такими особливостями є: недостатнiй життєвий досвiд;
схильнiсть до наслiдування; вплив на них оточуючих, особливо дорослих осiб; бажання
показати себе самостiйним i намагання звiльнитися вiд контролю та опiки з боку батькiв,
вихователiв; специфiчне трактування таких понять, як смiливiсть, чеснiсть, дружба;
неправильна оцiнка конкретних життєвих ситуацiй; недостатнiй розвиток, а iнколи i повна
вiдсутнiсть критичного ставлення до своїх вчинкiв, вчинкiв iнших. Цi особливостi пiдлiткiв
потрiбно враховувати слiдчим i суддям, на яких покладено обов’язок здiйснювати провадження
справ про злочини неповнолiтнiх.

Узагальнення засвiдчило, що суди в основному забезпечують правильне застосування
законодавства у справах про злочини неповнолiтнiх. Разом з тим є випадки, коли суди
неналежно виконують вимоги процесуального закону, що визначають умови i порядок
розгляду справ про злочини неповнолiтнiх, припускаються помилок при застосуваннi закону
про кримiнальну вiдповiдальнiсть неповнолiтнiх та iстотно порушують вимоги кримiнально-
процесуального закону. Деякi суддi намагаються розглядати справи щодо неповнолiтнiх у
спрощеному порядку без дотримання процесуальної процедури. Не в усiх справах належно
з’ясовуються причини й умови, що сприяли вчиненню злочинiв, а постановленi щодо них
окремi ухвали (постанови) не завжди виконуються. За матерiалами апеляцiйних судiв і
Верховного Суду України, з використанням даних судової статистики було проаналiзовано
судову практику щодо розгляду справ про злочини неповнолiтнiх.



Науковий вісник Національного університету ДПС України (економіка, право),  2(61) 2013 161

Згiдно зi статистичними даними, наведеними у засобах масової інформації, кiлькiсть
помилок і порушень закону, яких припускаються мiсцевi суди при розглядi справ про злочини
неповнолiтнiх, не зменшується. Основними причинами скасування та змiни вирокiв були
порушення права неповнолiтнiх на захист, а також призначення пiдсудним занадто м’якого
або суворого покарання, порушення норм КК при призначеннi покарання, однобiчнiсть або
неповнота досудового чи судового слiдства, невiдповiднiсть висновкiв суду фактичним
обставинам справи, iстотнi порушення кримiнально-процесуального закону тощо [4].

У зв’язку з внесеними у ст. 318 КПК змiнами вiд 21 червня 2001 р. суди почали припускатися
багатьох помилок щодо порядку судових дебатiв. Так, за новою редакцiєю ст. 318 КПК у
дебатах виступають, крiм прокурора та захисника (а за його вiдсутностi – сам пiдсудний), як
було передбачено у старiй редакцiї цiєї статтi, також потерпiлий i його представник, цивiльний
позивач, цивiльний вiдповiдач або їхнi представники та пiдсудний. Але деякi суди порушують
порядок судових дебатiв i не надають слова для промови пiдсудному та потерпiлому.
Апеляцiйнi суди, переглядаючи вироки, розцiнюють зазначене порушення вимог ст. 318 КПК
як iстотне i на пiдставi п. 13 ч. 2 ст. 370 КПК скасовують вироки [1].

Так, ухвалою Апеляцiйного суду Житомирської областi скасовано вирок Черняхiвського
районного суду щодо неповнолiтнiх Г. та iнших, адже на порушення вимог ст. 318 КПК
потерпiлому i пiдсудним не було надано можливостi виступити в судових дебатах [4].

Обставини, що пiдлягають доказуванню в кримiнальнiй справi, визначаються статтями 64
i 23 КПК i є загальними для всiх справ, у тому числi й у справах про злочини неповнолiтнiх.
Однiєю з особливостей провадження у зазначених справах є розширення меж предмета
доказування. Тому, крiм обставин, встановлення яких є обов’язковим пiд час провадження
кожної кримiнальної справи, у справах про злочини неповнолiтнiх згiдно зi ст. 433 КПК
необхiдно також з’ясувати: вiк неповнолiтнього; стан його здоров’я та загального розвитку;
характеристику особи, умови життя i виховання неповнолiтнього; обставини, що негативно
впливали на його виховання; наявнiсть дорослих пiдмовникiв та iнших осiб, якi втягнули
неповнолiтнього в злочинну дiяльнiсть. Невстановлення зазначених обставин свiдчить про
неповноту провадження у справi [1]. У постановi Пленуму Верховного Суду вiд 26 червня
1981 р. № 5 зазначено, що в разi, коли не встановленi обставини, передбаченi ст. 433 КПК, i не
можна усунути таку неповноту досудового слiдства в судовому засiданнi, суд повинний
повернути справу на додаткове розслiдування.

На судову практику позитивно вплинули змiни, внесенi до ст. 246 КПК Законом вiд 21
червня 2001 р., про обмеження пiдстав для повернення справ на додаткове розслiдування зi
стадiї її попереднього розгляду. Наведений у ст. 246 КПК перелiк таких пiдстав є вичерпним.
Тому суд iз цiєї стадiї не може повернути справу на додаткове розслiдування, наприклад, з
мотивiв неповноти дiзнання чи досудового слiдства у зв’язку з тим, що обвинувачений пiсля
передачi справи до суду зник i мiсце його перебування невiдоме тощо.

Основними причинами повернення справ на додаткове розслiдування, за даними
апеляцiйних судiв, є: неповнота досудового слiдства, для усунення якої потрiбно провести
слiдчі і розшукові дiї, спрямовані на збiр нових доказiв (обшук, виїмка, вiдтворення обставин
подiї, розшук свiдкiв, пошук речових доказiв); iстотне порушення процесуальних прав
неповнолiтнiх; вiдсутнiсть протоколу огляду мiсця подiї, медичного висновку про причину
смертi потерпiлого; невиконання вимог суду, викладених у попереднiх судових рiшеннях про
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повернення справ на додаткове розслiдування; порушення права пiдсудного на захист, у тому
числi коли вимоги статей 218–220 КПК виконанi без участi адвоката тощо [4].

Так, справа щодо неповнолiтнього М. та iнших, якi обвинувачувалися за ч. 2 ст. 17, ч. 2
ст. 140 КК 1960 р., постановою Днiпровського районного суду м. Херсона направлена на
додаткове розслiдування через те, що на досудовому слiдствi порушено право на захист.
Вiдповiдно до вимог ст. 45 КПК участь у справi захисника є обов’язковою. Незважаючи на те
що до участi у справi за обвинуваченням неповнолiтнього був допущений адвокат, вимоги
статей 218–220 КПК виконанi, але без його участi [4].

Проте є випадки помилкового повернення судами справ на додаткове розслiдування з
мотивiв неповноти або неправильностi досудового слiдства, коли цi прогалини могли бути
усунутi пiд час судового розгляду справи. Нерiдко суди, повертаючи справи про злочини
неповнолiтнiх на додаткове розслiдування, не зазначають у постановi (ухвалi) пiдстав для такого
рiшення, у чому конкретно виявляється неповнота або неправильнiсть проведеного досудового
слiдства, чому суд позбавлений можливостi усунути їх у судовому засiданнi, якi саме
обставини повинні бути з’ясованi пiд час додаткового розслiдування, якi iстотнi порушення
КПК допущенi i як вони можуть вплинути на всебiчне, повне й об’єктивне з’ясування обставин
справи.

Суди припускаються серйозних помилок, коли з посиланням на ст. 299 КПК, яка передбачає
так званий спрощений порядок розгляду справи, не дослiджують безпосередньо в судовому
засiданнi докази стосовно тих фактичних обставин справи, якi передбаченi ст. 433 КПК i
пiдлягають обов’язковому встановленню у справах про злочини неповнолiтнiх, хоча, можливо,
вони i не заперечуються сторонами.

Так, Зарiчненський районний суд Рiвненської областi засудив неповнолiтнього К. за ч. 3
ст. 185 КК. На пiдставi ст. 299 КПК з посиланням на ту обставину, що в судовому засiданнi
пiдсудний визнав себе винним у вчиненнi злочину повнiстю, суд визнав недоцiльним
дослiдження доказiв у справi. З протоколу судового засiдання вбачається, що пiсля допиту
пiдсудного i пояснень його матерi суд вiдразу перейшов до судових дебатiв. Але у матерiалах
цiєї справи був висновок судової психолого-психiатричної експертизи, яка встановила, що К.
страждає на легку розумову вiдсталiсть з емоцiйно-вольовими порушеннями i неповною
мiрою мiг усвiдомлювати свої дiї та керувати ними. Цей висновок суд не дослiджував, оскiльки
сторони про це не просили, оцiнки йому, як i iншим даним про особу, у вироку не давалося.
Вiдповiдно до ст. 20 КК суд мав визнати К. обмежено осудною особою i врахувати цю обставину
пiд час призначення йому покарання або застосування примусових заходiв медичного
характеру [4].

У зв’язку з такими фактами необхiдно звернути увагу судiв на неприпустимiсть прийняття
рiшення про недоцiльнiсть дослiдження доказiв, у тому числi i висновкiв експертиз щодо
обставин, передбачених ст. 433 КПК, що пiдлягають обов’язковому встановленню у справах
про злочини неповнолiтнiх. При провадженнi у справах про злочини неповнолiтнiх суди мають
без будь-яких обмежень виконувати вимоги ст. 433 КПК i з’ясовувати вiк неповнолiтнього,
стан його здоров’я та загального розвитку, характеристику особи, умови життя та виховання,
обставини, що негативно впливали на виховання неповнолiтнього, наявнiсть дорослих
пiдмовникiв та iнших осiб, якi втягнули неповнолiтнього в злочинну дiяльнiсть.

Для зменшення негативного впливу на неповнолiтнього з боку дорослого спiвучасника
злочину ст. 439 КПК передбачено можливiсть видiлення справи про неповнолiтнього в окреме
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провадження. Але органи досудового слiдства використовують таку можливiсть дуже рiдко.
У випадку коли неповнолiтнiй обвинувачений притягується до вiдповiдальностi в однiй справi
з дорослим, до нього застосовуються правила гл. 36 КПК [1].

Отже, узагальнюючи зазначене вище, можемо зауважити, що вперше неповнолiтнiй
стикається iз законом при спiлкуваннi з представниками органiв внутрiшнiх справ, i тому на
них покладається важливий обов’язок продемонструвати, що держава охороняє права та
законнi iнтереси фiзичних та юридичних осiб i що кожний, хто вчинив злочин, буде притягнутий
до вiдповiдальностi i нестиме тягар покарання. Водночас представники органiв дiзнання i
досудового слiдства повинні переконливо довести неповнолiтньому, який оступився, що
держава в особi представника правоохоронних органiв і суддi зацiкавлена насамперед у тому,
щоб вiн став на шлях виправлення, що держава поважає його права i забезпечує їх, щоб
неповнолiтня особа отримала переконливий виховний потенцiал, який би дав їй можливiсть
усвiдомити, що вона повинна жити за правилами, якi встановленi суспiльством, критично
поставитися до своїх дiй i стати на шлях виправлення.
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CУДОВИЙ ПРЕЦЕДЕНТ ЯК ДЖЕРЕЛО ПРАВА
У статті розглянуто питання визнання судового прецеденту джерелом права.

Досліджено роль прецеденту у створенні і функціонуванні права на території України.
Виявлено філософсько-правові аспекти судового прецеденту в контексті формування
сучасного національного права. Розглянуто також особливості комплексного виявлення і
науково-теоретичного обґрунтування онтологічного виміру, сутнісних аспектів,
аксіологічних констант судового прецеденту і визначення об’єктивних закономірностей
формування його як важливого компонента вітчизняної системи джерел права, опираючись
на світовий досвід.

В статье рассматриваются вопросы признания судебного прецедента источником
права. Исследуются роль прецедента в создании и функционировании права на территории
Украины. Освещаются философско-правовые аспекты судебного прецедента в контексте
формирования современного национального права. В ходе исследования также
рассмотрены особенности комплексного выявления и научно-теоретическое обоснование
онтологического измерения, сущностных аспектов, аксиологических констант судебного
прецедента и определения объективных закономерностей формирования его как важного
компонента отечественной системы источников права, опираясь на мировой опыт.

The paper addresses the problem of recognition of judicial precedent source of law. We
investigate the role of precedent in the creation and functioning of law in Ukraine. Highlights
the philosophical and legal aspects of judicial precedent in the context of current national law.
The study also revealed features integrated detection and scientific and theoretical basis of the
ontological dimension of the essential aspects axiological constants of judicial precedent and
the definition of the objective laws of its formation as an important component of the national
system of sources of law, based on international experience.

Ключові слова: судовий прецедент, суд, прецедентна форма, джерело, право.

Враховуючи ту інтенсивність життя, що нас оточує, було б найбільшим безглуздям
продовжувати наслідувати нормативістську концепцію права з її визнанням єдиного джерела
права – нормативно-правового акта. Чим міцніше ми будемо занурюватися у цей застарілий
„кокон”, тим ясніше відчуватимемо себе „обділеними” – тими, хто не здатний про себе подбати.

Значний внесок у висвітлення питання судової правотворчості на теренах України зробили
такі дослідники, як О. Константій, Л. Корчевна, І. Овчаренко, А. Осетинський, Л. Петрова,
О. Скакун, Р. Тополевський, В. Трофименко, С. Шевчук та інші.
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Метою роботи є комплексне виявлення і науково-теоретичне обґрунтування онтологічного
виміру, сутнісних аспектів, аксіологічних констант судового прецеденту й визначення
об’єктивних закономірностей формування його як важливого компонента вітчизняної системи
джерел права, опираючись на світовий досвід.

За наслідками дослідження сформульовано напрями впровадження судового прецеденту
як одного із важливих джерел права.

Суперечки про те, чи можна визнати судовий прецедент джерелом права в нашій країні
ведуться багато років, однак дискусії не привели до розв’язання проблеми. В Україні ідею про
можливість і допустимість судового прецеденту підтримує ряд учених, зокрема: О. Константій,
Л. Корчевна, І. Овчаренко, А. Осетинський, Л. Петрова, О. Скакун, Р. Тополевський,
В. Трофименко, С. Шевчук та інші. Нині, коли в Україні відбувається правова реформа і
вдосконалюється вся правова система, проблема визнання судового прецеденту джерелом
права стає особливо актуальною.

Уперше поняття „джерело права” було застосоване щонайменше дві тисячі років тому.
Проте до цього часу залишається в центрі обговорення наукової спільноти. Це й не дивно,
адже, як відомо, абсолютна істинність будь-якого поняття є швидше за все утопічним явищем,
тому потрібно до нього прагнути, але ніколи не припиняти пошуки.

Насамперед необхідно зауважити, що такі пошуки принесуть позитивні результати.
По-перше, саме в джерелах права чи не найяскравіше проявляються загальносоціальні

риси права – саме ті загальні закономірності та специфічні особливості, що характерні праву
загалом або окремим його галузям.

По-друге, детальна розробка та вивчення цієї проблеми дозволяє краще не тільки пізнати
сучасне право, а й визначити сутність права на кожному окремому етапі його розвитку.

Стосовно цього М. Марченко зазначає: „... не можна не враховувати історичний аспект
процесу формування та розвитку уявлень про джерела та форми права, оскільки право,
еволюціонуючи разом зі своїми джерелами, постійно змінюється, розвивається і
удосконалюється”. [8, c. 4].

По-третє, дослідження цього питання актуалізується і тим, що серед учених тепер не
вироблено єдиної позиції щодо розуміння самого поняття „джерело права”. На думку
більшості, ця правова категорія характеризується нечіткістю, неоднозначністю [15, c. 194; 10],
невизначеністю та є однією зі складних об’єктів пізнання. У такій ситуації вирішення цієї
проблеми набуває особливої гостроти, тим більше, що юридична практика застосування
даного поняття в усі часи також характеризувалася суперечністю та інтуїтивністю,
підтвердженням чого є відсутність його нормативного визначення у чинному законодавстві.

Звертаючись до історії розвитку прецеденту, Е. А. Лук’янова зазначала, що судові
прецеденти створювалися судами в разі виникнення казусів, а саме коли відповідь не можна
знайти в законах і звичаях. Сутність таких судових рішень полягала в наданні їм нормативного
характеру по конкретній справі, що приймалася за правило при вирішенні інших аналогічних
справ. Прецедентна форма права була значно поширена в античних і феодальних державах.
Правовий звичай і судовий прецедент підготували підґрунтя для появи закону [6, с. 10]

Вирішальна роль прецеденту у створенні і функціонуванні права дозволяє відокремити
систему загального права, створену суддями в Англії, яка надала можливість вирішувати
суперечки між окремими особами, а потім використовувалась у США, Канаді, Австрії та ряді
інших держав, від романо-германської правової системи, яка застосовувалася у Франції, ФРН,
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Італії та інших державах [2] на основі римського права. Хоча основним принципом у обох
системах, якого дотримуються судді при вчиненні правосуддя, є те, що подібні справи
вирішуються завжди за аналогією.

Загалом система джерел права має вирішальне значення для характеристики правової
системи тієї чи іншої країни. Правові системи сучасних держав відрізняються, зокрема, тим,
яке із джерел права переважає в національній правовій системі певної країни. Наприклад, у
країнах романо-германського права основним джерелом права визнаються нормативні
юридичні акти, а основною особливістю правової системи англо-американського права є
визнання та широке використання як джерела права судового прецеденту. Якщо ж говорити
про сучасну українську правову систему, то тут вищим джерелом права визнається воля
народу, і, відповідно, Конституція України як результат народного волевиявлення, є
нормативним актом, вищою юридичною силою [14, c. 25–26].

Звичайно ж, як і будь-яке явище, так і кожна правова система має дві сторони – як позитивні,
так і негативні аспекти, які необхідно враховувати при побудові системи джерел права. Так,
романо-германська правова система насичена нормативно-правовими актами, що становлять
її основу. Тобто кожний етап правовідносин обов’язково повинний мати конкретну норму
регулювання. Проте передбачити всі соціальні явища, які можуть виникнути у суспільному
розвитку, і нормувати їх – це нездійсненна мрія для законодавця. Саме тому романо-германська
правова система має чи не найбільшу кількість прогалин у праві, що значно ускладнює
реалізацію правових норм [16, c. 39]. Англо-американська правова система характеризується
казуїстичністю. Останнім часом під впливом інтеграційних і глобалізаційних процесів
відбувається зближення національних правових систем та їхніх інститутів [11, c. 3]. На сьогодні
у світі практично не існує абсолютно замкнутих національних правових систем. Нині основу
всіх розвинених правових устроїв становлять універсальні, а не національні елементи, внаслідок
чого основні правові поняття та практика їх втілення більше чи менше спільні в усіх сучасних
правових системах [13, c. 65–66].

Найбільш поширеним визначенням прецеденту можна вважати наступне. „Прецедент –
це рішення юрисдикційних і адміністративних органів щодо конкретних справ, які приймаються
за загальне обов’язкове правило при вирішенні всіх аналогічних справ у подальшому” [18, с. 42].

У радянській теорії права впродовж багатьох років прецедент як джерело права
заперечували (А. Боннер, С. Зівс, В. Лазарєв, К. Комісаров, В. Пучинський), хоча й були спроби
теоретично обгрунтувати доцільність створення й застосування судової практики вищими
судовими органами – С. Братусь, А. Венгеров, С. Вільнянський, П. Орловський, В. Туманов,
А. Піголкін, А. Піонтовський, А. Черданцев та інші. Судовий прецедент в українській правовій
науці радянського періоду розглядався як формальне джерело права, що має місце в правових
системах деяких держав, але чужий вітчизняній державно-правовій практиці. Визнання
судового прецеденту як самостійного джерела права трактувалося як замах на принципи
соціалістичної законності і соціалістичної демократії, які виражаються в повновладді рад
народних депутатів [1, с. 6]. Стверджувалося, що соціалістичні судові органи здійснюють
правосуддя як одну з форм застосування закону, не пов’язану з правотворчими
повноваженнями суду при вирішенні конкретних справ [17, с. 48] Визнаючи вагомий внесок
згаданих  вище авторів у розробку проблеми, водночас потрібно зауважити про наявність у
їхніх дослідженнях чималої кількості ідеологічних нагромаджень, які були характерними для
того часу, а тепер втратили актуальність.
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Хочеться відзначити, що судовий прецедент заслуговує „уважного і вільного від
примусового впливу панівної державної ідеології вивчення...” [7, с. 20]. Більшість учених, які
займаються дослідженням даного питання, схиляються до думки, що необхідно визнати в
українській правовій системі джерелом права судовий прецедент не тільки в теорії держави і
права, але і в галузевих науках. Але лише у тому випадку, коли судова практика буде відображати
і реалізовувати принципи гуманізму, справедливості, засновані тільки на правових основах.
Відхід від нормативізму як єдиного праворозуміння дає теоретичну можливість визнати судову
практику джерелом права.

Отже, створено всі умови для запроваження нових концепцій у сучасній юриспруденції.
Але це стало можливим, у тому числі, завдяки відсутності єдиної загальноприйнятої дефініції
„джерело права”. Труднощі з формулюванням визначення цього поняття ще більше
посилюються великою кількістю значень цього терміна, зміст яких дуже відрізняється. У
юридичній літературі джерело права розуміють і в матеріальному, і у формально-юридичному
аспекті, і як джерело пізнання права (джерело права в гносеологічному значенні), і як джерело
права у філософському розумінні, і як історичне джерело права.

У юридичній літературі під джерелом права в матеріальному сенсі розуміють:
1) економічні, соціальні умови життя суспільства, які визначають державну владу та виступають
правотворчою силою суспільства [4, c. 3]; 2) матеріальні умови життя суспільства як
безпосередню засаду правотворчості та коло органів, уповноважених творити право в певній
спільноті [9, c. 119]; 3) причини, що зумовили зміст права [12, с. 23].

Розглядаючи судовий прецедент як джерело кримінально-процесуального права, необхідно
усвідомити, які саме рішення судових інстанцій потрібно відносити до даного виду джерел
права в українській правовій системі і за яких підстав. Це пов’язано з тим, що, як показує
світовий досвід, застосування судового прецеденту, рішення не всіх судів можна відносити до
таких джерел права. Прикладом може бути Франція, де важливу роль відіграє судова практика,
але джерелами права визнаються рішення не будь-якого суду, а тільки Касаційного суду [3 с. 26].

Джерело права – це один з видів прояву права, обов’язковим системним змістом якого є
правові норми, тобто правила поведінки. Якщо виходити з теорії природничого права, то
можна з упевненістю сказати, що судовий прецедент, є джерелом права. З позиції системного
підходу до права судовий прецедент стає джерелом права, якщо рішення судових інстанцій
мають нормативний характер. На нашу думку, раніше такий характер мали постанови Пленуму
Верховного Суду СРСР, а нині –  постанови Пленуму вищого спеціалізованого суду згідно зі
ст. 36 Закону „Про судоустрій та статус суддів”, тільки вони можуть забезпечити єдність
застосування судової практики. Хоча Постанови Пленуму вищого спеціалізованого суду мають
тільки рекомендаційний характер і можуть надаватися за результатами узагальненої судової
практики з питань застосування спеціалізованими судами законодавства при вирішенні справ
відповідної судової юрисдикції.

Забезпечення однакового застосування закону в кримінальному судочинстві покладається
і на Верховний Суд України. З метою забезпечення однакового застосування кримінально-
процесуального закону судом касаційної інстанції при обґрунтуванні рішення (вироку,
постанови, ухвали) суду допускається посилання на позицію Верховного Суду України,
викладену в рішенні по аналогічній справі.

Ряд авторів вважають, що в судових рішеннях і, зокрема, в постановах Пленуму не повинно
міститися правових норм. Їх наявність є порушенням законів і суперечить українській правовій
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системі, оскільки такі рішення повинні мати суто роз’яснювальний, а не нормативний характер.
Не можна не визнати, що такі аргументи є обґрунтованими і будуються на українському
законодавстві. Ні в Конституції України, ні в інших законах, що регламентують діяльність судів,
не говориться про те, що вони наділені правом законотворчості. У зв’язку з цим виникає
питання, як третя влада може брати участь у вдосконаленні законотворчості. Як вважає
Р. З. Лівшиць, „справа в тому, що суд в силу його більшої незалежності і кваліфікації набагато
менш прийнятний і зручний для тоталітарного режиму в якості органу влади” [5, с. 4]. Така
обставина в сучасний період не є перешкодою для визнання прецеденту як джерела права. А
необхідність того, що Верховному Суду України, як найвищому судовому органу, доцільно
надати нові можливості для подальшого вдосконалення своєї практики уже назріла, бо в
умовах переходу до ринкових відносин потреба в цьому постійно зростає. І надання можливості
Верховному Суду України в цьому аспекті офіційного статусу, щодо права тлумачення законів
і визнання судової правотворчості, позитивно вплине на імідж держави в цілому.

Отже, на підставі зазначеного вище, можна стверджувати, що системне вивчення джерел
права було започатковано лише з виникненням самостійних правових концепцій і шкіл. І те,
що ми повинні рухатися вперед – вибираючи найкраще, переосмислюючи та утворюючи
власну думку, щодо поєднання різних правових систем, яка надасть нам неабияку можливість
зробити ривок уперед. Саме таким поштовхом, що здатний це зробити, і є судовий прецедент,
точніше його сучасне переосмислення і визнання важливим джерелом права. Він може стати
тим, хто буде відображати багатогранність і мінливість реального життя, балансуючи між
належним і наявним, абстрактним і конкретним, загальним і окремим, динамічним і статичним,
духом і дійсністю.

Крім того, прагнення України до вступу у Європейське співтовариство також вимагає
дослідження можливості належного впровадження цього правового явища. „Рівний перед
рівними” – саме таким повинно бути гасло вступу українського співтовариства до
Європейського Союзу.
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ЗАСТОСУВАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗНАНЬ ПРИ
РОЗСЛІДУВАННІ ЗЛОЧИНІВ, ВЧИНЕНИХ ІЗ

ОСОБЛИВОЮ ЖОРСТОКІСТЮ
Певні недоліки організації роботи правоохоронних органів щодо своєчасного і

ефективного розслідування кримінальних правопорушень, вчинених із особливою
жорсткістю, пов’язані з тим, що в теорії криміналістики, кримінального процесу, а також
юридичної психології не приділялося достатньо уваги науковим розробкам, які можна
було б використовувати в практичній діяльності правоохоронних органів. Донині не
створена методика розслідування таких злочинів, яка б ураховувала основні структурні
елементи їх кримінальної, кримінально-процесуальної та криміналістичної
характеристики. Не досліджено також проблему використання спеціальних знань при
розслідуванні таких правопорушень.

Определенные недостатки организации работы правоохранительных органов по
своевременному и эффективному расследованию уголовных правонарушений, совершенных
с особой жесткостью, связаны с тем, что в теории криминалистики, уголовного процесса,
а также юридической психологии не уделялось достаточного внимания научным
разработкам, которые можно было бы использовать в практической деятельности
правоохранительных органов. По сей день не создана методика расследования таких
преступлений, которая бы учитывала основные структурные элементы их уголовной,
уголовно-процессуальной и криминалистической характеристики. Не исследованна также
проблема использования специальных знаний при расследовании таких правонарушений.

Some of the shortcomings of the law enforcement agencies in a timely and effective investigation
of criminal offenses committed with particular cruelty, can be explained by the fact that theories
of criminology, criminal procedure and legal psychology has not been given sufficient attention
to scientific developments that could be used in the practice of law enforcement. To date, no
established method of investigating crimes committed with particular cruelty that would
urahovuvala basic structural elements of criminal, criminal procedure and forensic
characteristics. It remains unexplored as the problem of using expertise in the investigation of
such offenses.

Ключові слова: правопорушення, спеціальні знання, експертиза, слідчий, пізнання,
процес, право.
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Упродовж останніх років в Україні спостерігається складна кримінальна ситуація.
Злочинність стає все більш організованою, оперативно використовує новітні технології, все
більше протистоїть і протидіє органам правопорядку, а не просто приховує від них свою
діяльність.

Певною мірою цьому сприяло те, що правоохоронні органи допускають серйозні помилки
при аналізі наявної інформації, плануванні первинних слідчих дій та оперативно-розшукових
негласних слідчих дій, висуненні версій, організації взаємодії та призначенні експертиз, які
негативно впливають на рівень розкриття і якість досудового слідства.

Значний внесок у висвітлення даного питання зробили такі дослідники, як
Александров Д. О., Алікіна Н. В., Андросюк В. Г., Джужа О. М., Закалюк А. П.,
Казміренко Л. І., Коновалова В. О., Костицький М. В., Матвійчук В. В., Марчак В. Я.,
Медведєв В. С., Морозов О. М., Ходимчук О. О., Шепітько В. Ю. та інші.

Метою дослідження є розробка методологічних і тактичних аспектів використання окремих
видів спеціальних знань при розслідуванні правопорушень, вчинених із особливою
жорстокістю.

Важливою процесуальною формою використання спеціальних знань є експертиза. У
процесі розслідування кримінальних правопорушень проти здоров’я особи використовуються
науково-практичні можливості різногалузевих знань. І це тому, що кримінальне процесуальне
законодавство (ст. 242 КПК України) передбачає можливість призначити експертизу в тому
випадку, коли для вирішення конкретних питань при провадженні в справі потрібні наукові,
технічні або інші спеціальні знання. А порядок призначення експертизи вбирає в себе ряд
організаційних і процесуальних дій. Слідчий насамперед повинний визначити, які експертизи
він призначить і які питання поставить експертам. Важливою є проблема наявності матеріалів,
які потрібно буде передати експертам, та вибору експертної установи чи конкретного експерта.
В окремих випадках, відповідно до вимог чинного кримінального процесуального
законодавства, призначення експертизи при розслідуванні злочинів проти здоров’я особи є
обов’язковим:

1) встановлення причин смерті;
2) встановлення тяжкості та характеру тілесних ушкоджень;
3) визначення психічного стану підозрюваного за наявності відомостей, які викликають

сумнів щодо його осудності, обмеженої осудності;
4) встановлення віку особи, якщо це необхідно для вирішення питання про можливість

притягнення її до кримінальної відповідальності, а іншим способом неможливо отримати ці
відомості;

5) встановлення статевої зрілості потерпілої особи в кримінальних провадженнях щодо
злочинів, передбачених статтею 155 Кримінального кодексу України.

Отже, судово-медична експертиза при розслідуванні злочинів проти здоров’я особи
призначається обов’язково. Визначення питань, що ставляться для вирішення судово-медичної
експертизи, здебільшого залежить від предмета, способу злочинного посягання, методів
маскування злочинного результату, а також інколи від слідчої ситуації [1, с. 125]. Тобто для
кожної групи та підгрупи злочинів проти здоров’я особи є коло типових питань. Так, при
призначенні судово-медичної експертизи в процесі розслідування умисного тяжкого тілесного
ушкодження перед експертом ставляться такі запитання:

1) які ушкодження є на тілі потерпілої особи, їх характер, розташування і походження;
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2) яка послідовність нанесення тілесних ушкоджень;
3) чи вказують ушкодження на тілі особи на самооборону чи боротьбу і якщо так, то які

саме;
4) одноразово чи неодноразово були заподіяні тілесні ушкодження;
5) яким знаряддям були заподіяні тілесні ушкодження;
6) чи не перебувала потерпіла особа в момент заподіяння їй тілесних ушкоджень у

безпорадному стані, і чи могла вона чинити опір винному;
Предметом судово-психологічної експертизи є психічні факти, явища, закономірності та

механізми психіки. Основною тактичною особливістю у виборі моменту призначення судово-
психологічної експертизи є те, що її призначення на ранніх етапах попереднього слідства
недоцільно через такі причини.

По-перше, призначенню судово-психологічної експертизи завжди повинна передувати
підготовка необхідних для її проведення матеріалів. Їх можна умовно розподілити на дві
категорії: 1) дані про спосіб життя, освіту, професію та рід діяльності, риси характеру, інтереси,
світогляд, життєві плани, навички, стосунки з членами сім’ї, колегами, сусідами; 2) дані про
дозлочинні факти, що безпосередньо або побічно пов’язані з подією злочину, дані про
злочинну поведінку і постзлочинну діяльність підозрюваного. Усіма цими відомостями можна
володіти лише після проведення цілого ряду слідчих і процесуальних дій.

По-друге, особливе значення для експертного дослідження мають дані допиту самого
підозрюваного. Суб’єктивний самозвіт і міркування індивідуума про психологічний механізм
скоєного ним злочину має велике інформаційно-гносеологічне значення для експертного
дослідження. Тому психологічну експертизу, принаймні, потрібно призначати після допиту
підозрюваного щодо встановлення суб’єктивної сторони злочину.

Якщо перед слідством буде стояти завдання щодо встановлення не лише психічних процесів,
станів або властивостей особистості, але й визначення психічного здоров’я підозрюваного,
його осудності, то потрібно виносити постанову про проведення комплексної психолого-
психіатричної експертизи. Призначення цієї експертизи рекомендовано в разі потреби
визначити афективний стан підозрюваного в момент вчинення злочину, а також стосовно
визнаних осудними підозрюваних, які страждають олігофренією в ступені дебільності або
психопатією. При розслідуванні кримінальних правопорушень про заподіяння тілесних
ушкоджень, які спричинили душевну хворобу, призначення психіатричної експертизи
потерпілого є обов’язковим.

Вивчаючи висновки психіатричної і психологічної експертизи, особливу увагу необхідно
приділяти їх дослідницькій частині. Практиці відомі випадки, коли в ході експертизи особа по-
новому освітлює картину злочину або повідомляє нові факти, підозрюваний зізнається у
вчиненні злочину, хоча на слідстві категорично заперечував свою вину. Оскільки такі показання
особи заносяться експертом у дослідницьку частину акта, то вони можуть мати певне значення
для справи.

Якщо при розслідуванні кримінальних правопорушень про зґвалтування призначається
судово-медична експертиза речових доказів, то для її вирішення закономірними є такі питання:

1) чи є на досліджуваних предметах сліди крові, слини, сперми, яка їхня група і тип;
2) які інші особливості має кров, що виявлена на досліджуваних предметах або на тілі

потерпілої особи, її одязі;
3) як давно утворилися сліди крові на досліджуваних предметах;



Науковий вісник Національного університету ДПС України (економіка, право),  2(61) 2013 173

4) чи може належати підозрюваному кров, сперма, слина, що виявлені на досліджуваних
предметах або на тілі потерпілої особи:

5) чи належить волосся, виявлене на певному предметі або на тілі потерпілої особи, людині;
6) якщо волосся, що виявлено на певному предметі або на тілі потерпілої особи, належить

людині, то воно вирвано чи випало:
7) волосся, що виявлено на певному предметі або на тілі потерпілої особи, належить

чоловікові чи жінці;
8) чи подібне волосся, що виявлено на певному предметі або на тілі потерпілої особи, її

одязі, до волосся підозрюваної особи?
Обсяг досліджень матеріалознавчої експертизи при розслідуванні кримінальних

правопорушень про зґвалтування надто об’ємний. Усе залежить від того, які саме сліди-
предмети, сліди-речовини були виявлені. Так, об’єктом матеріалознавчої експертизи при
розслідуванні зґвалтувань можуть бути: наркотичні засоби; харчові продукти; тютюн;
полімерні, паливно-мастильні матеріали; волокна; волокнисті матеріали [2, с. 345]. Досить
часто перераховані об’єкти виявляють у формі помітних і візуально невидимих мікрослідів.
Механізм утворення таких мікрослідів зумовлений тим, що мікрочастинки за умов учинення
злочинного діяння відокремилися від цілого. Наприклад, окремі волокна одягу ґвалтівника
залишилися на одязі потерпілої особи при його контакті з нею. Або на місцевості, де була
зґвалтована потерпіла особа, виявлено сліди тютюну, наркотичних засобів, а також паливно-
мастильних матеріалів від автомобіля. Експерти використовують при проведенні
матеріалознавчих експертиз біологічні, фізичні, хімічні та інші методи дослідження.

Останнім часом при розслідуванні кримінальних правопорушень про зґвалтування
набувають поширення геноідентифікаційні експертизи, основним завданням яких є
ідентифікувати конкретну особу на основі генетичної інформації, що є в біологічних частинках
– шматочках шкіри, а також у рідинах – слині, крові, поту. Наприклад, потерпіла особа – жінка
чинила активний опір ґвалтівникові й відразу ж після вчиненого щодо неї злочину повідомила
про це правоохоронним органам. Опитуючи заявницю Р., слідчий виявив під нігтями потерпілої
особи залишки шкіри ґвалтівника, які вилучив. Через годину підозрювану особу затримали.
У затриманої підозрюваної особи, у встановленому законом порядку, були відібрані зразки
шкіри для порівняльного дослідження. Пізніше виявилося, що шкіри, вилученої під нігтями
пальців рук потерпілої Р. як біологічного матеріалу, було достатньо і за кількістю, і за якістю
для проведення геноідентифікаційної експертизи. Так, особа ґвалтівника була ідентифікована.
З часом Ю. визнав себе винним у зґвалтуванні Р.

Шляхом проведення експертизи можуть бути отримані і прямі, і непрямі докази. Проте, як
правило, за результатами її проведення отримуються непрямі докази. Це пояснюється тим,
що в більшості випадків об’єктом експертизи є окремі предмети, ті чи інші властивості, які
необхідно встановити, пояснити, порівняти з іншими. Зрозуміло, що в такому випадку, можна
частіше з’ясувати окремі обставини справи, які набувають свого значення лише у взаємному
зв’язку з іншими фактами.

Призначивши експертизу для дослідження певних обставин справи, слідчий, прокурор і
суд повинні насамперед оцінити висновок експерта з погляду існуючої класифікації доказів
для того, щоб використати правила використання прямих чи непрямих доказів, не допустити
помилки – оперування непрямими доказами без урахування їх специфіки.
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Фіксація результатів використання спеціальних знань у галузі медицини має важливе
значення. Так, результати експертизи оформляються висновком експерта, при судово-
медичному освідуванні складається акт або довідка. Висновок, акт і довідка – це документи,
які є джерелом доказів. Для того щоб діяльність спеціаліста, який брав участь у слідчій дії,
мала доказове значення, її необхідно відображати в протоколі цієї дії.

При розслідуванні правопорушень про заподіяння тілесних ушкоджень потрібно ширше
застосовувати таку непроцесуальну форму використання спеціальних знань, як самостійна
пізнавальна діяльність. Сутність її полягає в ознайомленні з літературними джерелами медичної
науки. Це дозволить слідчому орієнтуватися в медичній термінології, усвідомити для себе
умови і методи проведення експертних досліджень, що завжди буде сприяти більш
кваліфікованому проведенню оцінки висновку експерта, покращить спільну роботу слідчого
і спеціаліста при проведенні слідчої дії [3, с. 93].

У тих випадках, коли після ознайомлення з висновком судово-медичної експертизи у
слідчого виникнуть додаткові запитання, можна здійснити допит експерта. Така форма
використання спеціальних знань допустима за умови, якщо допитуваному експерту не треба
буде проводити які-небудь дослідження для роз’яснення або доповнення свого висновку.

Як висновок, необхідно зазначити, що вміле використання спеціальних знань відіграє
визначну, а іноді вирішальну роль ефективного процесу розслідування правопорушень з
подальшим притягненням винної особи до кримінальної відповідальності.
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ВИКОРИСТАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗНАНЬ ПРИ
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(ВІДМИВАННЯ) ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ
ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ

У статті висвітлено особливості використання спеціальних знань під час проведення
досудового розслідування злочинів, які мали на меті легалізацію (відмивання) доходів,
одержаних злочинним шляхом.

У статье освещены особенности использования специальных знаний при проведении
досудебного расследования преступлений, целью которых является легализация
(отмывание) доходов, полученных преступным путем.

The features of the use of the special knowledge are reflected in the scientific article, during
prosecuting  a pre-trial inquiry of crimes, that had for an object legalization(washing) of the
profits got a criminal way.

Ключові слова: легалізація, майно, фінансова операція, експерт, спеціаліст, експертиза.

Протидія легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, є
багатоаспектною проблемою та проявляється у вдосконаленні кримінально-правових норм
ст. 209 КК України, розробці дієвих механізмів фінансового моніторингу, забезпеченні взаємодії
правоохоронних і контролюючих органів, врахуванні позитивного міжнародного досвіду
протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, розробці відповідної
методики їх розслідування тощо.

Вивченню проблеми легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом,
присвятили свої наукові праці: Л. І. Аркуша, В. П. Бахін, О. М. Бандурка, В. Б. Букарев,
А. Ф. Волобуєв, С. В. Веліканов, В. І. Галаган, В. П. Головіна, С. Г. Гуржій, О. О. Дудоров,
А. В. Іщенко, Т.А. Качка, В. В. Лисенко, Г. А. Матусовський, Т. В. Молчанова, В. А. Некрасов,
С. І. Ніколаюк, М. В. Салтевський, П. І. Орлов, В. М. Попович, О. О. Чаричанський та інші.

Метою статті є аналіз сучасного стану використання спеціальних знань експертів, при
проведенні досудового розслідування справ з легалізації (відмивання) злочинних доходів, а
також узагальнення матеріалів слідчо-судової практики з проблемних питань, які виникають
при проведенні судових експертиз і шляхи їх вирішення.

При проведенні кримінального провадження у слідчих виникають питання, вирішити які
неможливо без залучення до розслідування осіб, які володіють спеціальними знаннями.

© Клинчук І. В., 2013
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Науковці пропонують різні поняття, але донині не має єдиного розуміння „спеціальних
знань”. Наприклад, М. С. Строгович вважає, що спеціальними є лише наукові знання [9, с. 436].
На думку Г. М. Надгорного, „спеціальні знання – це питання, що не належать до
загальновідомих, що утворюють основу професійної підготовки з наукових, інженерно-
технічних і виробничих спеціальностей, а також не загальновідомі знання, потрібні для
здійснення якихось інших видів діяльності” [7, с. 42].

На нашу думку, найбільш повно розкрили зміст поняття спеціальних знань В. К. Лисиченко
та В. В. Циркаль: „це не загальновідомі в судочинстві наукові, технічні і практичні знання,
набуті в результаті професійного навчання чи роботи з визначеною спеціальністю особою,
залученою як спеціаліст чи експерт з метою допомоги слідчому чи суду в з’ясуванні обставин
справи або дачі висновків з питань, для вирішення яких потрібне їх використання” [5, с. 19].

У Кримінальному процесуальному кодексі України визначено такі форми використання
спеціальних знань: призначення експертизи (ст. 242–244, 332 КПК); консультації та роз’яснення
спеціаліста (ст. 71 КПК, 360 КПК). Експертиза проводиться експертом за зверненням сторони
кримінального провадження, або за дорученням слідчого судді чи суду, якщо для з’ясування
обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання [3].
Закон України „Про судову експертизу” визначає так поняття судової експертизи – це
дослідження експертом на основі спеціальних знань матеріальних об’єктів, явищ і процесів,
які містять інформацію про обставини справи, що перебуває у провадженні органів дізнання,
досудового слідства чи суду [8].

Аналіз матеріалів кримінальних справ дозволяє визначити основні категорії спеціалістів,
яких залучають до участі в розслідуванні злочинів, пов’язаних із легалізацією (відмиванням)
доходів, одержаних злочинним шляхом: ревізори органів державної податкової служби та
державної фінансової служби, аудитори, експерти-криміналісти, спеціалісти з комп’ютерних
технологій, фахівці-товарознавці.

Консультації спеціаліста допомагають слідчому ознайомитися з наявними у справі
документами, розібратись у матеріалах документальної перевірки (ревізії), спланувати подальші
перевірочні заходи. Дана форма використання спеціальних знань найчастіше застосовується
у слідчій роботі. Крім того, особиста участь спеціаліста (експерта) при проведенні допиту
підозрюваних (обвинувачених) і свідків допомагає правильно сформулювати питання
допитуваному, звернути увагу слідчого на показання допитуваного, які не відповідають
дійсності, а також допомагає правильно використати під час допиту документи бухгалтерського
обліку та звітності.

Особистий досвід роботи в органах податкової міліції дозволяє зробити висновок, що під
час досудового слідства доцільно призначати проведення документальних перевірок (ревізій),
на основі вилучених під час проведення обшуку (виїмки) документів про фінансово-
господарську діяльність підприємств. Документальна перевірка підприємств є основною
формою використання спеціальних економічних знань при розслідуванні злочинів з легалізації
доходів, одержаних шляхом незаконного відшкодування ПДВ.

Проте матеріалів документальної перевірки (ревізії) не завжди достатньо для доведення
вини посадових осіб підприємств у вчиненні злочину. Висновки проведених документальних
перевірок (ревізій) можуть суперечити наявним у справі доказам, крім того, вони можуть
суперечити висновкам документальних перевірок, які проводилися до початку кримінального
провадження. У таких випадках слідчому доцільно призначити проведення судової
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(криміналістичної) експертизи з метою усунення існуючих суперечностей та встановлення
істини у справі.

За загальним правилом судову експертизу необхідно призначити своєчасно. Своєчасність
призначення експертизи забезпечується плануванням цієї слідчої дії. На думку вчених,
визначаючи момент призначення експертизи, необхідно враховувати:

– властивості та стан об’єктів експертного дослідження;
– необхідність і можливість отримання порівняльних зразків;
– особливості експертного дослідження (складність, наявність відповідних методик, час

проведення тощо);
– слідчу ситуацію [10, с. 155].
Як правильно зазначив Е. Н. Лившиц, судова експертиза як самостійна процесуальна дія

має форми призначення, проведення і процесуального оформлення. Її особливість полягає
також у тому, що фактичні дії при проведенні експертизи виконує не сам слідчий, як це має
місце при проведенні обшуку, виїмці, допиті, а відповідно до постанови слідчого, експерт-
спеціаліст у галузі науки, техніки. Навіть у тих випадках, якщо слідчий володіє спеціальними
навичками на рівні експерта, він не має права замінити його і суміщати в одній особі функції
органу розслідування та експертизи [6, с. 5].

Аналіз матеріалів кримінальних справ свідчить, що при проведенні розслідування злочинів,
пов’язаних із легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, судові
експертизи призначались у 71 % справ, серед них найчастіше призначаються такі судові
експертизи: судово-бухгалтерська; судово-економічна; почеркознавча; техніко-
криміналістична експертиза документів; комп’ютерно-технічна.

У науково-методичних рекомендаціях з питань підготовки та призначення експертизи, які
затверджені наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 р. № 53/5, містяться типові
переліки питань стосовно різних видів експертиз. Питання, що ставляться для розгляду
експертом, повинні відповідати таким основним вимогам:

– не виходити за межі спеціальних знань експерта і не мати правового характеру;
– бути визначеними, конкретними та короткими;
– мати логічну послідовність;
– характеризуватися повнотою та мати комплексний характер.
На нашу думку, при призначенні експертиз у справах про легалізацію злочинних доходів

об’єктами експертних досліджень можуть бути такі криміналістичні сліди:
– сліди письмових підробок на платіжних дорученнях, ордерах, накладних;
– комп’ютерні файли як електронні сліди злочину;
– відтиски на сторінках записних книжок, бланках;
– сліди на картриджах принтерів і печатних головках факсів;
– письмові почерки, підписи при підробках документів.
Як зазначає В. Ю. Шепітько, головним завданням судово-бухгалтерської експертизи є

встановлення: документальної обґрунтованості нестачі або надлишків товарно-матеріальних
цінностей і грошових коштів, періоду і місця їх утворення, а також розміру завданої
матеріальної шкоди; правильності документального оформлення операцій з приймання,
зберігання, реалізації товарно-матеріальних цінностей і руху грошових коштів; відповідності
відображення у бухгалтерському обліку фінансово-господарських операцій вимогам чинних
нормативно-правових актів з бухгалтерського обліку і звітності; кола осіб, на яких покладено
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обов’язок забезпечити дотримання вимог нормативно-правових актів з бухгалтерського обліку
і контролю; документальної обґрунтованості списання сировини, матеріалів, готової продукції
і товарів; правильності визначення оподаткованого прибутку (доходу) підприємств різних
форм власності та вирахування розмірів податків, тощо [10, с. 160].

В. В. Лисенко зазначає, що судово-бухгалтерська експертиза та документальна перевірка,
хоча і мають схожість предмета дослідження, однак є різними засобами документального
контролю за правовою сутністю. Судово-бухгалтерська експертиза є однією із слідчих дій,
провадження якої чітко регламентовано кримінально-процесуальним законодавством.
Документальна перевірка є адміністративно-правовим засобом контролю за діяльністю
суб’єктів підприємництва. Крім того, під час проведення судово-бухгалтерської експертизи
дослідженню підлягають не лише документи бухгалтерського обліку, які відображають характер
і зміст фінансово-господарської діяльності суб’єкта підприємництва, а і матеріали кримінальної
справи. У свою чергу, при проведенні документальної перевірки дослідженню підлягають
лише документи обліку, які відображають виконані фінансово-господарські операції. Різні
також процесуальні положення експерта-бухгалтера та особи, яка проводить документальну
перевірку [4, с. 214].

Для проведення судово-бухгалтерської експертизи слідчий систематизує, підшиває та
скріплює печаткою документи, які передаються експерту для проведення дослідження.
Найчастіше експерту надаються: акти документальних перевірок (ревізій); документи
бухгалтерського обліку (платіжні доручення, виписки з банківських рахунків, касові ордери,
видаткові накладні, рахунки-фактури, товарно-транспортні накладні тощо); реєстраційні
документи підприємства; фінансова та податкова звітність; господарські договори; рішення
господарських та адміністративних судів про скасування державної реєстрації підприємств та
визнання угод недійсними; протоколи слідчих дій (допитів, обшуків, оглядів) та інші матеріали
кримінальної справи.

У разі необхідності для підтвердження висновків документальних перевірок (ревізій) про
наявність серед постачальників товару підприємств з ознаками фіктивності, доцільно
призначити фінансово-економічну експертизу. При цьому для вирішення фінансово-
економічної експертизи потрібно поставити такі питання:

– яка мета та предмет діяльності підприємства, яку саме діяльність воно здійснювало та чи
передбачено це статутом;

– якими основними та оборотними засобами володіє фірма, джерела їх придбання, а
також джерела фінансування її діяльності, наявність у фірмі працівників (персоналу) для
виконання передбачених статутом видів діяльності (у тому числі товарів для здійснення
експортних операцій);

– чи забезпечували наявні у фірми основні та оборотні засоби можливість здійснювати
статутну діяльність, зокрема зовнішньоекономічну.

На думку К. А. Капустник, відмінністю між судово-економічною експертизою та судово-
бухгалтерською є те, що судово-економічна експертиза вивчає стан і результати (показники)
економічної діяльності суб’єктів господарських відносин, тоді як судово-бухгалтерська
експертиза – правильність відображення фактів фінансово-господарської діяльності
підприємства (організації), у документах бухгалтерського обліку і звітності [1, с. 63].

Судова фінансово-економічна експертиза безпосередньо вивчає фінансові потоки. На
нашу думку, така судова експертиза надає можливість визначити:

– факт того, що „сумнівна фінансова операція” є легалізацією доходів, одержаних
злочинним шляхом;
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– суб’єкта господарювання, де проводились операції з легалізації цих доходів;
– джерела створення тіньових доходів;
– способи їх легалізації;
– документи, на підставі яких здійснювалася легалізація та ін.
Враховуючи те, що проведення судової експертизи займає багато часу, призначати їх

доцільно на ранніх стадіях досудового слідства, після проведення обшуків (виїмок) та отримання
доступу до фінансово-бухгалтерських документів підприємства.

Сучасний технологічний розвиток людства допоміг створити нові технічні засоби
комунікації, пристрої з обробки, передачі та збереження інформації; програмне забезпечення,
які відносяться до сфери так званих інформаційних технологій (IT-технології). Це, в свою чергу,
призвело не тільки до покращання продуктивності праці та економічного зростання держав,
що опанували такі технології, а й до появи нових способів вчинення крадіжок, шахрайств,
ухилення від сплати податків тощо. Останнім часом у діяльності правоохоронних органів
України все частіше виникають ситуації, коли необхідно призначати судові експертизи,
предметом дослідження яких є аналіз інформації, що міститься на магнітних, оптичних та
інших носіях, зокрема:

– комп’ютерна техніка, в т.ч. ноутбуки, нетбуки;
– телефонні пристрої, в т.ч. мобільні смартфони;
– накопичувачі на гнучких магнітних дисках (флеш-карти);
– магнітооптичні диски;
– електронні записники тощо. Такі експертні дослідження можна віднести до класу

інженерно-технічних експертиз, які в практичній діяльності називаються комп’ютерно-
технічними експертизами.

Аналіз науково-методичних рекомендацій та власний досвід роботи в правоохоронних
органах дозволяє нам зробити висновок, що при призначенні комп’ютерно-технічної
експертизи експерту необхідно ставити завдання вирішити такі типові питання:

– яка модель комп’ютера (інший технічний пристрій);
– які його технічні характеристики (можливості);
– чи пристосований він для обробки, збереження, приймання/передачі інформації;
– чи підключений пристрій до глобальної мережі Інтернет;
– які програмні продукти використовуються для обробки даних;
– яка інформація міститься на носіях технічного пристрою (комп’ютера);
– чи містяться на комп’ютері файли документів і де саме;
– які текстові або графічні документи виявлені;
– чи використовувався комп’ютер (інший технічний пристрій) для операцій з електронного

банкінгу;
– з сайтами яких банківських установ відбувалося з’єднання за допомогою даного

комп’ютера;
– які файли було видалено, якого розміру та коли;
– чи можна відновити видалені файли;
– чи містяться на носіях (технічного пристрою) певні дані, які необхідні для розслідування

злочину. Даний перелік питань не є вичерпним, у кожному конкретному випадку на вирішення
експерту ставляться питання, залежно від наявних у справі матеріалів, предмета злочинного
посягання та способу вчинення злочину.

На нашу думку, при проведенні розслідувань економічних злочинів, у т.ч. тих, що пов’язані
із легалізацією злочинних доходів, усе частіше буде виникати необхідність призначати
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комп’ютерно-технічні експертизи. Тому вже сьогодні є нагальною потреба у оснащенні
експертно-криміналістичних центрів МВС і науково-дослідних інститутів Міністерства юстиції
України сучасними науково-технічними засобами, програмними продуктами. Крім того, є
необхідною фахова підготовка кадрів, які б спеціалізувалися на проведенні таких
криміналістичних експертиз. Доцільно також узагальнювати міжнародний досвід з даного
питання, а в окремих випадках залучати до проведення комп’ютерно-технічних експертиз
іноземних спеціалістів.

За результатами проведення судової експертизи експерт складає висновок, який є
самостійним джерелом доказів у справі. Згідно із нормами кримінального процесуального
закону, висновок експерта – це докладний опис проведених експертом досліджень і зроблені
за їх результатом висновки, обґрунтовані відповіді на запитання, поставлені особою, яка
залучила експерта, або слідчим суддею чи судом, що доручив проведення експертизи [3].
Висновок експерта підлягає ретельній оцінці суб’єктами доказування, з погляду як додержання
норм Кримінального процесуального кодексу при проведенні експертизи, так і
обґрунтованості та правильності висновків експерта. При цьому перевіряється компетентність
експерта, його незацікавленість у результатах справи, встановлюється, чи не вийшов він за
межі своєї компетенції, чи ґрунтуються висновки на одержаних ним відомостях і чи не
відбиралися вихідні дані для певних висновків. Підлягають оцінці також наукова обґрунтованість
висновку, правильність застосування конкретних методик і дозволеність їхнього використання
експертом [2, с. 348].
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ТАКТИКА ПРОВЕДЕННЯ ОБШУКУ ПО
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УКРАЇНИ)
У статті розглянуто тактику проведення обшуку, визначену законодавством України,

зокрема новим КПК України.

В статье рассмотрена тактика проведения обыска, определенная законодательством,
в частности новым УПК Украины.

In this article the author examines the tactics of conducting the search, analyzed the provisions
of the existing legislation regarding the peculiarities of conducting the search for the new code
of criminal procedure of Ukraine.

Ключові слова: обшук, тактика проведення обшуку по податкових злочинах.

Обшук – це слідча (розшукова) дія примусового характеру, яка полягає у цілеспрямованому
обстеженні приміщень, будівель і ділянок місцевості, що перебувають у віданні обшукуваного,
членів його родини або організації чи установи, з метою виявлення, фіксації та вилучення
знарядь злочину, зброї, предметів і цінностей, здобутих злочинним шляхом, документів та
інших об’єктів, що мають значення для кримінального провадження, а також встановлення
місцезнаходження розшукуваних осіб і їх затримання [1, с. 518].

На нашу думку, визначення у ст. 234 КПК України того, що обшук проводиться з метою
виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення,
відшуковування знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте
внаслідок його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, є досить
виправданим, оскільки у старому КПК України категоричне твердження „предмети і
документи, які мають значення для справи” не відповідало „духу закону”.

При розслідуванні податкових злочинів у більшості випадків обшук проводиться з метою
виявлення і вилучення предметів і цінностей, здобутих злочинним шляхом для забезпечення
відшкодування збитків, завданих злочином, а також документів, не витребуваних під час
перевірочних дій слідчого [2, с. 345].

До таких документів належать різні записи, нотатки, звіти, що відображають тіньовий
облік грошових коштів і матеріальних цінностей, списки клієнтів, контрагентів, партнерів по
фінансово-господарських зв’язках, схеми, технології незаконних операцій, ухилення від
оподаткування і сплати податків. Аналіз неофіційних документів дозволяє встановити факти
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проведення прихованих фінансово-господарських операцій, їх обсяги, механізми, джерела
одержання, канали переміщення коштів і матеріальних цінностей. Неофіційний облік – це
непередбачений нормативними актами своєрідний облік фінансово-господарських операцій,
який ведеться, як правило, матеріально відповідальними особами за власною ініціативою для
свого самоконтролю [3, с. 27].

У процесі обшуку дії органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового
законодавства, повинні спрямовуватися на пошук різних документів, які відображають або
підтверджують виконання фінансово-господарських операцій, предметів, за допомогою яких
було виготовлено або приховано злочин (печатки, штампи, бланки документів тощо). Під час
обшуку необхідно вилучати записники, листи, робочі щоденники та інші документи, які
пов’язані з кримінальним провадженням.

Плануючи обшук, потрібно враховувати таку їх особливість. Документами неофіційного
обліку є записи в зошитах, на аркушах паперу, у записних книжках, настільних календарях. У
них можуть бути відображені відомості про операції, не відображені в офіційних бухгалтерських
документах, у тому числі: про реальний обсяг реалізованої продукції, виконаних робіт і наданих
послуг; про кількість товару, який фактично надійшов на склад; про фактичну чисельність
працівників і дійсний розмір виплачуваної їм заробітної плати; про фактично проведені
платником податків витрати.

Головне при роботі з неофіційними документами визначити їх належність і допустимість.
З цією метою слідчий оглядає їх, пред’являє для впізнання під час допитів, консультується з
фахівцями, призначає експертизи. Складність полягає в тому, що неофіційні документи не
мають реквізитів, ніде не реєструються, не підписуються особами, які їх склали. Це дозволяє
обвинуваченим і підозрюваним стверджувати, що знайдені чорнові записи не відображають
реальної фінансово-господарської діяльності платника податку. Подібні твердження
спростовуються шляхом зіставлення відомостей, що містяться в цих документах, з записами
інших осіб, з даними, які зафіксовані в офіційних документах.

Особливу увагу при обшуках, по податкових злочинах, необхідно приділяти пошуку
схованок. Виявлення схованки, особливо ретельно замаскованої, свідчить про прямий умисел
суб’єкта протиправної діяльності, а також вказує на досягнення злочинної мети, що і потрібно
довести по зазначеній категорії злочинів.

Документи неофіційної звітності, які збереглися за відповідний період, дозволяють повністю
прослідкувати фінансово-господарську діяльність підприємства і в тому випадку, коли
бухгалтерський облік не вівся або ж були втрачені бухгалтерські документи. Крім того, за
допомогою документів неофіційного обліку можна встановити факти продажу не облікованих
товарів, завищення цін реалізації, фальсифікації офіційних документів, визначити кількість і
асортимент товару тощо [3, с. 27].

В обов’язковому порядку потрібно вилучати чорнові записи і неофіційну звітну
документацію, в яких можуть бути сліди не обумовлених виправлень і підчисток. В окремих
випадках лише на підставі неофіційних звітних документів можна встановити обставини
здійснення тієї чи іншої фінансово-господарської операції. Ці документи дозволять порівняти
дані неофіційного обліку з даними бухгалтерської звітності. Розходження цих показників може
вказувати на ухилення від сплати податків [3, с. 236].

Одним із завдань обшуку є виявлення різних бланків, етикеток, ярликів, кліше печаток,
штампів, використовуваних для виготовлення фіктивних документів. Характерним для обшуку
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по цій категорії справ є те, що в ряді випадків втрачається ефект раптовості, оскільки цьому
передували перевірочні дії щодо витребування документів, відібрання пояснень. Проте, як
показує практика, розслідування проводиться в необхідних випадках обшуку не тільки на
робочому місці підозрюваного, а й місці його проживання, підсобних приміщеннях,
автотранспорті, а за певних обставин і особистий обшук дає позитивні результати. При цьому
потрібно враховувати можливість виявити документальні джерела при обшуку в осіб, що є
партнерами підозрюваних по спільних фінансово-господарських операціях [2, с. 345].

Як свідчить аналіз слідчої практики та спеціальної літератури, проведення обшуку необхідне
в тому випадку, коли слідчий має інформацію про ведення „подвійного обліку”, наявність
„чорнової бухгалтерії”, підроблених печаток, штампів, бланків, що використовуються для
приховування злочинної діяльності. Результативність проведення обшуку забезпечується
наявністю комплексу інформації про осіб, в яких планується провести обшук, а також про
місця його проведення.

На нашу думку, найбільш ефективними є „групові” обшуки, що проводяться в один і той
час за місцем проживання керівника (бухгалтера), підприємця, в їх гаражах, на дачах, у підсобних
приміщеннях, складах і офісах. Одночасність проведення обшуку у кількох учасників позбавляє
їх можливості попередити один одного про небезпеку, і заховати або знищити предмети і
документи, що їх викривають.

Особи, що скоїли податкові злочини, як правило, здійснюють відповідні заходи щодо
приховування слідів злочину, що суттєво знижує ефективність цієї слідчої дії. У таких випадках
фактор раптовості зведений до мінімуму, тому не завжди результати є позитивними після
проведення такого обшуку. Тому важливим є елемент своєчасності, оскільки від цього залежить
повнота доказів, які необхідно зібрати. У зазначеній категорії злочинів обшуки проводяться в
місцях розташування суб’єкта підприємницької діяльності, місцях проживання службових і
матеріально відповідальних осіб, а також інших осіб, які пов’язані з діяльності суб’єкта, що
перевіряється. Вважається, що більш перспективними є обшуки за місцем проживання
керівників підприємств, бухгалтерських працівників, а також обшук на дачах, гаражів,
автомобілів, допоміжних приміщень [3, с. 126].

Єдиною підставою для проведення цієї слідчої (розшукової) дії є винесена в порядку,
встановленому КПК України, ухвала слідчого судді, який може винести її лише на підставі
звернення до нього процесуальної особи, що здійснює кримінальне провадження. Не може
звертатися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді сторона захисту чи
потерпілий. Вони мають лише право подати таке клопотання особі, яка здійснює досудове
розслідування. Таке звернення має форму клопотання, яке готує слідчий, попередньо
погоджуючи його з прокурором, чи прокурор, відобразивши в ньому обов’язково такі дані:
1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер, що підтверджує
факт і час початку кримінального провадження; 2) короткий, але змістовний виклад обставин
кримінального правопорушення, що встановлені на час подання клопотання про обшук і які
певною мірою можуть вказувати на спрямованість та потребу пошукових дій слідчого,
прокурора; 3) правову кваліфікацію цього правопорушення із зазначенням конкретної статті
відповідно до чинних на час подання клопотання норм Кримінального кодексу України;
4) встановлені слідчим, прокурором підстави для проведення обшуку за цим кримінальним
провадженням; 5) конкретне житло чи інше володіння особи або їх частину чи конкретне
приміщення, володарем якого є фізична або юридична особа, незалежно від права власності
на таке приміщення; 6) фізичну чи юридичну особу, якій належить житло чи інше володіння
особи, а якщо їх на час подання клопотання не встановлено, то з вказівкою на те, які заходи для
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встановлення власника здійснені і які їх результати, а також фактичного володаря цього
приміщення на час планованого проведення обшуку і підстави для володіння ним; 7) речі,
документи або осіб, що підозрюються у причетності до вчинення кримінального
правопорушення, яких планується відшукати, з можливою конкретизацією таких відомостей.
Доводи клопотання повинні бути належним чином обґрунтовані і підтверджені доданими до
нього оригіналами або копіями матеріалів кримінального провадження, а також витягом з
Єдиного реєстру досудових розслідувань, що підтверджує факт подання клопотання в рамках
конкретного провадження. У разі потреби слідчий суддя може затребувати додання інших
матеріалів або надання оригіналів окремих з них замість наданих копій.

Також дозволено застосувати технічні засоби фіксації. Рішення про це приймає прокурор
або слідчий (ч. 1 ст. 107 КПК України), однак якщо учасник слідчої дії клопоче про проведення
фіксації, вона є обов’язковою. І цим правом потрібно користуватися, оскільки результати
такої фіксації будуть доказами в процесі.

Клопотання про обшук підлягає реєстрації в канцелярії суду у встановленому порядку і
розглядається слідчим суддею невідкладно в день його надходження за участю слідчого або
прокурора. Неможливість слідчого, прокурора з поважних причин взяти участь у розгляді
клопотання не дає підстав для відкладення його розгляду на інший день. Якщо досудове
розслідування здійснюється групою слідчих, інтереси органу розслідування в суді може
представляти один із слідчих за дорученням керівника групи.

Обов’язок довести наявність достатніх для обшуку підстав покладається на слідчого,
прокурора, який звернувся до судді з клопотанням. Ступінь обґрунтованості таких підстав
визначається в кожному конкретному випадку, проте на їхню достатність може вказувати:
встановлення події, що має ознаки правопорушення; доведеність або ймовірність того, що
відшукувані речі й документи мають значення для досудового розслідування, а розшукувана
особа обґрунтовано підозрюється в причетності до підготовки, вчинення правопорушення
чи приховування його слідів; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах,
можуть стати змістом фактичних обставин, які стануть доказами під час судового розгляду;
відшукувані речі, документи особи ймовірно перебувають у зазначених в клопотанні житлі
чи іншому приміщенні, що має підтвердження матеріалами провадження або відповідає
звичному перебігу подій, наприклад, знаряддя злочину можуть зберігатися за місцем
проживання підозрюваного або в осіб, з якими він підтримує дружні стосунки.

Усі заяви чи зауваження, що надходять від осіб, які беруть участь у проведенні обшуку,
підлягають занесенню до протоколу [1, с. 520–521].

Результативність проведення обшуку залежить від виконання слідчим підготовчих та
організаційних заходів. Підготовка до обшуку включає такі елементи: 1) прийняття рішення
про проведення обшуку; 2) його процесуальне оформлення; 3) отримання й аналіз необхідної
інформації, яка стосується: а) особи підозрюваного; б) місця обшуку; в) предметів, які
орієнтовано потрібно знати; 4) розробку тактичного плану проведення обшуку: а) визначення
часу обшуку; б) відбір учасників обшуку та розподіл обов’язків між ними; в) визначення
охорони місця обшуку; г) підготовка транспортних засобів; д) визначення способів зв’язку;
е) заходи попередження опору; ж) вирішення питання про використання службово-
розшукової собаки; з) відбір заходів, які виключають можливість зв’язку підозрюваної особи
з іншими до завершення слідчих дій [4].

Необхідно пам’ятати, що сьогодні на більшості підприємств, незалежно від форми
власності, різна інформація про фінансово-господарську діяльність може перебувати в пам’яті
персональних комп’ютерів або зберігатися на магнітних носіях. Така інформація може
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відображати різні відомості про фінансово-господарську діяльність суб’єкта господарювання
в укладених договорах, цінах реалізації, даних бухгалтерського обліку тощо. Крім того, в пам’яті
комп’ютерів можуть зберігатися тексти договорів, ділової переписки, наказів, розпоряджень
щодо обставин, які розслідуються [3, с. 129]. Для виявлення, фіксації і вилучення інформації,
що зберігається в пам’яті комп’ютера, рекомендується звернутися за допомогою до
спеціаліста-програміста [5, с. 168 –170].

Викладене дає підстави зробити висновок про те, що обшук – одна з проблематичних
слідчих (розшукових) дій, що пов’язана з дотриманням конституційних прав особи, складною
процесуальною процедурою прийняття рішення про проведення обшуку, також необхідно
врахувати певні фактори, які впливають на його результативність. Водночас ст. 234 нового
КПК України не відрізняється багатослівністю і присвячена не стільки процедурі проведення
обшуку, скільки процедурі отримання дозволу слідчого судді на його проведення. Тобто
можна стверджувати, що сама процедура обшуку слабо врегульована. Більш  доцільно було
б ввести в КПК України таку статтю, як „Порядок проведення обшуку”.

Результативність проведення обшуку забезпечується наявністю комплексу інформації
про осіб, в яких планується провести обшук, а також про місця його проведення. Вона
залежить від виконання слідчим ряду підготовчих та організаційних заходів. Гарантією
успішного проведення обшуку по податкових злочинах є його ретельна підготовка, яка повинна
включати такі елементи: 1) уточнення переліку документів, що відображають фінансово-
господарську діяльність платника податків за відповідний період; 2) з’ясування всіх відомостей
про ті документи, які потрібно знайти; 3) визначення часу проведення обшуку з урахуванням
характеру первинної інформації про вчинений злочин; 4) отримання консультацій спеціалістів,
що стосуються певних особливостей документів, а також приладів, необхідних для проведення
обшуку; 5) упаковки та транспортування виявлених документів; 6) вжиття заходів щодо
забезпечення групи науково-технічними засобами і транспортом.
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КРИМІНАЛІСТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА
ОСІБ, ЯКІ ВЧИНЯЮТЬ КОМП’ЮТЕРНІ

ЗЛОЧИНИ
У статті розглянуто особу злочинця як елемент криміналістичної характеристики

комп’ютерних злочинів.

В статье рассмотрено личность преступника как элемент криминалистической
характеристики компьютерных преступлений.

Personality of criminal as an element of criminalistics characteristics of computer-related
crimes is analysed in the article.

Ключові слова: особа злочинця, комп’ютерний злочин, криміналістична
характеристика.

В умовах стрімкого розвитку інформаційних технологій, удосконалення способів вчинення
комп’ютерних злочинів не втрачає актуальності вивчення особи комп’ютерного злочинця.

Аналізу даного елемента криміналістичної характеристики присвячені окремі праці
В. О. Голубєва, М. М. Менжеги, О. І. Мотляха, Л. П. Паламарчук, М. В. Салтевського та інших.

Подальшого дослідження потребує визначення факторів, які необхідно враховувати при
встановленні особи, що вчинила злочин: характеру дій осіб щодо вчинення злочину, підготовки
до вчинення злочину і його приховування, типових зв’язків особи злочинця тощо.

Аналітики стверджують, що більша частина співробітників, які вчиняли різні комп’ютерні
злочини щодо інфраструктури інформаційних технологій компаній, займали технічні посади
в організації, де такі злочини були вчинені [1, с. 149; 2, с. 37]. У результаті їхніх дій компанії
понесли фінансові збитки, втратили репутацію, зіштовхнулися з негативними наслідками в
бізнес-процесах. У деяких випадках атаки злочинців були спрямовані не тільки на організацію,
але й на конкретних службовців [3, с. 28].

Фахівцями встановлено такі закономірності: будь-який неприємний інцидент на роботі
викликав злочинні дії несумлінних співробітників; більшість злочинців намагалися не
викликати підозри на робочому місці; якщо співробітник хотів нашкодити роботодавцю, то, в
більшості випадків, він віддавав перевагу простому способу вчинення злочину; у більшості
випадків злочини вчинялися при віддаленому доступі до мережі; більшість внутрішніх атак
помітили у випадках, коли в інформаційній системі з’являлося серйозне відхилення або вона
була недоступною [3, с. 28].

© Козак Н. С., 2013
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Встановлено, що на момент вчинення комп’ютерної атаки 59 % злочинців не перебували
в штаті постійних або тимчасових співробітників організації, а 41 %, відповідно, як і раніше
працювали в компанії. Стосовно колишнього персоналу, то 48 % злочинців було звільнено
адміністрацією, 38 % звільнилися самі, а 7 % – мали інші причини звільнень.

Частка злочинців, які займали технічні посади, становила 86 %, серед них: 38 % займали
посаду системних адміністраторів, 21 % – програмістів, 14 % – інженерів, 14 % – фахівців з
інформаційних технологій. Крім того, 10 % працювали редакторами, менеджерами,
аудиторами, 4 % працівників відносилися до сфери обслуговування. До кримінальної
відповідальності у минулому притягувалося лише 30 % злочинців, серед яких 18 % – за
насильницькі злочини, 11 % – за злочини, пов’язані з алкоголем або наркотиками, 11 % – за
шахрайство [3, с. 29].

Головним мотивом вчинення злочинних дій з боку службовців була помста. У 92 % випадків
учинених комп’ютерних злочинів передував неприємний інцидент на роботі; в 47 % випадків
– звільнення з роботи; в 20 % випадків – суперечка з колегами; в 13 % випадків – переведення
на іншу посаду чи відсутність підвищення. Але 62 % злочинців продумують свої дії завчасно;
в 47 % випадків – вчиняють підготовчі дії; в 27 % випадків – конструюють і перевіряють механізм
атаки, наприклад, логічну бомбу в мережі, додаткові приховані входи в систему тощо [3,
с. 30].

Цікавими є наукові дослідження щодо осіб, які володіли інформацією про тих, хто вчинив
злочин. У 31 % випадків була інформація про плани злочинця в інших людей; в 64 % випадків
– у колег, в 21 % – у друзів, у 14 % – у членів родини, в 14 % – у співвиконавців.

Аналіз наукових досліджень показує, що більшість комп’ютерних атак вчиняється в
неробочий час і за допомогою віддаленого доступу до комп’ютерної мережі. Навіть якщо
звільнити  системного адміністратора і відразу ж заблокувати його обліковий запис, але забути
про його привілей віддаленого доступу і залишити колишнім пароль root у системі, то особа
може мати доступ до системи.

Щодо самої комп’ютерної атаки, то 61 % злочинців віддавало перевагу простим механізмам;
39 % осіб застосовували більш витончені методи атаки. Разом з тим у 92 % випадків помітити
підозрілу активність у даній сфері до моменту вчинення протиправних дій було майже
неможливо. Хоча практика показує, що допомогти в цьому можуть тільки журнали системних
подій. У багатьох випадках злочинця можуть вирахувати інші службовці, які не мають
відношення до безпеки інфраструктури інформаційних технологій [3, с. 31].

Необхідно зауважити, що особливості комп’ютерних злочинців залежать від їх віку. Фахівці
по-різному визначали такі групи осіб. Одні виділяли дві групи осіб (у віці від 14 до 20 років; у
віці від 21 року і старші) [4, с. 951], інші характеризували осіб віком від 15 до 45 років, з яких
33 % віком до 20 років, 54 % були у віці від 20 до 40 років; 13 % осіб були старшими 40 років [5;
6, с. 86].

До особливостей вчинення злочину особами віком до 20 років належать: відсутність
цілеспрямованої, продуманої підготовки до злочину; оригінальність способу; використання
як знаряддя злочину побутових технічних засобів і предметів; невжиття заходів до приховування
злочину; факти невмотивованого бешкетництва [4, с. 951].

Діяння осіб, які вчинили комп’ютерний злочин віком від 20 років, зазвичай мають
усвідомлений корисливий характер. Ця категорія злочинців має стійкі злочинні навички:
входять в організовані злочинні групи; володіють високими професійними навичками (фахівці
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з вищою математичною, інженерно-технічною або економічною освітою); оснащені технічно
(нерідко спеціальною оперативною технікою). Злочини, які мають серійний, багатоепізодний
характер, вчиняються ними неодноразово, обов’язково супроводжуються діями по
прихованню злочинів. Вчиняються посадові злочини з використанням інформаційних
технологій, присвоєння коштів в особливо великих розмірах, шахрайств тощо [4, с. 951–952;
5].

„Професійні” звички і почерк злочинців виражаються у певних способах, методах,
прийомах вчинення злочину. Залишені і виявлені на місці злочину сліди можуть свідчити про
особливості соціально-психологічного портрета конкретної особи, вказують на досвід,
професію, вік, стать, професійні знання тощо. Частіше злочин вчиняється особами, які мають
досить високу кваліфікацію, особливо, несанкціоноване втручання в роботу комп’ютерів, їх
мережі. Подібне вимагає складних технологічних та інформаційних заходів тому, чим
складніший і „хитріший” спосіб неправомірного доступу, тим вужче коло вірогідних
злочинців [6].

Фахівці виділяють також осіб, які мають з „потерпілим” трудові або інші ділові відносини,
тобто співробітники, що зловживають своїм службовим становищем (55 %), і осіб, які не
пов’язані діловими відносинами з „потерпілим” (45 %) [7].

Представниками першої групи є різні клерки, працівники служби безпеки, працівники
контролюючих служб, інженерно-технічний персонал. Частка програмістів, інженерів,
операторів та інших працівників організації, які вчиняли несанкціонований доступ до
інформаційної системи, становила 41,9 %, частка інших працівників – 20,2 %. Частка вчинення
злочинів колишніми працівниками організації становила 8,6 %. Значну загрозу становлять
працівники організацій по сервісному обслуговування і ремонту комп’ютерної техніки, які
можуть використовувати добуту ними інформацію для вчинення злочинів.

До другої групи належать: особи, які мають вагомі знання у галузі інформаційних
технологій і в більшості випадків керуються корисливими мотивами; особи, що здійснюють
перевірку фінансово-господарської діяльності підприємства; користувачі і обслуговуючий
персонал інших підприємств, якщо між ним і підприємством, де вчинено злочин, налаштовано
комп’ютерну мережу [6, с. 85].

Отже, залежно від характеру посягання на комп’ютерну інформацію можна виділити такі
групи осіб: 1) особи, які вчинюють так звані операційні злочини (оператори, які забезпечують
роботу комп’ютерів, периферійних пристроїв тощо); 2) особи, які при вчиненні комп’ютерного
злочину використовують програмне забезпечення (системні комп’ютерні програмісти;
прикладні комп’ютерні програмісти; фахівці із захисту інформації; розробники відповідних
систем); 3) особи, які обслуговують апаратну частину (інженери-системники; інженери-
електронники; інженери-зв’язківці); 4) особи, які займаються організаційною роботою щодо
інформаційних систем (безпосередньо керівники підприємств, в яких є комп’ютери, їх мережі;
адміністратори комп’ютерних мереж; працівники обчислювальних центрів, служб
інформаційного забезпечення установ; адміністратори баз даних) [2, с. 43–44].

При розслідуванні злочинів, передбачених статтями 362, 363 КК України, необхідно
встановити наявність спеціального суб’єкта – особа, що має право доступу до комп’ютерної
інформації або відповідати за її експлуатацію.

За деякими дослідженнями частка злочинів, що полягають у розповсюдженні шкідливих
комп’ютерних програм, становить 19,7 % від загальної кількості вчинених комп’ютерних
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злочинів. Розповсюдження дисків, що містять шкідливі програми, як правило, здійснюється
переважно при реалізації піратського програмного забезпечення, що мають набори програм,
призначених для „зламування” інформаційних систем, шкідливі програми – програмні закладки
й віруси [6, с. 87].

При визначенні характеристики особи комп’ютерного злочинця доцільно враховувати
можливі схеми дій злочинців, що використовують віддалене проникнення в інформаційну
систему банку [8]. Зокрема, фахівці виділяють такі групи злочинців: хакер-одинак; об’єднана
хакерська група; підприємство-конкурент; представники різних державних структур.

Щодо можливостей і дій хакера-одинака фахівці зазначають, що він, як правило, володіє
стандартним персональним комп’ютером з модемним, виділеним виходом в Інтернет або
WI-FI; може бути досить обмеженим у фінансовому аспекті, не обов’язково мати глибокі
знання в сфері інформаційних технологій (найчастіше використовує готові комп’ютерні
програми і сценарії, доступні в Інтернеті, для реалізації загроз через відомі уразливості). Цей
тип порушників може не мати достатніх знань про побудову інформаційної системи того чи
іншого підприємства. Їх дії більше мають експериментальний характер, вони не прагнуть
одержати доступ до певної інформації або модифікувати її з метою отримання вигоди. Їм
цікаво провести окремі дії з інформаційною системою банку, недоступні простим
користувачам. Характер дії таких порушників скритий, у міру своїх можливостей. Вони
найчастіше зупиняються після проведення першого успішного впливу або роблять досить
більшу паузу в своїй активній діяльності. Найбільш масова причина спроб злому – вчинення
шахрайств з використанням інформаційних технологій [8].

Більш небезпечним є тип злочинців – об’єднана хакерська група. Вони, як правило, досить
скуті у своїх фінансових можливостях; у більшості випадків не мають своїх обчислювальних
ресурсів рівня великого підприємства і пропускних каналів в Інтернет. Разом з тим потрібно
враховувати й те, що є такі, які мають фінансові можливості для придбання дорогої техніки.
Такі злочинці використовують різні прийоми для організації сканування інформаційних систем
з метою виявлення нових уразливих місць, застосовують методи реалізації загроз через уже
відомі і виявлені лазівки. Вони можуть створювати комп’ютерні програми для використання
виявлених уразливостей (мережні „черв’яки”, віруси та інші шкідливі програмні засоби).

Для реалізації своїх злочинних намірів можуть вмонтовувати шкідливі програми в
інформаційні системи майбутніх „потерпілих” для одержання доступу до більших
комп’ютерних ресурсів, комп’ютерних мереж великих наукових або військових відомств, а
також до каналу з високою пропускною спроможністю, що з’єднує уражену мережу (мережі)
з Інтернетом. Описані дії дозволяють їм вчиняти потужні атаки на інформаційні системи в
мережі Інтернет. Найчастіше вони діють цілеспрямовано і можуть проявляти певні зусилля
для того, щоб мати уявлення про принципи функціонування системи захисту організації.

Спектр дій цієї групи злочинців – від підробки сум коштів на рахунках (модифікації даних)
до одержання або знищення важливих даних за замовленням. Плануючи свої дії, група вживає
всі можливі зусилля для приховування самого факту несанкціонованого доступу. Як правило,
хакерська група не зупиняється ні перед чим аж до моменту досягнення поставленої мети
або зіткнення з непереборними перешкодами для проведення подальшого вторгнення в
інформаційні системи [8].

Модель „підприємство-конкурент” припускає наявність власних потужних комп’ютерних
мереж і каналів передачі даних з високою пропускною спроможністю для виходу в Інтернет,
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великі фінансові можливості, високі знання комп’ютерних фахівців як самої компанії, так і
найманих нею „під замовлення”. У цьому випадку можливі спроби підкупу співробітників
служби безпеки або інші дії в галузі соціальної інженерії. Конкуренти можуть прикладати
серйозні зусилля для одержання відомостей про функціонування системи інформаційного
захисту, у тому числі впроваджувати свого представника в службу безпеки або адміністрування
комп’ютерної мережі. Метою дій можуть бути: блокування функціонування інформаційної
системи конкурента; доступ до чужої інформації; нанесення підриву в іміджі; деструктивні
дії, спрямовані на заподіяння непоправного збитку конкурентові, аж до його руйнування і
банкрутства або ж поглинання. Для цього використовують витончені методи проникнення в
інформаційні системи і впливи на потоки даних у ній. Дії конкурентів можуть мати як скритий,
так і відкритий, демонстративний характер. При здійсненні намірів конкуруюча сторона,
зазвичай, досягає поставленої мети.

Корумповані представники різних структур відомчого та міжвідомчого рівнів, а також
спецслужби різних держав мають практично необмежені комп’ютерні й фінансові можливості,
самостійно регулюють і контролюють трафік у мережі Інтернет. Найманими працівниками є
високопрофесійні, освічені фахівці. У деяких країнах відомі приклади, коли замість позбавлення
волі або після відбуття покарання відомого хакера беруть на службу в структури національної
безпеки. Подібні фахівці беруть участь у розробці стандартів з безпеки інформації, мережних
протоколів і досконально знають можливості і недоліки комп’ютерних і мережних технологій.
У процесі сертифікації засобів захисту, комп’ютерної системи представники відомчих і
міжвідомчих органів можуть одержувати досить повну інформацію про її побудову. Мета,
яка переслідується, різноманітна, її не можна визначити заздалегідь. При цьому можуть
користуватися підтримкою як законодавчих, так і інших правових актів, а також органів
виконавчої і судової влади [8].

Як зазначають фахівці, аномальні зміни психіки накладають відбиток на особистісні якості
суб’єкта, що може послужити поштовхом до вчинення комп’ютерного злочину. Зокрема,
Всесвітня організація охорони здоров’я, проаналізувавши і узагальнивши матеріали щодо
впливу комп’ютерів на здоров’я людини, зробила висновок, що тривала робота з комп’ютером
несе негативні наслідки для здоров’я користувача [6].

Існує також поділ комп’ютерних злочинців на окремі підгрупи за метою та сферою
злочинної діяльності (хакери, кракери або крекери; фрікери; колекціонери; кіберплути; пірати;
шпигуни; терористи та інші), за видом комп’ютерного злочину (незаконне отримання,
знищення комп’ютерної інформації, комп’ютерне розкрадання, привласнення грошових
коштів, комп’ютерне вимагання, шахрайство тощо).

Залежно від особливостей предмета посягання при спробі незаконного отримання
інформації, що становить банківську чи комерційну таємницю, особа може бути працівником
даного або суміжного підприємства, установи, організації. Для одержання незаконного
віддаленого доступу такій особі необхідні спеціальні знання, уміння у сфері інформаційних
технологій. Якщо особа готується до вчинення злочину без залучення сторонніх осіб, то вона
буде шукати спеціальні програмні засоби і спеціальну літературу. До мотивів незаконного
отримання комп’ютерної інформації можуть належати: користь, помста, хуліганські спонуки,
бажання довести інтелектуальні здібності в колі знайомих тощо. Навмисне знищення
комп’ютерної інформації найчастіше вчиняється колишніми працівниками або особами, які
працюють на „потерпілому” підприємстві (установі) [9].

Комп’ютерне розкрадання і привласнення грошових коштів вчиняє службовець
підприємства, до повноважень якого входять функції управління рахунками підприємства,
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установи, організації. При цих видах комп’ютерних злочинів дії проводяться періодично однією
і тією само особою або групою осіб. Розкрадання вчиняється з прямим умислом, з корисливих
мотивів, з метою отримання грошових коштів на свою користь або на користь інших осіб.

При комп’ютерному вимаганні особа злочинця характеризується професійним
відношенням до протиправної діяльності; можливе отримання відомостей від працівника
підприємства, що має доступ до інформації, яка використовується при погрозі „потерпілому”.

Комп’ютерне шахрайство, як правило, вчиняється періодично однією і тією само особою
або групою осіб. Для вчинення окремих дій, що не вимагають особливих спеціальних знань
або проведення дій, пов’язаних з ідентифікацією особи, як спільники, залучаються знайомі
серед осіб, схильних до вчинення злочинів. Злочин вчиняється умисно, з корисливим мотивом,
з метою отримання грошових коштів чи майна [9].

Безсумнівно, ефективність боротьби з комп’ютерними злочинами тісно пов’язана з
вивченням ряду специфічних питань, що стосуються криміналістичної характеристики цих
злочинів. При встановленні особи злочинця необхідно враховувати різні фактори: тип доступу
до комп’ютерної системи та інформації, складність способу вчинення злочину, соціально-
психологічний портрет особи, сферу суспільних відносин, охоронюваних законом тощо.
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СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ

Стаття присвячена дослідженню предмета злочинного посягання ухилень від сплати
єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та страхових
внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування.

Статья посвящена исследованию предмета преступного посягательства уклонения
от уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование
и страховых взносов на общеобязательное государственное пенсионное страхование.

This article is devoted to the researching of the subject of criminal encroachment of the
dodges from the pay of the sole payment on the general state common insurance and insurance
payments on the universal compulsory state pension insurance.

Ключові слова: предмет злочинного посягання, єдиний внесок, страхові внески, ухилення
від сплати єдиного внеску, загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Особливості економічних процесів, які відбулися впродовж останніх років в Україні,
створили умови для масового приховування доходів. За різними оцінками експертів, тіньова
заробітна плата в Україні становить близько 50 % фонду заробітної плати. Протягом 2012 року
органами державної податкової служби виявлено майже 96 тис. найманих осіб, які працювали
без трудових угод. До бюджету сплачено додатково понад 19 млн гривень податку на доходи
фізичних осіб [9].

Указом Президента України від 24.12.2012 р. № 726/2012 утворено Міністерство доходів і
зборів України шляхом реорганізації Державної податкової служби України та Державної
митної служби України, поклавши на Міністерство, що утворилося, функцію з адміністрування
єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Тому діяльність
Державної податкової служби України всебічно спрямована на вирішення проблем, пов’язаних
з легалізацією доходів населення та сплатою страхових внесків.

Метою статті є аналіз одного із елементів криміналістичної характеристики ухилення від
сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та страхових
внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування – предмета злочинного
посягання.

© Гоч Н. В., 2013
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Криміналістична характеристика злочину – це результат наукового аналізу та узагальнення
типових ознак певного виду злочину, який відображає злочин і його складові.

Більшість науковців висловлюють думку, що під криміналістичною характеристикою
злочинів необхідно розуміти систему відомостей про криміналістично значущі ознаки злочинів
певного виду, що відображає закономірні зв’язки між ними і слугує для побудови та перевірки
слідчих версій у розслідуванні злочинів. Її метою є оптимізація процесу розкриття і
розслідування злочину [7, с. 182].

До проблеми формування структури криміналістичної характеристики дослідники
ставляться по-різному. Структура криміналістичної характеристики злочинів передбачає
наявність певних елементів. Головні елементи криміналістичної характеристики для всіх
злочинів виділили О. Н. Колесніченко та В. О. Коновалова, це: 1) спосіб злочину (у широкому
розумінні); 2) місце та обстановка вчинення злочину; 3) час вчинення злочину; 4) знаряддя і
засоби вчинення злочину; 5) предмет злочинного посягання; 6) особа потерпілого; 7) особа,
яка вчинила злочин; 8) сліди злочинного діяння [3, с. 22].

Одним із основних елементів криміналістичної характеристики переважно виділяють
предмет злочинного посягання. У криміналістиці під предметом злочинного посягання
розуміють кінцевий продукт, результат протиправної діяльності суб’єкта, перед яким
опиняється слідчий на етапі досудового розслідування [4, с. 45].

На сьогодні небагато науковців-криміналістів досліджували окремо предмет злочинного
посягання, вони розглядали здебільшого предмет злочину. Предмет злочинного посягання
цікавить криміналістів переважно щодо конкретного виду злочинів, такий аналіз можна знайти
в роботах П. Д. Біленчука, А. Ф. Волобуєва, В. Г. Гончаренка, М. В. Капустіної,
В. К. Лисиченка, В. М. Шевчука, В. Ю. Шепітька, присвячених формуванню окремих
криміналістичних методик.

Потрібно зазначити, що необхідно розмежовувати поняття „об’єкт злочину” та „предмет
злочинного посягання”. Власне на стирання певними авторами відмінностей між об’єктом і
предметом посягання звернув увагу В. П. Бахін, зазначаючи, що об’єкт злочину – це цінності
або суспільні відносини, а предмет – конкретні речі. Об’єкт у розшуковому аспекті фактично
не діє, а предмет конкретно сприяє розшуку злочинця [1, с. 15].

Крім того, зміст предмета злочинного посягання вчені розкривають через сукупність
певних рис. Так, В. С. Кузьмічов, Г. І. Прокопенко під предметом посягання розуміють об’єкти
органічного і неорганічного походження [6, с. 253]; В. Ф. Єрмолович – речі і предмети, що
характеризуються видом, призначенням, категорією, особливостями предмета (розмір, вага,
густина тощо) та особливостями супутніх об’єктів (упаковка, тара), що здатні під час взаємодії
з іншими предметами до зміни та фіксації цих змін [2, с. 151]; М. В. Салтевський – різноманітні
фізичні об’єкти, які характеризуються ознаками їх агрегатного стану, споживчим
призначенням, фізико-хімічними властивостями [14, с. 268].

В. Ф. Єрмолович і В. А. Образцов, підкреслюючи пряму залежність теоретичних положень
криміналістики від надбань науки кримінального права, зазначають, що криміналістичному
поняттю предмета посягання близьким є кримінально-правове поняття предмета злочину і
розуміють під ним матеріальний субстрат об’єкта злочину (елемент охоронюваних суспільних
відносин), впливаючи на який злочинець порушує або намагається порушити суспільні
відносини, і який у процесі вчинення злочину або після нього піддається заволодінню,
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знищенню, перетворенню, створенню, в результаті чого кому-небудь заподіюється чи може
бути заподіяна шкода [5, с. 55–56].

Так, у криміналістичному розумінні предмет злочинного посягання – це речі матеріального
світу (найрізноманітніші фізичні тіла, речі та предмети органічного та неорганічного
походження), впливаючи на які особа посягає на ті або інші суспільні відносини.

На сьогодні ухилення від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне
страхування та страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування
(ст. 212-1 КК України) законодавцем віднесено до категорії економічних злочинів, а саме до
злочинів у сфері господарської діяльності. Предметом посягання будь-якого злочину у сфері
господарської діяльності є майно різних видів (грошові кошти, валютні кошти, матеріальні
цінності), отримання яких є результатом здійснення такої діяльності.

Отже, як зазначено у диспозиції статті 212-1 Кримінального кодексу України, предметом
злочинного посягання є грошові кошти, що повинні сплачуватися службовою особою суб’єкта
підприємницької діяльності, фізичною особою-підприємцем або будь-якою іншою особою,
яка зобов’язана його сплачувати як єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне
страхування чи страхові внески на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування.

Згідно із ст. 1 Закону України „Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове
державне соціальне страхування” єдиним внеском є консолідований страховий внесок, збір
якого здійснюється до системи загальнообов’язкового державного соціального страхування
в обов’язковому порядку та на регулярній основі з метою забезпечення захисту у випадках,
передбачених законодавством, прав застрахованих осіб і членів їхніх сімей на отримання
страхових виплат (послуг) за діючими видами загальнообов’язкового державного соціального
страхування.

Сучасне законодавство про загальнообов’язкове державне соціальне страхування не
містить визначення поняття страхового внеску, яке б розкривало його зміст. Так, під страховими
внесками законодавцем розуміються кошти відрахувань на загальнообов’язкове державне
соціальне страхування, сплачені згідно із законодавством, що діяло до набрання чинності,
державне соціальне страхування, та кошти, що надходять від сплати єдиного внеску, які
спрямовуються на різновиди державного соціального страхування [10, 11, 12].

Страхові внески мають компенсаційну природу та розглядаються як відкладена частина
оплати праці для матеріального забезпечення у разі настання страхового випадку – нещасного
випадку на виробництві, професійного захворювання, безробіття, досягнення пенсійного віку,
тимчасової непрацездатності внаслідок захворювання, вагітності та пологів, смерті
годувальника тощо [8, с. 618]. Отже, об’єктом нарахування страхових сум є суми нарахованої
заробітної плати за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші
заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, та суми винагороди
фізичним особам за виконання робіт (надання послуг) за цивільно-правовими договорами; а
також суми доходу (прибутку), отриманого від господарської та незалежної професійної
діяльності, що підлягає обкладенню податком на доходи фізичних осіб, та на суму доходу, що
розподіляється між членами сім’ї фізичних осіб-підприємців, які беруть участь у провадженні
ними підприємницької діяльності.

Грошові кошти, які виступають предметом злочинного посягання даного виду злочину,
повинні мати таку сукупність ознак:
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1) особливий правовий статус, тобто предметом такого злочину можуть бути лише грошові
кошти у формі єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та
страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, які фактично не
надійшли до фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування. При цьому
розмір, порядок та умови їх сплати, об’єкт нарахування встановлюються лише законами
України про загальнообов’язкове державне соціальне страхування;

2) функціональне призначення – грошові кошти повинні бути спрямовані до системи
загальнообов’язкового державного соціального страхування, а не до дохідної частини бюджету;

3) вартісний вираз – грошові кошти, які фактично не надійшли до фондів
загальнообов’язкового державного соціального страхування, повинні бути у значних, великих
та особливо великих розмірах. Такі розміри визначено у примітці до ст. 212-1 КК України. Так,
станом на 1 січня 2013 року значний розмір коштів сум єдиного внеску на загальнообов’язкове
державне соціальне страхування чи страхових внесків на загальнообов’язкове державне
пенсійне страхування становить 573 500 грн і більше, великий розмір – 1 720 500 грн  і більше,
особливо великий розмір – 2 867 500 грн і більше.

Саме за розміром сум визначається межа між злочином і незлочинним ухиленням від
сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та страхових
внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, а також проводиться
диференціювання видів цього злочину. Враховуючи характеристику предмета злочину, при
обчислені розмірів коштів, які не надійшли до фондів загальнообов’язкового державного
соціального страхування, потрібно виходити з суто несплачених грошових сум. Щодо штрафів
і пені, які застосовуються відповідно до вимог законодавства про загальнообов’язкове державне
соціальне страхування, то вони не можуть включатися в ці суми, оскільки не є предметом
злочину, передбаченого ст. 212-1 КК України.

Отже, предметом злочинного посягання при ухиленні від сплати єдиного внеску на
загальнообов’язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на
загальнообов’язкове державне пенсійне страхування є грошові кошти у формі страхових
внесків, які мають особливий правовий статус, функціональне призначення та вартісне
вираження.
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ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ПРОФІЛАКТИКА
ЕКОНОМІЧНИХ ЗЛОЧИНІВ

У статті досліджено оперативно-розшукові методи запобігання економічних злочинів.
Надано оцінку роботи правоохоронних органів щодо здійснення профілактичних заходів у
сфері економіки. Запропоновано напрями подальшого вдосконалення  профілактичних
заходів правоохоронних органів з попередження економічних злочинів.

В статье исследованы оперативно-розыскные методы предотвращения экономических
преступлений. Дана оценка работы правоохранительных органов по осуществлению
профилактических мер в сфере экономики. Предложены направления дальнейшего
совершенствования профилактических мероприятий правоохранительных органов по
предупреждению экономических преступлений.

The article determines operational-search methods for the prevention of economic crimes.
The estimation of the law enforcement agencies in the implementation of preventive measures in
the economy. Directions of further improving prevention law enforcement agencies to prevent
economic crimes.

Ключові слова: економічні злочини, профілактика, оперативно-розшукова діяльність,
правоохоронні органи.

На сьогодні спостерігається тенденція до збільшення масштабів криміналізації основних
сфер життєдіяльності населення. Одночасно із зменшенням кількості вчинених злочинів
середньої тяжкості, тяжких та особливо тяжких злочинів спостерігається тенденція до
збільшення кількості злочинів у сфері економіки. Зазначені фактори негативно позначаються
на міжнародному іміджі держави, її економічному становищі, призводять до зменшення
обсягу інвестицій та зниження рівня довіри населення до влади.

До погіршення економічної ситуації в державі призводять стрімкі зміни умов
господарювання і ринкової кон’юнктури, що зумовили посилення соціального чинника
скоєння правопорушень [4].

Важливим документом, що націлює правоохоронні органи на профілактику економічних
злочинів, є концепція Державної програми профілактики на період до 2015 року, схвалена
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 року № 1209-р [4].

Метою концепції є забезпечення ефективної реалізації державної політики у сфері
профілактики правопорушень шляхом розроблення та здійснення комплексу заходів,
спрямованих на виявлення та усунення причин і умов учинення злочинів, захист інтересів
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людини, суспільства і держави від протиправних посягань, а також налагодження дієвої
співпраці між центральними і місцевими органами виконавчої влади, Радою міністрів
Автономної Республіки Крим та громадськістю в зазначеній сфері.

Реалізація концепції сприятиме:
– зменшенню кількості вчинюваних правопорушень, забезпеченню захисту громадян від

протиправних посягань, покращанню міжнародного іміджу України, підвищенню рівня її
інвестиційної привабливості, а також довіри населення до правоохоронних органів;

– підвищенню ефективності заходів, що здійснюються правоохоронними органами для
забезпечення правопорядку, створенню науково обґрунтованої системи проведення
моніторингу їх ефективності;

– активізації міжнародного співробітництва, зокрема між Україною та Європейським
Союзом, а також співробітництва між центральними і місцевими органами виконавчої влади,
Радою міністрів Автономної Республіки Крим, неурядовими організаціями та громадськістю;

– підвищенню рівня поінформованості населення про стан правопорядку в державі,
профілактику правопорушень та особистий захист громадян від протиправних посягань;

– удосконаленню нормативно-правової бази з питань правоохоронної діяльності,
профілактики правопорушень та активізації участі громадськості в забезпеченні правопорядку
в державі;

– покращанню просвітницької діяльності, спрямованої на формування в населення
негативного ставлення до протиправних діянь;

– підвищенню рівня технічного та наукового забезпечення органів внутрішніх справ щодо
профілактики правопорушень шляхом залучення сил та засобів центральних і місцевих органів
виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим [4].

Отже, основними проблемами, які потребують розв’язання, є:
– недосконалість нормативно-правового, організаційного, фінансового, кадрового та

інформаційного забезпечення профілактики правопорушень;
– неналежний рівень комплексних запобіжних заходів, спрямованих на усунення причин

і умов учинення правопорушень, та профілактичної роботи з особами, схильними до їх
скоєння;

– відсутність дієвого механізму участі громадськості в забезпеченні правопорядку в
державі;

– погіршення соціально-економічної ситуації в державі негативно позначається на
криміногенній ситуації, зумовлює необхідність формування принципово нових підходів до
розв’язання проблем у сфері профілактики правопорушень;

– комплексне розв’язання проблем можливе за умови вжиття на державному рівні заходів,
спрямованих на підвищення ефективності профілактики правопорушень [4].

Проблеми організації профілактики правопорушень передбачається розв’язати шляхом:
– удосконалення нормативно-правової бази з питань правоохоронної діяльності та

профілактики правопорушень;
– підвищення вимог до осіб, відповідальних за роботу із зверненнями громадян,

забезпечення принципового реагування на факти порушення прав і свобод людини;
– визначення критеріїв оцінки роботи правоохоронних органів з профілактики

правопорушень;
– активізації участі громадськості в забезпеченні правопорядку в державі;
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– реформування правоохоронних органів з метою підвищення ефективності їх діяльності
щодо захисту прав і свобод людини, забезпечення результативної боротьби із злочинністю та
профілактики правопорушень;

– забезпечення розвитку міжнародного співробітництва у сфері профілактики
правопорушень з використанням міжнародного досвіду;

– провадження просвітницької діяльності, спрямованої на формування негативного
ставлення до протиправних діянь;

– ужиття заходів, спрямованих на підвищення рівня моральності в суспільстві, правової
культури громадян, утвердження здорового способу життя, запобігання проявам екстремізму,
расової та релігійної нетерпимості;

– удосконалення економічної політики, запровадження системи дієвого контролю за
реалізацією товарів на внутрішньому ринку;

– запобігання незаконному переміщенню товарів через митний кордон України, посилення
правоохоронного компонента загальнодержавної системи протидії контрабанді;

– ліквідації каналів незаконної міграції, посилення контролю за додержанням правил в’їзду
в Україну, виїзду з України і перебування на її території іноземців та осіб без громадянства;

– ужиття разом з правоохоронними органами інших держав оперативно-профілактичних
заходів, спрямованих на профілактику злочинів окремих категорій;

– підвищення рівня матеріального, технічного та наукового забезпечення роботи з
профілактики правопорушень, зокрема із залученням сил і засобів місцевих органів виконавчої
влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим та профільних наукових установ;

– провадження діяльності щодо запобігання злочинності в Україні з обов’язковим
урахуванням результатів вітчизняних наукових досліджень і міжнародного досвіду протидії
різним видам злочинності;

– покращання умов для виправлення та ресоціалізації засуджених і соціальної адаптації
осіб, звільнених з місць позбавлення волі, профілактики вчинення ними правопорушень,
підвищення рівня соціально-виховної роботи, стимулювання правослухняної поведінки;

– удосконалення інформаційного забезпечення профілактики правопорушень та
особистого захисту громадян від протиправних посягань за допомогою засобів масової
інформації [4].

Важливе місце в системі профілактики відводиться і оперативно-розшуковій профілактиці.
Оперативно-розшукова профілактика є системою цілеспрямованих оперативно-

профілактичних та інших передбачених чинним законодавством заходів, що проводяться
стосовно осіб, від яких можна очікувати вчинення злочинів, для здійснення оперативного
контролю за ними, профілактичного впливу, попередження злочинів, які готуються.

На думку І. П. Козаченка, оперативно-розшукова профілактика – це самостійна форма
ОРД, а саме цілісна система оперативного контролю і профілактичного впливу стосовно
осіб, криміногенної обстановки (ситуації) та інших антисуспільних явищ, попередження
задуманих злочинів і тих, що готуються з використанням оперативно-розшукових сил, засобів
і методів.

Розкриваючи поняття оперативно-розшукової профілактики, доцільно виходити із таких
суб’єктів, які цілеспрямовано здійснюють профілактику злочинів як явну функцію, володіють
можливістю вибору лінії поведінки, мають у розпорядженні спеціальні сили і засоби
профілактичного впливу [5].
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Ґрунтуючись на аналізі практичної діяльності оперативних підрозділів та теоретичних основ
ОРД, прийнято виділяти такі напрями оперативно-розшукової профілактики: виявлення і
усунення умов, які сприяють вчиненню злочинів у сфері економіки (загальна профілактика);
виявлення осіб, від яких можна очікувати вчинення злочинів у сфері економіки, здійснення
профілактичного впливу з метою переорієнтації цих осіб, змусити їх відмовитися від злочинних
намірів (індивідуальна профілактика); запобігання злочинам у сфері економіки [7, с. 390].

Крім того, між профілактикою злочинів у цілому і оперативно-розшуковою профілактикою
є ряд певних відмінностей. Сутність оперативно-розшукової профілактики злочинів у сфері
економіки полягає у дослідженні тих її внутрішніх, закономірних, стійких і суттєвих властивостей,
які визначають її природу і призначення. З цієї точки зору оперативно-розшукова профілактика
виступає як частина (підсистема) цілісного процесу профілактики злочинів.

Оперативно-розшукова профілактика злочинів у сфері економіки відрізняється від інших
видів профілактики також тим, що вона вивчає особливості не тільки гласної, але й негласної
діяльності оперативних підрозділів щодо усунення умов, які сприяють вчиненню злочинів у
сфері економіки, а також особливості впливу на профілактуючих осіб за допомогою сил,
заходів, засобів і методів, які є в їх розпорядженні.

Кримінальний кодекс України визначає одним зі своїх завдань запобігання злочинам. Згідно
зі ст. 2 Закону України „Про міліцію” від 20 грудня 1990 р. до основних завдань міліції належить
і запобігання правопорушенням.

За радянських часів існувало визначення запобігання як широкого комплексу
взаємопов’язаних заходів, що здійснюють державні органи і громадськість із метою
викорінювання злочинності та усунення причин, які її викликають.

При цьому зазначалося, що йдеться про „широке, комплексне поняття”, яке містить:
а) загальнодержавні заходи соціального, ідеологічного, культурно-виховного ладу,
законодавчого, правового спрямування, які поєднують методи переконання та примусу у
процесі боротьби зі злочинністю; б) діяльність державних органів і громадських організацій з
виявлення причин і умов вчинення злочинів і вжиття заходів щодо їх усунення, розкриття,
розслідування, судового розгляду справ про злочини, покарання, виправлення та
перевиховання осіб, які їх вчинили; в) здійснення інших заходів, що зумовлені конкретними
обставинами.

Разом з тим зазначалося, що всі форми та заходи превентивного характеру необхідно
об’єднати терміном „запобігання”.

Здійснення правоохоронними органами запобігання – це система дій, спрямованих на
перешкоджання здійсненню злочинного наміру конкретної особи на стадіях виявлення наміру
або готування до злочину.

Запобігання починається з моменту формування наміру особи вчинити злочин,
виникнення злочинного умислу та триває до моменту вчинення закінченого злочину.
Запобігання здійснюється на підставі результатів оперативно-розшукової діяльності чи
досудового розслідування вже вчинених злочинів. У цьому випадку запобігання здійснюється
щодо нових злочинів з боку особи, стосовно якої вже порушено кримінальну справу.

Російські автори у навчальному посібнику „Оперативно-розшукова діяльність органів
внутрішніх справ” під запобіганням розуміють дії щодо встановлення осіб, які задумують
конкретні злочини, і прийняття необхідних заходів, які виключають реалізацію їх намірів.
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Я. Ю. Кондратьєв у своїй монографії „Теоретичні правові та оперативно-тактичні засади
запобігання злочинам оперативними підрозділами кримінальної міліції” роз’яснює, що
запобігання злочину здійснюється як похідне від об’єкта та предмета, яке б не дублювало
кримінологічне розуміння даного феномена, а включало у себе свої якості та властивості
відповідно до специфіки предмета оперативно-розшукової діяльності.

Автор також розмежовує поняття „запобігання” у широкому та вузькому розумінні.
У широкому розумінні запобігання – це комплексне використання оперативно-розшукових

сил і засобів. У вузькому розумінні запобігання злочинам – використання оперативно-
розшукових сил і засобів як чітко урегульовану законом і підзаконними актами діяльність
оперативних підрозділів щодо протидії кримінальній активності з боку конкретних осіб.

Припинення злочинів – це перешкоджання продовженню розпочатого злочину і доведенню
його до завершення шляхом встановлення осіб, які намагалися його вчинити, та вжиття до них
заходів, у тому числі й кримінально-правових, а також створення умов, які виключають
злочинну діяльність надалі.

Припинення здійснюється після початку дій, відповідальність за які передбачена
кримінальним законодавством; те, що стосується профілактики, то це значення за своїм
змістом є більш вузьким, а саме цілий ряд заходів, які запобігають виникненню й поширенню
злочинів і використовуються для конкретної спеціалізації.

І. В. Сервецький у науково-практичному коментарі Закону України „Про оперативно-
розшукову діяльність” під припиненням злочину розуміє застосування оперативно-
розшукових заходів до конкретної особи або групи осіб із метою позбавлення їх реальної
можливості продовжувати вчинення злочину.

Одним із завдань оперативно-розшукової діяльності є припинення правопорушень (ст. 1
Закону України „Про оперативно-розшукову діяльність”).

Під припиненням злочинів у сфері економіки потрібно розуміти діяльність оперативних
підрозділів з використанням оперативно-розшукових сил, заходів, засобів, методів із метою
попередження злочину, який мала намір вчинити особа.

Отже, припинення запобігання, профілактика злочинів є видами (напрямами)
попереджувальної діяльності.

Тобто „попередження, запобігання, припинення і профілактика”, на перший погляд, є
синонімами, тобто слова однакові за своїм змістом, але в діяльності оперативних підрозділів,
як показав аналіз дослідження, вони мають різне значення. Так, попередження злочинів у
сфері економіки є більш широким за своїм змістом, метою його є виявлення та усунення
причин і умов, які сприяють вчиненню злочинів у цілому, а запобігання – дія, яка здійснюється
лише після того, коли вже був сформований злочинний умисел.

Уточнення визначень і термінів, які стосуються профілактичної діяльності, буде сприяти
більш ефективній організації роботи всіх її суб’єктів. З огляду на це можна зробити висновок,
що кожний працівник правоохоронних органів повинний мати чітке уявлення про
співвідношення зазначених вище понять. Стосовно цього слушною є думка Ю. Заросинського
та І. Рощиної про відокремлення понять „запобігання”, „попередження”, „профілактика” на
основі розгляду стадій вчинення злочину, оскільки законодавець визначає три стадії вчинення
злочину: готування до злочину, замах на злочин і закінчений злочин [3, с. 79].

Профілактичні заходи правоохоронних органів з попередження правопорушень і злочинів
взагалі та злочинів у сфері економіки зокрема мають велике значення. При професійному
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системному підході до цієї проблеми ефективність буде гарантована. Проте профілактичним
заходам, які здійснюються міліцією у сфері економіки, бракує системного характеру і
наукового обґрунтування [1].
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ВИЗНАЧЕННЯ ПРАВОВОГО ТИТУЛУ МАЙНА,
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БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ
Розглянуто теоретичні підходи та законодавчу базу щодо сутності правового режиму

майна, набутого бюджетними установами внаслідок здійснення цими особами у випадках,
передбачених законодавством, прибуткової діяльності. Зазначено про колізійність чинного
законодавства з цього питання та запропоновано вирішити його шляхом закріплення за
бюджетними установами права на розпорядження отриманими позабюджетними
засобами в межах правового інституту права оперативного управління.

Рассмотрены теоретические подходы и законодательная база о сущности правового
режима имущества, приобретенного бюджетными учреждениями в результате
осуществления этими лицами в случаях, предусмотренных законодательством, прибыльной
деятельности. Отмечено о коллизионности действующего законодательства по этому
вопросу и предложено решить его путем закрепления за бюджетными учреждениями
права на распоряжение полученнымы внебюджетными средствами в рамках правового
института права оперативного управления.

Theoretical approaches and legal foundation as to the essence of the legal status of the
property gained by state financed organizations as a result of profitable activities of these
individuals foreseen by profitable activities legislation have been considered. The collision of
existing legislation has been stated and the arguments as to the solution of this problem by
appointing to state financed organizations the right of the active management to run the received
extrabudgetary funds within the institute of law have been adduced.

Ключові слова: бюджетні установи, прибуткова діяльність, право оперативного
управління.
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Необхідно зазначити про актуальність у нинішніх умовах вирішити численні питання, що
виникають під час участі непідприємницьких організацій у цивільних відносинах, загалом і
щодо отримання ними прибутку зокрема. Йдеться, наприклад, про закріплену у ст. 86 ЦК
України можливість здійснювати підприємницьку діяльність непідприємницькими
товариствами та установами або надану положеннями Закону України „Про господарську
діяльність у Збройних Силах України” [1] організаціям Збройних Сил України можливість
здійснювати господарську діяльність. У цій ситуації поєднуються дві протилежності, коли
непідприємницькі організації розраховують отримати прибуток.

Зазначимо, що окремим аспектам участі створених державою організацій у цивільних
відносинах присвятили свої праці такі сучасні вчені: В. І. Борисова, А. С. Довгерт,
І. М. Кучеренко, В. С. Щербина, В. І. Ямковий та інші. Однак в умовах існування останнім
часом передумов економічної кризи та дефіциту бюджетних засобів спостерігається постійна
динаміка законодавства, яке регулює правовий статус бюджетних установ та їхню модель
участі у майновому обороті.

Щодо цього потрібно зазначити про нормативну неврегульованість і тривалу наукову
дискусію щодо правової природи права бюджетних установ на отримане в результаті здійснення
ними прибуткової діяльності майно. Йдеться, зокрема, про відсутність нині уніфікованого
нормативного підходу до порядку та напряму витрачання отриманих бюджетними установами
доходів (чи вони стають власністю держави, чи залишаються в управлінні установи, чи
проводиться поділ цих доходів між державою та установою у певній пропорції). Зазначена
прогалина у чинному законодавстві, як наслідок, часто призводить до зловживань у
правозастосовній сфері з боку окремих керівних органів цих різновидів юридичних осіб
публічного права щодо розпорядження отриманими в результаті дозволеної прибуткової
діяльності грошовими коштами.

Метою цього дослідження є з’ясування сутності правової природи права на отримане
внаслідок реалізації бюджетними установами прибуткової діяльності майно.

Розглянувши наявні на сьогодні теоретичні підходи до вирішення мети цього дослідження,
можна виділити таке основне серед них: чи доцільно поширювати на отримані позабюджетні
матеріальні ресурси бюджетних установ специфічний правовий режим, порівняно із майном,
виділеним цим видам установ публічним власником; чи воно підпадає під правовий режим
права оперативного управління (або, як деякі вчені пропонують, – господарського відання).

Прихильники першого наведеного варіанта вирішення цього питання пропонують
розширити зміст правомочностей створеної у публічному порядку установи щодо майна,
набутого від її прибуткової діяльності, та встановити на нього право власності [2, с. 169–170].
Щодо наведеної позиції потрібно зазначити про відсутність на сьогодні законодавчих передумов
встановлення права власності на майно бюджетних установ (у тому числі на „зароблене”
власною прибутковою діяльністю). Крім того, зважаючи на специфіку механізму отримання
нині позабюджетних коштів, можна сформулювати висновок про те, що право на здійснення
прибуткової діяльності разом із своєю основною діяльністю (а отже, можливість отримувати
прибутки) мають не всі бюджетні установи (це право не є складовою їх цивільної
правоздатності), а тільки ті, які отримали на це дозвіл власника майна – держави в
індивідуальному порядку відповідно до закону. Через це складається нелогічна ситуація, коли
організації однієї організаційно-правової форми (створені державою установи) можуть
володіти майном на праві власності (ті, які отримали „право” його заробити своєю
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прибутковою діяльністю), а правовий режим майна інших таких організацій, які не отримали
цього права на свою прибуткову діяльність, не включає у свій зміст права власності. У зв’язку
з цим виникає загроза порушити уніфікацію створених державою установ як суб’єктів права.

Інша група вчених пропонує розширити обсяг повноважень бюджетних установ на
отримане внаслідок їх прибуткової діяльності майно, встановлюючи на нього інше, ширше за
змістом ніж оперативне управління речового права – право господарського відання. „Частина
майна, „зароблена” самою установою, повинна враховуватися на окремому балансі і
знаходитися на особливому речовому праві, прямо законодавцем не названим. Однак характер
цього права не залишає сумнівів у тому, що воно є правом господарського відання” [3, с. 11–
12]. Зазначена позиція має своє нормативне відображення у п. 2 ст. 48 Основ цивільного
законодавства від 31 травня 1991 р. [4], де проголошувалося, що отримані доходи і майно
належать установі на праві повного господарського відання.

Висловлені також критичні погляди про встановлення права господарського відання на
майно юридичних осіб публічного права. Учені зазначають, що закріплення державного
майна на такому більш „ліберальному” за змістом праві, порівняно із правом оперативного
управління, як право господарського відання, може призвести до погіршення якості виконання
з боку бюджетної установи стратегічно важливої і часто невигідної з позицій дохідності для неї
діяльності у зв’язку із встановленням практики нераціонального використання отриманими
доходами або із створенням додаткових передумов для привласнення їх керівниками цієї
установи [5, с. 115].

Окремо потрібно виділити позицію тих вчених, які пропонують визначати правовий режим
отриманого від прибуткової діяльності майна державних установ через окреме речове право,
яке не є тотожним праву оперативного управління, або праву господарського відання, або
праву власності [6, с. 128]. На результати від господарської діяльності державної установи
(невласника) необхідно закріпити особливе речове право („sui generes”) або право
самостійного управління [7, с. 90].

Серед аргументів для формування протилежних думок про відсутність підстав для
встановлення такого окремого речового права на отримане бюджетними установами майно
доцільно згадати тезу Є. Суханова про те, що прихильники кваліфікації права самостійного
розпорядження як особливого речового права не повністю враховують ознаки речових
прав [8, с. 223–224]. На його думку, перелік речових прав повинний вичерпно міститися у
цивільному законодавстві, адже, продовжуючи думку цього науковця, кількість, зміст і обсяг
обмежених речових прав, що діють незалежно від волі власника, повинні чітко визначатися
законом.

Вирішуючи питання правової природи права на отримане бюджетною установою
внаслідок реалізації дозволеної законом і власником прибуткової діяльності майно, необхідно
враховувати думку вчених про те, що відносно отриманих державними організаціями
позабюджетних коштів і придбаного за їхній рахунок майна, а також щодо матеріальних об’єктів,
які треті особи безвідплатно передали цим особам, повинно встановлюватися право
самостійного розпорядження [9, с. 495], при розкритті сутності якого потрібно зважати на
положення фінансового (бюджетного) законодавства.

У зазначеному фінансовому законодавстві необхідно більш детально розглянути факт
запровадження сьогодні казначейської форми обслуговування державних установ і організацій,
що утримуються за рахунок державного бюджету. Таке нормативне положення, у тому числі,
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поширюється на всі позабюджетні кошти бюджетних установ. Зазначені кошти нині вже не
обліковуються на окремих відкритих банківських рахунках, а включаються до спеціального
фонду Державного бюджету України як власні надходження цих установ і організацій (п. 17
Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів
бюджетних установ [10]).

Водночас такий стан чинного бюджетного законодавства щодо позабюджетних коштів
державних установ вважають не досконалим. Крім того, доцільно констатувати про наявну
колізію чинного законодавства щодо цього. Зокрема, нині склалася ситуація, коли у деяких
законодавчих актах закріплюється план надходжень коштів від участі конкретної бюджетної
установи у майновому обороті. Йдеться, наприклад, про ситуації, коли у сфері діяльності
таких бюджетних установ, як військові частини, бюджетні видатки на оборону на наступний
рік визначаються з урахуванням майбутніх надходжень грошових сум від участі цих установ
у цивільних відносинах (розробляється план майбутніх надходжень від господарської
діяльності). Зокрема, у ст. 80 Закону України „Про Державний бюджет України на 2008 рік” [11]
передбачалося надходжень у сумі 368 263,3 тис. грн від реалізації військових містечок та іншого
майна ЗС України до спеціального фонду державного бюджету, а у Додатку № 1 до Закону
України „Про Державний бюджет України на 2011 рік” [12] уже заплановано отримання
1 543 678,1 грн доходу. Це на практиці створює загрозу у трансформації права на прибуткову
діяльність з боку бюджетних установ в обов’язок її здійснення (у ймовірність встановлення
відповідальності за неповний обсяг перерахування запланованих прибутків).

Такий стан справ є реальною загрозою підміни основного призначення створення
бюджетних установ (зокрема, вже згаданих військових частин, коли замість захисту суверенітету
України зусилля цих організацій спрямовуються на виконання плану надходжень прибутків
до спеціального фонду державного бюджету). Виникає нестандартна ситуація, коли не держава
підтримує створені нею установи, а навпаки, ці установи заробляють для власника держави
кошти. Однак держава, засновуючи свої установи для виконання непідприємницької мети їх
створення, не може отримувати внаслідок діяльності цих непідприємницьких осіб прибутки.
Зрештою закріплення можливості бюджетним установам займатися підприємницькою
діяльністю для наповнення державного бюджету призведе до порушення загальновідомого
принципу про неможливість суміщення державної служби із підприємництвом (ч. 4 ст. 43
Господарського кодексу України [13] – далі ГК України), до виникнення проблем з
оподаткування отриманих доходів.

Більше того, потрібно зазначити, що і держава в особі своїх органів державної влади не
може займатися підприємницькою діяльністю, адже у протилежному випадку послабиться
роль держави, авторитет її органів державної влади. Це теоретичне положення є нормативно
закріпленим у п. 4 ст. 43 ГК України, де прописується заборона займатися підприємницькою
діяльністю органам державної влади, а також у ст. 3 Закону України „Про джерела фінансування
органів державної влади” [14], де міститься заборона органам державної влади створювати
позабюджетні фонди, мати позабюджетні спеціальні рахунки. У положеннях ст. 86 ЦК України
закріплено право саме непідприємницьких організацій (державних установ), а не їх засновників
на здійснення підприємницької діяльності. За логікою речей і результати цієї діяльності є
власними надходженнями саме бюджетних установ, а не держави (яка тут діє опосередковано).

Роль та місце держави у процесі отримання заснованими нею установами прибутку
повинна зводитися до контрольних повноважень на попередження зловживань у цій сфері
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(щоб ця діяльність не призводила до збагачення керівних органів цієї установи). Крім того,
спрямованість координації реалізації такої діяльності з боку держави повинна бути пов’язана
із досягненням стану законності цієї діяльності і не позначення процесу її здійснення на якості
виконання поставлених перед цими особами завдань. Отримані при цьому позабюджетні
кошти повинні повністю обліковувалися та використовувалися: по-перше, на реалізацію
основної мети їх створення (відповідно до затвердженого кошторису витрат); по-друге, на
покриття витрат, пов’язаних з організацією та здійсненням цієї прибуткової діяльності. Усе це
свідчить про те, що ініціатором прибуткової діяльності та суб’єктом отримання доходів від
цієї діяльності повинна бути безпосередньо бюджетна установа, яка відповідно повинна
виступати і отримувачем, і розпорядником цих коштів, а не її засновник – держава.

Через це логічно зумовленим є стан справ, коли отримані внаслідок дозволеної прибуткової
діяльності прибутки бюджетних установ (отримані внаслідок реалізації, так званої додаткової
або „непрофільної” прибуткової діяльності) певним чином індивідуалізуються від інших засобів
(коштів бюджетного фінансування та засобів, отриманих внаслідок виконання своєї мети
створення) з можливістю розпорядження ними особою, яка їх „заробила”. Щодо цього, в
законодавстві більшості держав, з якими наша держава мала спільну історію, прописаним є
правило, відповідно до якого доходи установи надходять у її самостійне розпорядження і
зараховуються на окремому балансі (ч. 2 ст. 298 Цивільного кодексу Російської Федерації [15];
п. 2 ст. 279 Цивільного кодексу Республіки Білорусь [16]). В Україні, незважаючи на
впровадження казначейської системи обслуговування позабюджетних коштів, індивідуалізація
отриманих коштів відбувається через їхню компіляцію на спеціальних фондах, частиною яких
державна установа уповноважена розпоряджатися самостійно. Нормативне закріплення
висловленої тези про спеціальний правовий режим коштів, отриманих у результаті прибуткової
діяльності бюджетних установ, відмінний від коштів загального фонду державного бюджету,
можна знайти в деяких положеннях чинного законодавства. Наприклад, відповідно до п. 11.1
Порядку обслуговування державного бюджету за видатками [17] кошти спеціального фонду
державного бюджету, що надійшли як власні надходження установ, зараховуються на спеціальні
реєстраційні рахунки, відкриті в територіальному органі Державного казначейства України,
на яких відбувся розподіл зазначених коштів згідно з кодами функціональної та економічної
класифікації видатків.

Логічним видається запровадження такого стану справ, коли отримані бюджетною
установою внаслідок її прибуткової діяльності грошові засоби  повинні спрямовуватися на
відшкодування витрат від цієї додаткової діяльності і витрачатися на потреби установи, яка їх
заробила (шляхом реінвестування основної діяльності установи, заповнюючи одночасно
прогалину у фінансуванні засновником), з обов’язковим контролем за цим процесом з боку
держави. Закріплення права розпорядження отриманими доходами (або хоча б певною їх
частиною) за установою, яка їх здобула внаслідок прибуткової діяльності, є вигідним не тільки
для самої установи, але й для контрагентів (потенційних кредиторів) державних установ,
оскільки ці доходи стануть додатковою разом з бюджетними засобами гарантією
відшкодування у випадку настання цивільної відповідальності останньої. На жаль, у чинному
законодавстві лише фрагментарно щодо деяких різновидів бюджетних установ закріплене
зазначене право самостійно розпоряджатися отриманими доходами від надання дозволених
законодавством платних послуг нині, наприклад, щодо вищих навчальних закладів (п. 3 ст. 63
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Закону України „Про вищу освіту” [18]). На отримані позабюджетні кошти цих осіб не
розповсюджується казначейське обслуговування.

Отже, підсумовуючи зазначимо, що для заповнення прогалин і вирішення колізій чинного
законодавства у положенні ст. 102 ЦК України необхідно закріпити загальне правило, відповідно
до якого у випадку реалізації державною установою прибуткової діяльності (коли це право
передбачено законом і оформлене дозволом власника) отримані доходи надходять у її
самостійне розпорядження і зараховуються на окремому рахунку у відповідних фінансових
органах державної влади.

Щодо сутності правової природи права самостійного розпорядження доходами бюджетної
установи потрібно погодитися із такими твердженнями вчених, що „все, що набула установа,
використовуючи майно на обмеженому речовому праві, поступає до нього на такому самому
обмеженому речовому праві” [8, с. 126–127]. У цивільному та господарському законодавстві,
на жаль, відсутня чітка позиція щодо сутності згаданого вище права самостійного
розпорядження доходами, отриманими бюджетними установами. Єдине, що можна відмітити,
це те, що у ч. 5 ст. 77 ГК України щодо такого суб’єкта права оперативного управління, як
казенне підприємство, закріплений уніфікований підхід до формування майнової бази, коли
все майно, у тому числі одержані від реалізації продукції (робіт, послуг) підприємства та
частина доходів підприємства закріплюється на праві оперативного управління (тобто щодо
отриманих казенними підприємствами власною діяльністю надходжень і прав на це майно
окремих специфічних положень у цьому нормативно-правовому акті не має). Також потрібно
вказати на чітку позицію законодавця щодо створених у публічному порядку навчальних
закладів стосовно речового права на закріплене за ними державне або комунальне майно, а
також щодо доходів від використання цього майна, які належать вищому навчальному закладу
на праві оперативного управління (п. 3 ст. 63 Закону України „Про вищу освіту” [18]. Такі
нормативні положення необхідно поширювати та закріпити для усіх бюджетних установ.

Закріплене у зазначених вище нормативно-правових актах право на розпорядження
окремими бюджетними установами отриманими прибутками (що символізує дозвіл власника)
цільовим чином (на реалізацію мети створення) відтворює зміст права розпоряджатися в
межах права оперативного управління. Як наслідок, щодо отриманого бюджетними
установами майна у зв’язку із реалізацією ними прибуткової діяльності та прав на це майно
запропоновано поширювати правовий режим права оперативного управління. Особливість
змісту права на розпорядження отриманими бюджетними установами доходами полягає в
тому, що порядок використання отриманих грошових коштів у спеціальному порядку
регламентується фінансовим (бюджетним) законодавством. Через це закріплене у ст. 86 ЦК
України право на розпорядження непідприємницькими організаціями отриманими
прибутками для реалізації мети свого створення необхідно тлумачити стосовно бюджетних
установ через обов’язок таких установ розпоряджатися цими коштами у межах статей
затвердженого кошторису шляхом збільшення фінансування за цими статтями або шляхом
наповнення нових статей розходу кошторису цих установ.

Серед перспектив подальшого розвитку питань правового режиму отриманого внаслідок
прибуткової діяльності бюджетних установ майна доцільно підкреслити тимчасовість такого
явища, коли за рахунок дозволеної засновником прибуткової діяльності створені у публічних
інтересах установи здійснюють самофінансування своєї діяльності в умовах відсутності
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повноцінного забезпечення бюджетними коштами їх потреб з боку держави. Такий стан справ
щодо цих організацій є неприпустимим.
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СПЕЦІАЛЬНИХ ПЕНСІЙ

Статтю присвячено висвітленню особливостей спеціальних пенсій у контексті змін,
що відбуваються у національному законодавстві під час проведення пенсійної реформи в
Україні. Зосереджено увагу на проблемних питаннях і позитивних наслідках нормативного
регулювання спеціальних пенсій.

Статья посвячена освещению особенностей специальных пенсий в контексте изменений,
происходящих в национальном законодательстве при проведении пенсионной реформы в
Украине. Ориентировано внимание на проблемних вопросах и положительных
последствиях нормативного регулирования специальных пенсий.

Article is devoted to the nature features special pensions in the context of changes in national
legislation on pension reform Ukraine. Oriented focus on issues and positive outcomes of
regulatory special pensions.

Ключові слова: спеціальні пенсії, пенсійна реформа, законодавче регулювання.

Процес дослідження та виявлення особливостей спеціальних пенсій у контексті проведення
пенсійної реформи в Україні актуалізує широке коло проблем, пов’язаних із пізнанням
загальних закономірностей розвитку національного законодавства у цій сфері та
налагодженням механізму реалізації правових норм, що регулюють порядок призначення і
нарахування пенсійних виплат. Незважаючи на те, що у розробку даної проблематики було
зроблено потужний внесок вітчизняними науковцями, проте в умовах сьогодення вона
потребує подальшого наукового розвитку та практичного застосування отриманих результатів.

Питанням спеціальних пенсій достатньо уваги приділили науковці та практики, серед яких:
Е. Джеймс, В. Хіжний, М. Рутковський, Л. Сичова, В. Шахов. Вагомий внесок у вивчення цього
питання зробили: Е. Лібанова, Н. Горюк, В. Грушко, В. Колбун, Е. Лібанов, Г. Нечай,
Н. Болотіна, І. Оклей, Д. Полозенко, Ю. Привалов, які не лише розвинули, але й суттєво оновили
традиційні наукові уявлення у цій галузі. Тому не буде перебільшенням сказати, що сьогодні
без урахування та аналітичного розгляду їх наукового внеску не може обійтися жодна серйозна
праця у сфері пенсійного забезпечення в Україні [7, c. 17].

Проблеми правового регулювання спеціальних пенсій в Україні вивчали Н. Болотіна
(обґрунтував спеціальний соціальний захист) [3], С. Синчук (вперше на теренах нашої держави
здійснено спробу сформулювати поняття спеціальних пенсій і охарактеризувати основні
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ознаки спеціальних пенсій) [4], а також М. Клемпарський, (досліджував пенсійне забезпечення
військовослужбовців органів внутрішніх справ) [5], проте цілісного наукового дослідження
цього інституту права соціального забезпечення донині немає.

Разом з тим потрібно визнати, що в умовах динамічних державних перетворень у
вітчизняній юридичній літературі були початкові спроби виявити закономірні риси спеціальних
пенсій (держслужбовців, науковців, депутатів, суддів, прокурорів, журналістів, митників,
дипломатів, помічників народних депутатів та інших), що відіграють суттєву роль при розробці
теорії і правового аналізу пенсійних перетворень і втіленні пріоритетних положень на практиці.

Саме тому метою статті є подальша теоретична розробка характерних рис спеціальних
пенсій, що відіграють провідну роль у процесі законодавчих змін і соціальних перетворень у
державі.

В умовах розбудови демократичного суспільства в Україні соціальна сфера розвивається
в перехідний період, що особливо відображається на забезпеченні матеріального благополуччя
непрацюючих громадян. Це пояснюється насамперед наявною реформою системи пенсійного
забезпечення, а також особливостями організаційних заходів, які дозволяють поетапно, з
урахуванням специфіки бюджетного наповнення, досягти відповідного рівня пенсійного
забезпечення.

Актуальність теми дослідження зумовлена необхідністю виявити основні закономірності
змін і поступового формування стабільних спеціальних пенсій щодо окремих категорій
громадян, що регулюються спеціальним законодавством і виплачуються за рахунок коштів
різних джерел.

Україна відноситься до держав із старіючим населенням, що зумовлює систематичне
погіршення співвідношення між громадянами працездатного і непрацездатного віку [6, c. 15].
В Україні 13,7 мільйона пенсіонерів. Нині на 88 пенсіонерів припадає 100 осіб, що сплачують
пенсійні внески, а в 2025 році 1 працюючий утримуватиме 1 пенсіонера. У 2050 році вже буде
125 пенсіонерів на 100 працюючих. Низький рівень пенсій більшості осіб, що досягли
пенсійного віку: понад дві третини пенсіонерів отримують пенсії до 1 тис. гривень. Водночас
середній розмір спеціальних пенсій щонайменше у 2,5 раза перевищує середній розмір пенсії,
призначеної на загальних умовах [7, c. 13]. На нашу думку, незбалансований бюджет
Пенсійного фонду зумовлює появу економіко-соціальних проблем.

Доцільно зазначити, що з набранням чинності Закону України „Про заходи щодо
законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи” 1 жовтня  2011 р. відбувся
перший крок з реформування пенсійної системи. Прийняття цього нормативно-правового
акта зумовило появу ряду особливостей, що стосуються спеціальних пенсій. Серед них, на
нашу думку, доцільно визначити найголовніші:

– підвищення пенсійного віку для чоловіків, що працюють на державній службі, – до 62
років, починаючи з 2013 р., поступово, по півроку за рік;

– призначення дострокових пенсій народним депутатам, у разі закінчення їх депутатських
повноважень, не за два роки до досягнення пенсійного віку, а за півтора, як термін, який
застосовується для інших категорій пенсіонерів [1, c. 29];

– зменшення розміру пенсії з 90 до 80 % від заробітної плати для „спеціальних” пенсій
(держслужбовці, науковці, депутати, судді, прокурори, журналісти, митники, дипломати,
помічники народних депутатів, працівники Кабінету Міністрів, Нацбанку, органів місцевого
самоврядування та судової експертизи);

– для обчислення заробітку при призначенні пенсії прокурорам враховуватимуться
надбавки та інші виплати за 60 місяців (виключено можливість урахування за 24 місяці);
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– зниження необхідного страхового стажу для науковців-інвалідів із 30/35 до 15 років, як це
передбачено для всіх інших інвалідів;

– у період роботи пенсіонери, які отримують спеціальні пенсії, отримуватимуть пенсію
на загальних підставах;

– підвищення граничного віку перебування на державній та дипломатичній службі або на
службі в органах місцевого самоврядування до 60 років для жінок та 62 років для чоловіків та
ліквідація інституту продовження перебування на службі;

– поетапне (протягом  10 років) збільшення необхідного стажу роботи (з 20 до 25 років
вислуги та з 10 до 15 років на посадах прокурорів і слідчих прокуратури) для призначення їм
пенсії за вислугу років;

– збільшення страхового стажу, необхідного для призначення спеціальних пенсій: жінкам
– з 20 до 30 років, чоловікам – з 25 до 35 років [1, c. 42].

Державні службовці, звільнені з державної служби у зв’язку з засудженням за умисний
злочин, вчинений з використанням свого посадового становища, або вчиненням корупційного
діяння, позбавляються права на одержання пенсії державного службовця. У таких випадках
пенсія державним службовцям призначається на загальних підставах.

Державним службовцям у разі виходу на пенсію за наявності стажу державної служби не
менше 10 років виплачується грошова допомога в розмірі 10 місячних посадових
окладів [1, c. 37].

Законом України „Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформувань пенсійної
системи” держслужбовцям пропонується проводити виплату на період роботи замість
спеціальних трудових пенсій у розмірах, визначених за нормами Закону України „Про
загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”; призначати спеціальні пенсії особам,
які мають право на пенсію зі зниженням пенсійного віку (чорнобильці, шахтарі), лише при
досягненні загальновстановленого пенсійного віку, а до цього часу в розмірі – визначеному
за нормами Закону України „Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”; для
осіб, що раніше отримали погодження на продовження перебування на державній службі до
65 років, погодження будуть чинними, вони обійматимуть свої посади до досягнення цього
віку [1, c. 33].

Прийнятий нормативно-правовий акт дозволяє встановити досить суттєві обмеження для
спеціальних пенсій (народні депутати, судді, працівники Національного банку України, митної
служби, наукові працівники, журналісти державних і комунальних засобів масової інформації
тощо), зокрема їх стосуватиметься:

– встановлення максимального розміру пенсії на рівні 12 прожиткових мінімумів для осіб,
які втратили працездатність;

– збільшення періоду, за який їм враховується заробітна плата для обчислення пенсії;
– зниження максимального відсотка для визначення розміру пенсії (коефіцієнта заміщення).
Новим працюючим спецпенсіонерам пенсію виплачуватимуть у розмірі звичайної, тобто

за законом про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування. Ця норма поширюється
на держслужбовців, науковців, депутатів, працівників прокуратури та суду, органів місцевого
самоврядування, журналістів. Але лише на тих, кому пенсію призначено після 1 жовтня 2012
року, або тих, хто змінив після цієї дати місце роботи. Після звільнення з роботи пенсію
виплачуватимуть у розмірі, передбаченому спеціальним законом [2, c. 8].

Отже, проаналізувавши зміни в нормативній базі, які стосуються безпосередньо
спеціальних пенсій, доцільно виділити такі їх ознаки:

– вони виплачуються за рахунок коштів різних джерел;



214                                                                                                             Право

– право на них виникає за наявності спеціального стажу роботи на відповідних посадах;
– у деяких випадках призначення спеціальної пенсії пов’язане з фактом заподіяння шкоди

здоров’ю особи внаслідок екологічної катастрофи чи з фактом наявності у неї особливих
заслуг перед Україною;

– спеціальні пенсії виплачуються у підвищеному розмірі порівняно зі страховими пенсіями,
за винятком тих, які призначаються військовослужбовцям і прокурорсько-слідчим
працівникам.

Обмеження пенсій максимальним розміром стосується всіх категорій пенсіонерів,
незалежно від того, за нормами якого закону їм призначено пенсію.

На підставі зазначеного вище можна зробити такі висновки. Пенсійне забезпечення є
своєрідним показником гідного рівня життя населення та добробуту держави. На сьогодні в
Україні здійснення виплат спеціальних пенсій у рамках державної пенсійної системи не може
забезпечити гідного життя громадянам. У зв’язку з цим потребує подальшого врегулювання
питання реформування всієї пенсійної системи та перетворення її на трирівневу, в якій виплата
та накопичення пенсій буде проводитися не лише Державним пенсійним фондом, а й
недержавними фондами. Закон України „Про заходи щодо законодавчого забезпечення
реформування пенсійної системи” став початком реформування державної системи
пенсійного забезпечення. Неординарні стандарти, прийняті в Законі, можуть вивести
суспільство за межі соціальної бідності, оскільки майбутні пенсіонери, особи віком 40–50
років, не мають накопичень у недержавних фондах і перспектив отримати гідну пенсію.
Україна перебуває на етапі поступового проведення пенсійної реформи, а тому спроба
досконалого регулювання спеціальних пенсій є однією із пріоритетних, оскільки визначає
базову позицію держави стосовно осіб, які представляють не лише інтереси України, а і
громадянського суспільства в цілому.
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ДОГОВІР ПОСТАВКИ ЯК РІЗНОВИД
ДОГОВОРУ ОПТОВОЇ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ

Розглянуто особливості становлення інституту поставки, його специфіку та сутність.
Зазначено про необхідність ввести положення про договір оптової купівлі-продажу як
консолідуючої підстави для її різновидів – самої поставки, контрактації
сільськогосподарської продукції, постачання енергетичними та іншими ресурсами через
приєднану мережу з метою адаптації національного законодавства до законодавства
Європейського Союзу і правил ІНКОТЕРМС.

Рассмотрены особенности становления института поставки, его специфика и суть.
Обозначено о необходимости введения положення о договоре оптовой покупки–продажи
как консолидирующей основы для ее разновидностей – самой поставки, контракции
сельскохозяйственной продукции, поставки енергетических и иных ресурсов через
подключенные сети, с целью адаптации национального законодательства Украины к
законодательству Европейского Союза и правил ИНКОТЕРМС.

The author analyses the evolution of the institute of supply its specific characteristics and
essence according to current Ukrainian legislation within the context of dualism of private law
in Ukraine. On the basis of the conducted analysis the author comes to conclusions that there is
a need to improve private law in Ukraine in the sphere of the wholesale trade. From the author’s
point of view the Civil Code of Ukraine should be amended by the provisions which will provide
that wholesale contracts are the consolidating foundation for various types of wholesale trade
(e.g. supply as such, agricultural products contracting, energy resources supply or any other
resources supply through connected networks). The Economic Code of Ukraine should be
amended by the provision determining the wholesale trade as a type of trade-economic activity.
Such amendment is relevant due to the need to harmonize Ukrainian national legislation to the
legislation of the European Union and INCOTERMS standards. Finally author comes to
conclusion that supply must be considered as a type of wholesale trade, this will help to resolve
controversies between the provisions of the Civil and Economic Codes Ukraine concerning
legal nature of supply and parties of the contract of supply. Moreover this will help to answer the
fundamental question – which field of law regulates this kind of economic activity.

Ключові слова: договір поставки, договір оптової купівлі-продажу, оптова торгівля.
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Договір поставки виник на певному етапі розподілу праці, а саме коли рівень розвитку
промисловості набув не kbit споживчого характеру, тобто вироблялася продукція не лише
для споживання, а й для промислового призначення – відтворення промислового потенціалу
на певній території і в певній перспективі. Саме тоді з розвитком транспортної інфраструктури
виникла потреба стабілізувати відносини між окремими товаровиробниками у часі (по строках)
і за товаропотоками.

Метою цієї статті є дослідження становлення, правової природи, сутності та особливостей
договору поставки як різновиду договору оптової купівлі-продажу, а також визначення
прогалин і суперечностей діючого законодавства, в умовах дуалізму приватного права, для
вироблення науково обґрунтованих пропозицій щодо його удосконалення.

Предмет дослідження – положення чинного законодавства, наукові концепції щодо
договору поставки, практика правозастосування, судова практика, положення наукової
доктрини.

Перші наукові роботи, присвячені правовому регулюванню поставки, з’явилися наприкінці
ХІХ століття. Це роботи Г. Ф. Шершеневича [1], В. Л. Ісаченко, В. В. Ісаченко [2],
К. П. Побєдоносцева [3], Д. І. Мейєра [4], К. Аненкова [5] та інших російських цивілістів.
Основний доктринальний підхід до дослідження феномену договору поставки полягав у
встановленні його унікальності як здобутку виключно російської школи права в цілому і
школи цивільного права зокрема. Завдання договору поставки на той час полягало у
забезпеченні на великих географічних теренах російської імперії сталого розвитку виробництва
і гарантування споживання виробленої продукції. Тоді поставка одночасно означала доставку
купленої речі постачальником за його рахунок і періодичність виконання цього обов’язку. Це
пояснюється економіко-соціальною необхідністю чіткого та своєчасного забезпечення
виробництва сировиною, матеріалами, комплектуючими тощо, та врегулювання питань,
пов’язаних з їх переміщенням від виробника до покупця та гарантованого збуту виготовленого
товару. Саме завдяки договору поставки можна було досягти зазначеного та забезпечити
стабільність товаропотоків і розвиток транспортної інфраструктури, що з урахуванням
величезної території Російської імперії було надзвичайно актуальним. За своєю правовою
природою, відносини з поставки зводилися до відносин, що виникали з договору оптової
купівлі-продажу, але з характерними йому особливостями. Водночас у доктрині
наголошувалося на його особливій ролі, як правового засобу кооперації товаровиробників
між собою, товаровиробників і оптових продавців. Отже, можна стверджувати, що в ті роки
договір поставки виник і розвивався винятково в рамках цивілістичної доктрини договірного
права.

Становлення інституту договору поставки в радянській доктрині цивільного права мало
дуже суперечливий характер. Так, одні вчені пропонували взагалі відмовитися від договору
поставки як такого, що суттєво не відрізняється від договору купівлі-продажу [6], інші ж
обґрунтовували необхідність надати цьому виду договорів статус окремого договору в
радянському праві [7]. У перші роки існування радянської влади постійний дефіцит у
матеріальних і людських ресурсах вимагав застосування командних методів керівництва в
економіці. У свою чергу, це призвело до трансформації права і посилення владно-розпорядчого
вектора його розвитку. У зазначений період цивілістична доктрина не застосовувалася, а
господарська сфера майже повністю регулювалася владно-розпорядчою діяльністю.
В. Ф. Яковлєв влучно охарактеризував цей період розвитку договірного регулювання як під
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нормативний [8]. Сторони за договором поставки повинні були керуватися спеціальними
підзаконними актами та відповідними адміністративними вказівками. На цій основі згодом
почала розвиватися доктрина господарського права, в якій договір поставки зайняв чільне
місце як інструмент розподілу та перерозподілу продукції народного господарства.
Виникненню доктрини господарських договорів передувала постанова ЦК ВКП(б) „Про
реорганізацію управління промисловістю” від 05.12.1929 р. [9], якою було запроваджено так
званий „госпрозрахунок”. Госпрозрахунок призвів до виникнення не передбаченого плановими
завданнями надлишку товару, а отже, необхідності пошуку його збуту в умовах
заурегульованості економіки. За таких умов у підприємств виникла необхідність урегульовувати
свої відносини з поставки товарів на основі укладених договорів, на що, зокрема,
наголошувалось у постанові РНК СРСР „Про зміни в системі кредитування, зміцненні кредитної
роботи і забезпеченні господарського розрахунку у всіх держорганах” від 20.03.1931 р. [10].
На той час договір розглядався як найкращий спосіб узгодження господарського плану і
принципів госпрозрахунку [11]. Необхідно зазначити, що Постановою РНК СРСР „Про хід
укладення господарських договорів” від 17.03.1937 р. [12] уперше на законодавчому рівні було
використано термін „господарський договір”.

Першим спеціальним підзаконним актом з урегулювання відносин поставки була
Постанова Економічної ради при РНК СРСР № 830 від 29.11.1938 р. про „Загальні умови
поставки металопродукції” [13]. Вказаною постановою визначався порядок виникнення
зобов’язань щодо поставки без укладення договорів – лише на підставі плану, їх виконання та
наслідки порушення. У подальшому основним джерелом правового регулювання відносин з
поставки залишалися положення про поставки продукції виробничо-технічного призначення
і положення про поставки товарів народного споживання, що затверджувалися Радою Міністрів
СРСР. Перші такі положення були ухвалені у 1959 році. Пізніше вони періодично обновлялися,
змінювалися і доповнювалися, але зберігали свою планово-розподільчу сутність.

На початку 50-х років, як правило, під господарським договором розуміли саме
поставку [14], а вже наприкінці десятиліття, до цієї категорії включали значну групу інших
договорів. Один із основоположників харківської цивілістики С. І. Вільнянський взагалі дав
цьому терміну узагальнюючу назву – господарські договори, якою охоплювалася вся
сукупність договорів, що були спеціально сконструйовані для їх використання між
соціалістичними організаціями [15]. Тобто інститут поставки знову почав розглядатися з
позицій господарсько-правової природи.

Вирішення спірних питань в арбітражі, що виникали між сторонами з приводу поставки,
умови якої встановлювалися підзаконними актами, на той час породжувало значні труднощі.
Тому Постановою Держарбітражу від 15.07.1965 р. була затверджена „Инструкция о порядке
приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного
потребления по количеству” № П-6, а 25.04.1966 р., „Инструкция о порядке приемки продукции
производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству”
№ П-7. Особливість вказаних інструкцій полягала у тому, що невиконання їх умов позбавляло
сторону права захисту своїх прав в арбітражі. Тобто недосконалість і прогалини у правовій
системі, були компенсовані Постановами Держарбітражу.

Отже, гносеологічно договір поставки виділився як спеціальний вид оптової торгівлі на
засадах цінностей цивільного права: висхідних положень про право власності, похідної підстави
набуття такого права, зобов’язання та цивільно-правового договору. Він мав характерні
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особливості, зокрема: товарний характер товарообміну і побудова його на еквівалентно-
оплатних засадах, передання товарів у власність, трансформація товару у вантаж, а вантажу у
товар, особливий порядок прийому товару. Тобто договір поставки, з одного боку, відображає
особливості передання майна у власність в рамках цивільного законодавства і, особливо,
загального інституту купівлі-продажу, а з іншого – зберігає наведені субінституціональні
особливості.

Із стабілізацією економіки України на засадах приватної власності і приватного інтересу
виникла потреба встановити стабільні довготривалі коопераційні відносини між окремими
автономними учасниками ринку – суміжниками, товаровиробниками і оптовими торговцями
на цивілістичній основі. Згідно з законодавством, після ухвалення ЦК України та ГК України
положення про договір поставки опинилися одночасно в обох вказаних вище кодексах. При
цьому ці нормативні акти дещо по-різному закріплюють правові конструкції договору
поставки. У ЦК України договір розглядається через призму правочину. У ГК України договори
конструюються через категорію господарського зобов’язання. Відповідно з виникненням в
Україні дуалізму приватного права виникли питання про галузеву приналежність договору
поставки (цивільний чи господарський), правову природу (договір чи господарське
зобов’язання), можливість застосувати загальні норми про зобов’язання (цивільні,
господарські чи одночасно ті та інші), про сторони (продавець, постачальник, покупець – ч. 1
ст. 712 ЦК України; суб’єкти господарювання – ч. 3 ст. 265 ГК України) тощо. Крім того,
потрібно також зауважити, що в ГК України положення щодо договору поставки не є
самодостатніми і не можуть забезпечити повного регулювання відносин з поставки, про що
зазначено в ч. 6 ст. 265 ГК України.

У зв’язку з цим на рівні генезису договору поставки необхідно виділити такі акценти:
1) зобов’язання сторін з поставки будуються на економічних цінностях і тривалих партнерських
зв’язках між сторонами; 2) відносини, що виникають на підставі договору поставки
переслідують стратегічну мету – встановлення тривалого економічного співробітництва та
деталізація взаємовідносин; 3) договір розрахований на дотримання його сторонами взятих
на себе зобов’язань на засадах неприпустимості позбавлення права власності (п. 2 ст. 3 ЦК
України), свободи договору (п. 3 ст. 3 ЦК України), свободи підприємницької діяльності, яка
не заборонена законом (п. 4 ст. 3 ЦК України), справедливості, добросовісності та розумності
(п. 6 ст. 3 ЦК України); 4) наявністю технічних умов для забезпечення стабільності
вантажопотоків; 5) орієнтації покупців на інформацію про товар і вантажопотік; 6) залежність
від виконання зобов’язань суміжниками; 7) за своєю сутністю відносини з поставки є
врегульованими нормами права та підкріплене договірними зобов’язаннями сторін (незалежно
від підходу – цивільно-правового чи господарського) про передачу товару у власність у
встановлені строки; 8) наявність спеціальних сторін.

На виконання ст. 51 Угоди про партнерство та співробітництво між Україною і
Європейським співтовариством та їх державами-членами щодо адаптації національного
законодавства до законодавства ЄС, ч. 4 ст. 265 ГК України встановлено, що „умови договору
поставки викладаються сторонами відповідно до вимог Міжнародних правил щодо тлумачення
термінів ІНКОТЕРМС”. Як відомо, європейська модель поставки існує в рамках договору
купівлі-продажу. Визначення поняття договору поставки в правилах ІНКОТЕРМС не має. У
ст. 1 Правил ІНКОТЕРМС зазначено: „ІНКОТЕРМС поширюються виключно на відносини
між продавцями та покупцями в рамках договору купівлі-продажу”. А за таких умов
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положення ч. 4 ст. 265 ГК України потрібно було викласти точніше та коректніше, вказавши на
те, що договір поставки є різновидом договору оптової купівлі-продажу.

Ч. 3 ст. 263 ГК України визначає, що одним з видів господарсько-торгівельної діяльності є
оптова купівля-продаж. Водночас визначення цього терміна у ГК не наведено, що є суттєвим
недоліком і прогалиною законодавства.

Міністерство зовнішніх економічних зв’язків і торгівлі України своїм наказом № 456 від
03.09.1997 р. затвердило галузевий стандарт „Роздрібна, оптова торгівля і громадське
харчування”. Відповідно до наведеного стандарту „Оптова торгівля”, це „сфера
підприємницької діяльності по придбанню і відповідному перетворенню товарів для наступної
їхньої реалізації підприємствам роздрібної торгівлі, іншим суб’єктам підприємницької
діяльності. Включає як безпосередні комерційні зв’язки в умовах договорів закупівлі-продажу
і постачання між підприємствами-виробниками і споживачами, так і зв’язку між ними через
торгових посередників”. Водночас зауважимо, що питання, які повинні бути врегульовані у
ЦК та ГК України, врегульовані стандартом.

У самому ЦК України визначення поняття договору оптової купівлі-продажу також не
існує, про застосування правил ІНКОТЕРМС, як умов договору купівлі-продажу, не йдеться.
Відповідні положення ЦК потребують удосконалення та приведення у відповідність з вимогами
законодавства ЄС, а також потреб суспільства. Отже, до ЦК України повинно бути введено
поняття договору оптової купівлі-продажу, як консолідуючої підстави для договорів поставки,
контрактації сільськогосподарської продукції, постачання енергетичними та іншими ресурсами
через приєднану мережу. Існування наведеного вище галузевого стандарту України
безпосередньо вказує на цю потребу. Розгляд поставки як різновиду оптової купівлі-продажу
сприятиме усуненню суперечностей між ЦК і ГК відносно його правової природи, галузевої
приналежності, сторін і т.п.

Цікавою є практика розгляду справ у господарських судах України, що стосується спорів,
пов’язаних з договорами поставки. У цьому контексті потрібно звернути увагу на Постанову
Вищого Господарського суду України від 12.01.2011 р. у справі № 26/23 пд. Текст Постанови
оприлюднений на сайті судових рішень Вищого Господарського суду України. Не розглядаючи
подробиці судового рішення, звернемо увагу на його правове обґрунтування – „Договір
поставки підпадає під правове регулювання норм статті 712 ЦК України та статей 264-271 ГК
України. У частині, що не суперечить договору, до вказаного правочину також застосовуються
норми ЦК України, які регулюють правила купівлі-продажу… Відповідно до ст. 712 ЦК України,
яка кореспондується з положеннями ст. 265 ГК України, за договором поставки продавець
(постачальник), який здійснює підприємницьку діяльність, зобов’язується передати у
встановлений строк (строки) товар у власність покупця для використання його у
підприємницькій діяльності або в інших цілях, не пов’язаних з особистим, сімейним, домашнім
або іншим подібним використанням, а покупець зобов’язується прийняти товар і сплатити за
нього певну грошову суму”.

На підставі проведеного аналізу можна зробити такі висновки:
1. Господарські суди вимушені обґрунтовувати свої рішення нормами Цивільного та

Господарського кодексів.
2. Вивчаючи зміст укладеного договору купівлі-продажу, суди вказують на те, що вони

мають ознаки поставки, до яких застосовується відповідні положення ЦК України про договір
купівлі-продажу.

3. Норми ГК України не є самодостатніми для врегулювання питань, що виникають з
договорів поставки.
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4. Незастосування сторонами вимог ч. 4 ст. 265 ГК України щодо викладення умов договору
поставки відповідно до вимог ІНКОТЕРМС не має правових наслідків.

Отже, з метою подальшого вдосконалення цивільного законодавства України, його адаптації
до вимог законодавства ЄС, до ЦК України потрібно ввести норми, що регулюють відносини
з приводу оптової купівлі-продажу. Норми про оптову купівлю-продаж повинні стати
консолідуючою підставою для її видів – поставки, контрактації сільськогосподарської продукції,
постачання енергетичними та іншими ресурсами через приєднану мережу. До ГК України
необхідно ввести визначення поняття оптової купівлі-продажу як різновиду господарсько-
торгівельної діяльності.
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ВИНИКНЕННЯ ПРАВОВІДНОСИН ЩОДО
ПЕРЕВЕЗЕННЯ ПАСАЖИРІВ

АВТОМОБІЛЬНИМ ТРАНСПОРТОМ
Статтю присвячено дослідженню правових питань виникнення відносин щодо

перевезення пасажирів автомобільним транспортом. На підставі аналізу судової
практики та цивілістики акцентовано увагу на більш проблемних аспектах цієї галузі та
внесено відповідні пропозиції щодо удосконалення законодавства, спрямованого на
регулювання відносин щодо перевезення пасажирів автомобільним транспортом.

Статья посвящена исследованию правовых вопросов в области возникновения
отношений, связанных с перевозкой пассажиров автомобильным транспортом. На основе
анализа судебной практики и цивилистики акцентируется внимание на наиболее
проблемных аспектах этой отрасли и предлагаются соответствующие предложения  в
законодательство, направленное на регулирование отношений, связанных с перевозкой
пассажиров автомобильным транспортом.

Study of relations regarding carriage of passengers by road is becoming more important due
to development of the modern democratic society. Proper provision of the legal rights and
obligations of their participants in practice depends on sound legal regulation of grounds for
origin of any relations. Therefore the studied relations do not constitute an exception.

Ключові слова: перевезення пасажирів автомобільним транспортом, юридичний факт,
правочин, зобов’язання, договір.

Дослідження відносин щодо перевезення пасажирів автомобільним транспортом
зумовлює необхідність розглянути особливості їх виникнення. Зауважимо, що підстави
виникнення певних правовідносин зазвичай співпадають із тими, що пов’язані також з їх зміною
та припиненням. Одночасно тут можуть бути й винятки. Тому юридичний факт як конкретні
соціальні обставини (дії, події), що викликають, відповідно до норм права, настання певних
правових наслідків – виникнення, зміну та припинення правових відносин [5, с. 4], є ширшим
за досліджуваний аспект. У зв’язку з цим з’ясування основного елементу юридичного факту
у розглянутій галузі й становить мету цієї статті.

Відповідно до ч. 1 ст. 11 ЦК України цивільні права та обов’язки виникають із дій осіб, що
передбачені актами цивільного законодавства, а також із дій осіб, що не передбачені цими
актами, але за аналогією породжують цивільні права та обов’язки. Виходячи з положень цієї
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норми, зазначимо, що реалізація досліджуваних відносин у більшості випадків на практиці
виражається у формі вольових поступків їх учасників (дій). Відносини щодо перевезення
пасажирів автомобільним транспортом є самостійним видом цивільних правовідносин. Проте
на легальному рівні вони урегульовані частково. Тобто положення зазначеної норми
цивільного законодавства не є вичерпними стосовно визначення підстав їх виникнення за
ознакою рівня легального забезпечення правовідносин.

Насамперед необхідно зазначити, що відсутність необхідних для регулювання відносин
щодо перевезення пасажирів автомобільним транспортом норм у цивільному законодавстві
є прогалиною в праві. Останні, як слушно відзначається у цивілістиці, передбачити заздалегідь
не завжди можна [6, с. 114]. У свою чергу, це робить можливим і навіть необхідним
застосування цивільного законодавства за аналогією у цій галузі. Це є позитивним аспектом,
адже інститут аналогії врегульований не усіма галузями національного права. Зокрема, аналогія
закону й права не застосовується при залученні до карної, адміністративної, дисциплінарної
й майнової відповідальності [14, с. 35]. Проте досліджувані відносини є досить складними за
своєю структурою та мають тенденції систематично змінюватись у зв’язку із технічним,
соціальним, демографічним, економічним розвитком. Отже, легальна регламентація їх
виникнення за аналогією, згідно з контекстом ч. 1 ст. 11 ЦК України, є не достатньою.

У положеннях ч. 4 ст. 11 ЦК України зазначено, що у випадках, встановлених актами
цивільного законодавства, цивільні права та обов’язки виникають безпосередньо з актів органів
державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим або органів місцевого
самоврядування. Так само як й інші види цивільних правовідносин, відносини щодо здійснення
перевезень автомобільним транспортом можуть виникати з актів публічної влади. Зокрема,
діяльність перевізників контролюється та координується відповідними державними органами.
Проте пасажир як учасник цих відносин, є свого роду їх „центром”. У зв’язку з цим відносини
щодо перевезення пасажирів автомобільним транспортом лежать у площині приватного права
й не виникають з положень актів публічної влади.

Відповідно до ч. 3 ст. 11 ЦК України, цивільні права та обов’язки можуть виникати
безпосередньо з актів цивільного законодавства. У ЦК України нині закріплена лише частина
норм, які необхідні для регулювання зазначених відносин. Решта нормативно-правових актів
також не у достатньому обсязі їх врегульовує. Наведену норму ст. 11 ЦК України, на нашу
думку, можна застосувати до відносин щодо перевезення пасажирів автомобільним
транспортом лише у разі прийняття самостійного нормативно-правового акта, який би
врегульовував більшість аспектів у досліджуваній галузі. Маємо на увазі кодекс України „Про
перевезення автомобільним транспортом”.

Згідно з ч. 5 ст. 11 ЦК України у випадках, встановлених актами цивільного законодавства,
цивільні права та обов’язки можуть виникати з рішень суду. У зв’язку з цим зауважимо, що
аналіз судової практики, яка стосується спорів пасажирів із автотранспортними перевізниками,
зокрема, щодо якості перевізної послуги, свідчить про їх не значну кількість [7]. Пояснити це
можна з об’єктивного погляду тим, що більшість пасажирів не знають своїх суб’єктивних
прав та/або шляхів їх захисту. Важливим також є те, що у цивільному праві, на відміну від
галузей публічної підсистеми права, відсутній „правовий автомат”, за допомогою якого
відповідні органи державної влади притягують правопорушника до відповідальності у разі,
зокрема, спричинення майнової шкоди. Ця проблема є відкритою у цивілістиці та стосується
не лише досліджуваних, але окремих суміжно галузевих цивільних правовідносин [11, с. 206].
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Суб’єктивною причиною такого стану судової практики, яка стосується відносин щодо
перевезення пасажирів автомобільним транспортом, на нашу думку, є те, що більшість
порушень, які чинять перевізники при здійсненні підприємницької діяльності, є
малозначущими для більшості фізичних осіб-пасажирів, що робить забезпечення захисту
ними своїх суб’єктивних цивільних прав безглуздим. Здебільшого, за захистом таких прав до
суду вимушені звертатися представники соціально незахищеного населення, зокрема
пільговики [8].

У цивілістиці слушно зауважується, що  закон і рішення суду не можна ототожнювати із
юридичним фактом. Зокрема, наводиться приклад, згідно з яким стягнення грошової суми на
користь тієї чи іншої сторони договору не можна розглядати як підставу для виникнення
грошового зобов’язання [1, с. 59]. На нашу думку, це, стосується також і відносин щодо
перевезення пасажирів автомобільним транспортом. Рішення суду стосовно досліджуваних
відносин є не підставою їх виникнення, а здебільшого підставою виникнення відносин щодо їх
захисту.

Відповідно до ч. 6 ст. 11 ЦК України у випадках, встановлених актами цивільного
законодавства або договором, підставою виникнення цивільних прав та обов’язків може бути
настання або ненастання певної події. Обставини щодо настання або ненастання певної події
зазвичай пов’язані із часом. Незважаючи на загальноприйняті стандарти часу, ця правова та
філософська категорія є відносною, і для кожного учасника цивільних правовідносин є
суб’єктивною. Проте зауважимо, що відносини щодо перевезення пасажирів автомобільним
транспортом виникають у результаті прояву волі їх сторін. Основною підставою їх виникнення
є саме дії, а не події. Хоча не можна заперечувати й іншого сценарію. Маємо на увазі
виникнення відносин, що пов’язані із обов’язком автоперевізника відшкодувати пасажирові
шкоду, завдану йому внаслідок ДТП під час перевезення пасажирів автомобільним
транспортом та ін. Виходячи з цього, підстави щодо виникнення цивільних правовідносин, які
зазначені у ч. 6 ст. 11 ЦК України, не потрібно вважати основними стосовно виникнення
досліджуваних правовідносин.

Згідно з п. 3 ч. 2 ст. 11 ЦК України, завдання майнової (матеріальної) та моральної шкоди є
підставами виникнення цивільних прав та обов’язків. Аналіз цієї норми свідчить, що положення
зазначеної статті цивільного законодавства закріплюють окремі види недоговірних зобов’язань.
Стосовно відносин щодо перевезення пасажирів автомобільним транспортом зауважимо,
що надання перевізником пасажирові неякісної послуги з перевезення дійсно може
спричинити обставини, які передбачені у ст. 23 ЦК України. Те саме стосується майнової
шкоди, зокрема, коли псуються особисті речі пасажира у результаті ДТП та ін. Незважаючи
на те, що решта договірних зобов’язань не є прямими чинникам виникнення відносин щодо
перевезення пасажирів автомобільним транспортом, на практиці може скластися ситуація,
коли зазначені правовідносини перетинаються у певному випадку. Зокрема, пасажир набуває
права на відшкодування йому моральної (немайнової) шкоди, спричиненої внаслідок створення
його життю, здоров’ю або майну загрози небезпеки (ст. 1163 ЦК України) через неякісне
надання послуги з перевезення. Тому до загальних підстав виникнення цивільних правовідносин
відносяться не лише договірні, але й не договірні зобов’язання. З урахуванням цього
пропонуємо змінити положення п. 3 ч. 2 ст. 11 ЦК України доповнивши їх словосполученням
„недоговірних зобов’язань” і викласти у такій редакції: „завдання майнової (матеріальної) та
моральної шкоди іншій особі, не договірних зобов’язань”.
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Аналіз п. 4 ч. 2 ст. 11 ЦК України свідчить про те, що цивільні права та обов’язки також
виникають з інших юридичних фактів. Проте термін „юридичний факт” є досить не конкретним
у цьому контексті. Це пояснюється тим, що, у цивілістиці виокремлюють правостворюючі,
правозмінюючі, правоприпиняючі, правоперешкоджаючі та правовідновлюючі юридичні
факти [15, с. 332]. Безумовно, більшість підстав щодо виникнення правовідносин, є також
підставами щодо їх зміни або припинення. Однак, по-перше, судячи з назви ст. 11 ЦК України,
її норми закріплюють правовстановлюючі юридичні факти. По-друге, юридичний факт, який
складають як дії, так і події, що виникають при конкретних цивільних правовідносин, зокрема,
щодо перевезення пасажирів автомобільним транспортом, може мати значення. По-третє, дії
як складова будь-якого юридичного факту можуть бути правомірними та неправомірними.
Особливість виникнення цивільних правовідносин, порівняно з іншими суміжно галузевими
правовідносинами, вбачається у тому, що вони можуть виникати як з правомірних, так і не з
правомірних дій. Одночасно із цим „негативна частина” юридичного факту, на нашу думку,
не повинна лежати в основі виникнення цивільних правовідносин, зокрема досліджуваних. У
зв’язку із цим вважаємо, що з огляду на сучасний стан теоретичних розробок як у цивілістиці,
так й у загальноправовій теорії, термін „юридичні факти”, зазначений у п. 4 ч. 2 ст. 11 ЦК
України, не у достатньому обсязі відображає той сенс, який було покладено свого часу
авторами проекту до норми цієї частини ЦК України. З огляду на це пропонуємо змінити
наведену статтю ЦК України та викласти її у такій редакції: „інші юридичні дії та події, що
мають юридичне значення, а також інші підстави, не заборонені законом”.

Виходячи з характеристики загальних засад регулювання підстав виникнення відносин
щодо перевезення пасажирів автомобільним транспортом, зауважимо, що ст. 11 ЦК України
врегульовано підстави виникнення цивільних прав та обов’язків. З огляду на це зауважимо,
що цивільні права та обов’язки не існують самі по собі. Вони є частиною певних цивільних
правовідносин, зокрема зобов’язальних. Крім того, у конкретних правовідносинах учасник
має одночасно як права, так і обов’язки. Як приклад, наведемо односторонні за юридичним
змістом цивільні відносини, що виникають з договору дарування (одна сторона має право,
інша – обов’язок).У національному цивільному законодавстві передбачені саме підстави
виникнення цивільних правовідносин та їх особливості. Отже, з погляду загальноправової та
цивілістичної теорії, назва ст. 11 ЦК України є не коректою. У зв’язку із цим пропонуємо
змінити її назву та викласти у такій редакції: „Підстави виникнення цивільних правовідносин”.

Відносини щодо перевезення пасажирів автомобільним транспортом також урегульовані
галуззю транспортного законодавства. Проте положення Закону України „Про автомобільний
транспорт” не містять окремої норми, яка б передбачала перелік виникнення відносин щодо
перевезення пасажирів автомобільним транспортом. У ст. 42 зазначеного нормативно-
правового акта лише закріплені основні положення щодо договорів, які безпосередньо
пов’язані з зазначеним аспектом. Водночас зауважимо, що договір не є єдиним джерелом
щодо виникнення досліджуваних відносин.

Відповідно до ч. 2 ст. 6 Закону України „Про транспорт”, підприємства транспорту
здійснюють перевезення та надання послуг на основі державних контрактів, державних
замовлень і договорів на перевезення пасажирів, вантажів, багажу, пошти з урахуванням
економічної ефективності провізних і переробних можливостей транспорту. Аналіз цієї статті
свідчить, що відносини щодо перевезення пасажирів виникають лише з ініціативи перевізника.
Більше того, серед наведених можливих підстав виникнення досліджуваних відносин два
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безпосередньо пов’язані з публічно-правовою галуззю правового регулювання і лише договір
стосується приватноправової. По-перше, ініціатором таких відносин, на нашу думку, є
пасажир. Це зумовлено загальними правилами економіки та соціуму, адже попит породжує
пропозицію. По-друге, як зазначалося вище, відносини щодо перевезення автомобільним
транспортом лежать у площині приватного права й не виникають з положень актів публічної
влади.

Виходячи з наведеного, можемо констатувати, що ЦК України закріплює навіть не підстави
(у вигляді переліку), а не повний перелік загальних основ виникнення відносин щодо
перевезення пасажирів автомобільним транспортом. Підстави виникнення досліджуваних
відносин з позиції транспортного законодавства відображені не об’єктивно. Це ще раз
підкреслює необхідність прийняти самостійний нормативно-правовий акт цивільно-правової
спрямованості стосовно цієї галузі.

Відносини щодо перевезення пасажирів автомобільним транспортом мають багато
проявів. У межах цієї роботи науковий інтерес становлять, на нашу думку, ті правовідносини,
які безпосередньо пов’язані із забезпеченням суб’єктивних прав та обов’язків учасників цих
відносин. Вважаємо, що такими є зобов’язальні правовідносини. У зв’язку із цим наведемо
підхід, за яким транспортні послуги визначаються як сукупність зобов’язань, урегульованих
нормами права, опосередкованих відповідними договорами, забезпечених  господарсько-
правовими засобами державного регулювання та пов’язаних із фізичним переміщенням у
просторі пасажирів, багажу, вантажів [10, с. 141]. Як слушно зазначається у цивілістиці,
об’єктом зобов’язальних правовідносин є благо, яке безпосередньо має інтерес для
уповноваженого суб’єкта [13, с. 63]. На нашу думку, певні послуги можуть бути лише
предметом, а також об’єктом певного договірного зобов’язання, зокрема, з перевезення
пасажирів автомобільним транспортом. А тому визначення транспортних послуг як системи
зобов’язань є некоректним, проте його розгляд у межах галузі зобов’язальних відносин є
слушним.

Відповідно до ч. 1 ст. 509 ЦК України, зобов’язанням є правовідносини, за яких одна сторона
(боржник) зобов’язана вчинити на користь другої (кредитора) певну дію (передати майно,
виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор
має право вимагати від боржника виконання його обов’язку. Водночас зазначимо, що на
відміну від цивільного законодавства зарубіжних країн (зокрема, ч. 2 ст. 307 ЦК РФ [4]),
національне не містить загального переліку підстав виникнення зобов’язань щодо цього
О. Д. Куталадзе слушно зазначає, що поняття „підстави виникнення зобов’язань”, є спеціальною
категорією цивільного права, що входить до більш широкої категорії „юридичні факти”, не
маючи при цьому свого окремого місця в класифікації юридичних фактів [9, с. 5]. Проте ч. 2
ст. 509 ЦК України має норму відсильного характеру, згідно з якою зобов’язання виникають з
підстав, встановлених статтею 11 цього нормативно-правового акта. Зобов’язальні відносини
є видом цивільних правовідносин. З урахуванням зробленої нами пропозиції щодо назви
ст. 11 ЦК України, можемо вважати, що зміст ч. 2 ст. 509 цього нормативно-правового акта є
слушним. Хоча зауважимо, що у цивілістиці також виділяють нові види виникнення зобов’язань.
Зокрема, мова йде про зобов’язання, що виникають із нібито з договорів (односторонні
правочини, публічна обіцянка винагороди); зобов’язання, що виникають із нібито з деліктів
(створення загрози, придбання або збереження майна за рахунок іншої особи без достатніх
підстав) [9, с. 5–6].
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Зобов’язання поділяються на договірні та недоговірні. Положення щодо договірних
зобов’язань врегульовано підрозділом 1 розділу ІІІ ЦК України; щодо недоговірних зобов’язань
– підрозділом 2 розділу ІІІ цього нормативно-правового акта. На легальному рівні не
передбачено конкретної норми або системи норм, які б закріплювали особливості виникнення
відносин щодо перевезень пасажирів автомобільним транспортом. Проте такої норми бути й
не може з огляду на специфіку цих зобов’язань, адже здебільшого вони передбачають
виникнення цивільних правовідносин з певних традицій (публічна обіцянка), навіть з деліктів
і злочинів. Договірні зобов’язання щодо відносин з перевезення пасажирів автомобільним
транспортом навпаки передбачені чинним цивільним законодавством, зокрема ст. 910 ЦК
України.

Як слушно зазначають цивілісти, договір є основною підставою виникнення зобов’язальних
правовідносин і найбільш поширеним видом зобов’язальних правовідносин як таких [16, с. 443].
За наявності спеціальної норми зобов’язального права у вигляді конкретного договору вона
може слугувати основним чинником виникнення певних зобов’язальних правовідносин. У
зв’язку з цим наведемо позицію, за якою серед основних чинників, які сприяли розвитку
перевезення є розвиток договірного права та ін. [12, с. 25]. Перевезення пасажирів
автомобільним транспортом у даному контексті не є винятком. Проте з моменту заснування
України як незалежної держави, відносини щодо перевезень пасажирів автомобільним
транспортом зазнали суттєвих змін. У зв’язку із цим В. В. Вітрянський щодо перевезення
вантажів зазначає, що у сучасних умовах вже не можна говорити лише про один
договір [3, с. 60]. І. О. Безлюдько таку позицію підтримує, проте зауважує, що, ураховуючи
відмінність між договорами перевезення вантажу різними видами транспорту, можна говорити
про систему таких договорів [2, с. 49]. На нашу думку, такі підходи є слушними й стосовно
контексту цієї роботи. Загальних положень договірного права, які закріплені у чинному
цивільному законодавстві, не достатньо для визначення особливостей виникнення, зміни та
припинення відносин щодо перевезень пасажирів автомобільним транспортом. З огляду на
наведені вище аргументи, те саме можна сказати щодо ст. 910 ЦК України: ця  норма не є
спеціальною щодо розглянутих відносин, адже у ній не передбачена специфіка відповідного
виду транспорту. Отже, основною підставою виникнення таких відносин є не будь-який договір,
договір спеціальної правової спрямованості – договір перевезення пасажирів автомобільним
транспортом. Такий висновок повинний мати не лише теоретичне, але й практичне визначення.
З метою удосконалення правового регулювання відносин щодо перевезення пасажирів
автомобільним транспортом, а точніше, підстав їх виникнення, пропонуємо закріпити у
положеннях проекту Кодексу України „Про перевезення автомобільним транспортом” норму,
згідно з якою відносини щодо перевезення автомобільним транспортом виникають з
відповідних договорів, правочинів, зобов’язань та з інших підстав, не заборонених законом.

Виходячи з наведеного, до перспектив подальших досліджень необхідно віднести з’ясування
правової природи договору перевезення пасажирів автомобільним транспортом і здійснення
його характеристики.
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ВИЗНАЧЕННЯ ПРЕДМЕТА ПОРІВНЯЛЬНОГО
ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ

18 січня в НУДПС України відбувся круглий стіл з проблем порівняльного правознавства,
у якому взяли участь провідні компаративісти України. Як зазначили його учасники, він
виявився результативним і обмін науковими позиціями та напрацюваннями провідних
наукових установ потребує витрат на нього. На основі виступів необхідно висловити ряд
зауважень.

Останнє десятиріччя порівняльне правознавство в Україні набуло розвитку: а) як відносно
самостійний напрям правового пізнання з орієнтацією на галузеве його спрямування; б) як
обов’язковий методологічний атрибут пізнання та викладання галузевих дисциплін. Ці
проблеми досліджують провідні науковці України, зокрема Києва, Одеси, Харкова, які очолили
цей напрям (О. В. Кресін) та активно розроблюються на загальному та галузевому рівнях.

Мета роботи – звернути увагу на уточнення предмета порівняльного правознавства та
його місця при викладанні.

Об’єктом є концептуальні засади правознавства, а предметом – положення актів цивільного
та іншого законодавства, наукові доктрини.

Аксіоматично, що порівняльне правознавство є обов’язковим елементом правотворчості,
право пізнання і особливо виховання кваліфікованих юристів. У зв’язку з цим виникло ряд
запитань, які мають принципове значення для компаративістики та галузевих наук і навчальних
дисциплін, зокрема:

1. Яка мета порівняльного правознавства: об’єднувати чи роз’єднувати?
Тут простежується насамперед адаптаційний напрям, визначений Законом України „Про

Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського
Союзу” [1] від 18 березня 2004 р. № 1629-IV, який є жорстким та імперативним, а також
гармонізаційний, який передбачає більш м’який спосіб приведення законодавства спільнот
до єдності із збереженням національної та іншої самобутності. Зокрема, йдеться про моделі
торгівлі західного на основі чисто товарообмінного процесу та східного на основі
комунікативного підходу світів.

Роз’єднувальний підхід забезпечує збереження вузьконаціонального підходу до розвитку
законодавства, що можуть застосовувати лише лідери економічного розвитку. У обох підходах,
зокрема при намаганні революціонізувати зазначені процеси, прихована „міна сповільненої
дії”, і може призвести до конфліктів: наприклад, між християнським і мусульманським світами,
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а у навчальних закладах – до боротьби за години та ставки. Тут повинний бути певний
компроміс і стадія евристичного розвитку компаративістики, вироблення рекомендацій для
здійснення своїх прав і виконання юридичних обов’язків у країнах різних правових сімей на
основі поступового переходу на стандарти та на певний час збереження тисячолітніх правил.

При запровадженні компаративістичної підготовки студентів, магістрантів, аспірантів і
здобувачів виникнуть питання стосовно бюджету навчального часу, зокрема лекційного та
на практичні заняття, на яких курсах і у якому обсязі читати, забезпечення професіограми
майбутніх фахівців, узгодження програм із суміжними дисциплінами, забезпечення фахового
викладання і уникнення викладання тими, кому все рівно що викладати, лише б залишитись у
ВНЗ. Це все загрожує „перетягуванню одіяла на себе” і конфліктами.

Ще одне питання, наскільки і коли студенти готові сприймати предмет на інтеграційному
рівні? Йдеться не лише про відмінності у врегулюванні того чи іншого інституту права, а і про
те, наскільки він впливає на інші інститути і навіть галузі права. Зокрема, врегулювання відносин
власності є ключовим питанням для інших інститутів права.

Нарешті йдеться про бюджет часу та форми навчального процесу: лекційна, практична,
самопідготовка. Наприклад, якщо на лекції з цивільного права у деяких ВНЗ відведено 112
годин на першу та другу частини, то наповнення їх компаративістикою буде перешкоджати
практичній підготовці. Вважаємо, що може бути ще одна складова курсів – порівняльна.
Якщо на цивільне право виділено хоча б 160 годин лекційного часу, то тут обов’язково потрібно
вводити компоративістику у його окремі інститути, хоча б на рівні спецкурсу.

2. Детермінантами розвитку порівняльного правознавства є інтегративний напрям
розвитку у сучасному світі та об’єднувальні процеси, зокрема, чотири рухи населення: робочої
сили, інвестицій, інтелектуальної власності і товарів. Ми вже не говоримо про глобалізацію
економіки та про те, що 70 транснаціональних компаній (ТНК) визначають розвиток світової
економіки, економічні, політичні та інші процеси творять своє право. Статусне право
поширюється у національних підрозділах ТНК, їх договірній практиці, а також через лобіювання
їх інтересів у законодавчих органах.

Це спричиняє також інтеграцію приватного права: під керівництвом Олє Ландо ЄС
завершаються роботи над створення ЦК ЄС; розпочалася робота над створенням світового
ЦК як наднаціонального права. Науковці працюють над створенням Господарського кодексу
– подальший етап розвитку економічного права.

3. Водночас у деяких напрямах приватного права виникло ряд проблем: 1) збереження
національної і насамперед релігійної самобутності. У ЦК України і країн ЄС проведена
християнська ментальність, яка не збігається із канонами Корану та Сунни1; 2) різний рівень
правосвідомості і абсолютне розуміння свободи певними прошарками населення
сприймається як вседозволеність і шлях до переділу власності; 3) різний економічний стан і
соціальне забезпечення. Там, де не виникає потреба витрачати соціальні кошти, як у більшості
країн ЄС, допустиме саморегулювання. В Україні, де сильний совковий менталітет,
розраховувати на соціальне забезпечення і саморегулювання не доцільно, бо це дуже погано
спрацьовує (наприклад, страхова медицина, пенсійне забезпечення).

1
 Відповідно громадяни України, яким Законом України „Про національні меншини” гарантовані їх

права, почуваються у приватній сфері у християнському світі не дуже комфортно.
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4. Досить не просте питання про предмет компаративістики, де простежуються два підходи:
пооб’єктний та методологічний. Зокрема, виділяють групи суспільних відносин, які
регулюються нормами цивільного права: 1) природні відносини (право осіб): шлюб,
припинення шлюбу, фактичні шлюбні стосунки, материнство, батьківство, присвоєння імені,
родинні стосунки тощо; 2) відносини економічного характеру: власність, об’єднання майна,
передача права власності (речове право); 3) відносини обміну в широкому розумінні, з
економічного та соціологічного погляду (контрактне право); 4) відносини, що підтримують
рівновагу в суспільстві: відновлення порушеного права, відшкодування шкоди (зобов’язальне
(деліктне) право). Йдеться про регулювання відносин у повсякденному житті людини, вплив
позитивного права на окремих учасників суспільства і на суспільство в цілому.

Предмет порівняльного правознавства у методологічному аспекті охоплює:
– методологічні проблеми порівняння у праві (теорія використання порівняльно-правового

методу та інших засобів і способів пізнання, що застосовуються у порівняльно-правових
дослідженнях);

– порівняльне дослідження правових систем сучасності, їх класифікація, закономірності
розвитку;

– порівняльний аналіз законодавства різних країн з метою виявлення спільних рис та
особливостей, взаємовпливу, тенденцій і закономірностей розвитку;

– порівняльне вивчення досвіду різних країн у забезпеченні основних прав і свобод людини
і громадянина;

– порівняльне дослідження правотворчої та правозастосовної діяльності, факторів, які
впливають на їх ефективність;

– порівняльний аналіз правосвідомості і правової культури різних народів, їх взаємовпливу,
тенденцій розвитку.

Здебільшого предметом порівняльного правознавства як науки в узагальненому його
вигляді є розробка теорії порівняльно-правового методу і дослідження на його підставі
загальних принципів і закономірностей виникнення, функціонування і розвитку різних
правових систем. Проте тут потрібно зважати на практичний момент, а не порівняння заради
порівняння, що вбачається у більшості рукописів дисертаційних досліджень, де наводяться
норми інших країн, і не визначаються їх теоретичні платформи, спрямування, мета, негативні
та позитивні наслідки.

При першому підході і напрямах компаративістики виникає проблема мети. У ст. 1 ЦК
України [2] встановлено, що цивільними відносинами є особисті немайнові та майнові
відносини. Тут приорітет, на відміну від ЦК інших країн, в урегулюванні надано особистим
немайновим відносинам, а у інших країнах – майновим відносинам. Такий підхід – прояв
пошуку національної ідеї та українізму. Проте в Україні національна ідея і самоідентифікація
фізичної особи так і не досягнута, проте ослаб майновий напрям регулювання приватних
відносин за рахунок формалізованого дуалізму приватного права та зловживань. Акції
незрозумілої громадянської непокори та силового протистояння навіть у Верховній Раді
України це яскраво підтверджують.

Упущено регулювання організаційних відносин на засадах взаємної координації, які міцно
увійшли у практику, але до сьогодні спірними є їх природа та місце у приватному праві.

5. Порівняльний метод широко використовується при проведенні наукових досліджень.
Проте щодо того, наскільки це зроблено якісно, продуктивно та результативно, виникає
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питання. Здебільшого йдеться про наведення норм інститутів зарубіжних країн (РФ, Німеччини,
Франції, Нідерландів, провінції Квебек, штатів США, Великобританії, інколи Білорусі,
Казахстану), але без урахування специфіки їх прийняття та судової практики, а інколи на
постглосіаторській вторинній основі. Тут більше цікавими є теоретичні підґрунтя
нормотворення та можливість запозичення прогресивних норм, а не проста констатація.

Інколи ми захоплюємося зарубіжними конструкціями, наприклад англійського трасту, що
швидко беруть „на озброєння” шахраї та сумнівні суб’єкти господарювання (МММ, Швидкі
гроші, товариства взаємного кредитування). Відповідно стосовно свого виправданого досвіду
регулювання цих відносин ми проявляємо комплекс „меншості”, переймаємося
самокритикою, інколи навіть самоприниженням. Тому потрібно протистояти цьому на
загальному та галузевих рівнях.

На сьогодні в Україні створена досить потужна школа цивілістики, яка по окремих напрямах
має вагомі досягнення і навіть є лідером. Процеси об’єднання, наприклад створення Асоціації
цивілістів України, лише сприяють консолідації зусиль на розробці важливих наукових проблем,
у тому числі, у напрямі уніфікації приватноправового регулювання суспільних відносин на
основі використання позитивного зарубіжного досвіду. Відновлюються співпраця із
науковцями інших країн, що дає добрі результати при універсалізації правового регулювання
та поширенні власних здобутків.

6. Виникає потреба у встановленні тих відправних елементів права чи правового
регулювання, через які потрібно запозичувати норми зарубіжного права. Основними тут
можуть бути механізми правового регулювання, зокрема:

– підстави виникнення правовідносин;
– правове (загальне та спеціальне і навіть інституційне) становище учасників

правовідносин;
– правовий режим об’єктів цивільних прав, який, на нашу думку, є найбільш вразливим і

недостатньо розробленим;
– зміст правовідносин чи точніше суб’єктивні права та юридичні обов’язки їх учасників;
– стимули, обмеження, заборони та санкції, які визначають здійснення цивільних прав і

виконання юридичних обов’язків.
7. У практичному аспекті порівняльно-правовий аналіз зарубіжного цивільного

законодавства та права є важливим для нормотворення та правозастосовної діяльності. Йдеться
про таке здійснення прав, яке має судову перспективу їх захисту, зокрема у Європейському
суді справедливості.

Отже, сучасне нормотворення та запровадження правової реформи, про яку говорять
інколи без достатніх на те причин, свідчить про запозичення зарубіжних актів. В Україні
спочатку орієнтувалися на законодавство Росії, а потім інших зарубіжних, здебільшого
європейських країн. Так, підготовка проекту ЦК України здійснювалася з урахуванням
положень новітніх кодифікацій. Водночас правові системи різних країн проявляють схильність
до зближення та уніфікації, що дозволяє гармонізувати національні галузі права. Паралельно
ведеться міжнародна уніфікація, зокрема у сфері договірного права, що проявилось у
законодавстві у сфері інтелектуальної власності, Принципах європейського контрактного права.
Водночас змінюється і міжнародне приватне право, яке вже не обмежується лише колізійним
регулюванням відносин за участі іноземного елемента, а розширило свій предмет.



232                                                                                                             Наукове життя

Значення порівняльного правознавства у цих процесах досить велике і консолідація зусиль
у цьому напрямі компаративістів і спеціалістів певних галузей сприятиме якісній підготовці
проектів нормативних актів, розробці і прийнятті наднаціональних актів, підготовці правників.
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